
Terray Károly nógrádi évei
(Pedagógus és népművelő Losoncon)

Olyan szellemi kiválóságról emlékezünk meg, aki nem Nógrádban 
született ugyan, de életpályája során két alkalommal is hosszú éve
kig tevékenykedett a megyében. Terray Károly pedagógusról szól ez 
az írás.1

1812. október 17-én született a Gömör 
megyei Hámosfalván. A család már a 
XVII. század óta itt élt. A Terrayak több 
generáción át lelkészek, illetve pedagógu
sok voltak. Egyikük, T e r r a y  J á n o s  (1747- 
1793) Nógrád megyébe került át. Alsó- 
Sztregován volt lelkész és tanító. Egyik 
tanítványa M a d á c h  I m r e , a nagy író 
édesapja volt.

Terray Károly édesapja, Terray Mi
hály (1772-1840) is pedagógus volt. H o 
n é tz y  Z s u z s á v a l  való házasságából több 
gyermek született. Egyikük T e r r a y  P á l  
M i h á l y  (1809-1890) Nógrádba került; gaz
datiszt lett a Fülek melletti Galsán.2

Terray Mihály ötödik gyermeke Ká
roly, tízéves koráig édesapja iskolájában, 
a gömöri Hámosfalván tanult. Innen Rozs
nyóra került. 1830-ban végezte el a gim
náziumot.

1830-35 között tanult Pozsonyban teo
lógiát és filozófiát. Képességeire felfigyel
tek diáktársai. A pozsonyi Liceumi Ma
gyar Társaság titkára volt 1833/34-ben.3

Pozsonyi éveiben jó barátságba került 
K ö lc s e y  F e r e n c c e l  ″Íme a tanítvány... sza
porodó dolgozásainak egyikét közli meste
rével és figyelemmel várja ítéletét″ - ír
ta a költőnek egyik levelében.4 Kölcsey 
becsülte ifjú barátját. 1834. június 22-én 
írt levelében egyik ismerősének pártfogá
sába ajánlotta Terray Károlyt, aki ″a po
zsonyi magyar társaság egyik jelesebb 
tagja.″5

Terray azután is kapcsolatban maradt 
Kölcseyvel, amikor mindketten elkerültek 
Pozsonyból. 1838-ban Terray Károly epig
rammát írt a költő halálára, ″Sírköve a 
haza lesz, míg a magyar él, halad, érez...″6

Terray 1835-ben fejezte be tanul
mányait. Ezután a gömöri Harkácson, majd 
Rozsnyón és Eperjesen tanított.

1841-ben kétéves külföldi ösztöndíjat 
kapott. A berlini egyetemen tanult és 
közben bejárta Németország más vidéke
it is. Pedagógiai tárgyú megfigeléseit fo- 
lyóiratokbanpublikálta.7 A német filozó
fiát behatóan tanulmányozta; hallgatta pél

169

Merényi László



Merényi László: Terray Károly nógrádi évei

dául Hegel előadásait. Ez a két esztendő 
nagy mértékben szélesbítette látókörét.

E l s ő  n ó g r á d i  id ő s z a k a

1843-ban került haza. Losoncon kapott 
állást. Ez volt akkoriban Nógrád iparilag 
és kultúrális téren legfejlettebb városa. 
Már 1848 előtt kitűnő iskolákkal rendel
kezett. Ekkor ″szép virágzásnak indult az 
evangélikus algymnasiuma″.8

Terray Károly 1843. január 30-án lett 
Losoncon tanár. Ettől kezdve 1849-ig itt 
tevékenykedett. Losonci éveiben komoly 
tanári, népművelői és filozófiai munkássá
got fejtett ki.

Terray Károly az evangélikus algim
náziumban ″főtanár″ lett. Eddig itt káp
lánok tanítottak. A segédlelkészek nem 
folytattak teljes értékű pedagógiai munkát. 
Terrayval jól járt az iskola, az ő idejé
ben 1849-ig ″a gimnázium virágzásának 
tetőfokára jutott″.9

Terray valóban sokat tett az iskola ér
dekében. Módszertani újításai figyelemre 
méltóak. A régi, nehézkes fogalmazású és 
elavult tankönyveket mellőzte; önálló, sa
ját maga által megírt ″tanfüzeteket hasz
nált″.10 Pedagógiai szempontból ennek 
megvolt az az előnye, hogy a diákokat 
is önálló gondolkodásra nevelte.

1845-ben a nyelvtan oktatásában is 
újat kezdeményezett. Körmondattan címen 
tankönyvet jelentetett meg, amit szakmai 
körökben ″tüneményes″-nek minősítettek. 
Utólagos vélemény szerint ez a mű vi
lágos, szép és könnyen felfogható ma
gyarsággal volt írva, és a magyar remek
írók oly szép és találó idézeteivel illuszt
rálva″.11

Terray Károly Losoncon magyar iro
dalmat is .tanított. Diákjainak figyelmét 
felhívta Kölcsey, Vörösmarty és Petőfi al
kotásaira.

1845 nyarán nagy élményben része
sült Losonc közönsége. P e t ö f i S á n d o r  ek
kor egy hetet töltött a városban. ″...Szel
lemi élvezetek nélkül sem szűkülködtem″
- emlékezett vissza a költő a Losoncon 
eltöltöttnapokra.12 Sok itteni tanár és di
ák ismerkedhetettt meg ekkor az illuszt
ris vendéggel. (Sajnos arra nincs közvet
len adat, hogy beszélgetett-e ekkor Pető
fi Terray Károllyal?)

Terray Károly hivatásának tekintette a 
népművelést. Az algimnázium ″könyv
tárnoka″-ként a legújabb magyar iroda
lom alkotásait ajánlotta diákolvasói figyel
mébe.

1843. július 20-án a Nógrádi Evangé
likus Esperességi Könyvtári és Munkáló 
Társaság ünnepélyt rendezett. Ezen ke
rült sor - többek között - Terray Károly 
felolvasására is. Hangsúlyozta, hogy ″a 
tudományosság mezején munkálkodók″ kö
zött szükséges az ″eszmecserélés″. Arra 
buzdította a helyi értelmiségieket, hogy 
a közművelődés érdekében minél gyak
rabban cseréljék ki gondolataikat.

″Minél nagyobb valamelly város; mi
nél nagyobb a szellemi lépcső, mellyen 
a benne összpontosuló tudományos inté
zetek állanak, minél szabadabb szárnya
lást ad a vizsgálódó gondolatainak: a gon
dolatok annál könnyebben cseréltetnek ki″
- állapította meg. Ugyanakkor utalt arra 
is, hogy Losonc hátrányos helyzetben van 
a nagyobb városokhoz képest.13

Igaza volt, amikor a vidéki kisvárosok 
gondjairól beszélt, bár Losonc azidőtájt 
vidéki viszonylatban kiemelkedőnek szá
mított. A városban már 1838 óta műkö
dött a Kaszinó- és Műkedvelő Egyesület. 
Ez a helyi közművelődési társaság nemes 
célt tűzött maga elé: anyagi alapot akart 
teremteni helybeli színielőadások és egy
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óvoda létesítésére. Hála a tagok áldozat
készségének, ez meg is valósult. (Az óvo
da 1844-ben, az előadásokra is alkalmas 
kaszinói épület 1848-ban nyílt meg.)14

Terray Károly maga is tagja lett en
nek az egyesületnek. Alkalmanként előa
dásokat is tartott itt.

Érdemes megjegyezni, hogy ekkoriban 
jelent meg Nógrád megye első sajtóter
méke. J e s z e n s z k y  D á n ie l  1846/47 folya
mán hetilapot adott ki Pelikán címmel,15 
melynek olvasói között Terray Károly is 
szerepelt - és valószínű, egy-két írását is 
közölte a hetilap.

Nemcsak helyi, hanem országos vi
szonylatban jelentős Terray Károly filo
zófiai munkássága. Hegel filozófiája igen 
nagy hatást tett rá.

Németországból való hazatérése után 
röpiratot jelentetett meg ″Elmélet és szem
lélődés″ címmel, Térey álnéven. A röpi
ratot ″Kölcsey Ferenc hamvainak″ aján
lotta. Nem véletlen, hogy a költő kriti
kus szemléletét tekintette példaképének.16

Ebben a művében a hegeli filozófiát 
ismertette a nagyközönséggel és vitába 
szállt a jeles tudóssal, S z o n ta g h  G u s z tá v 

val, aki azt állította, hogy a dialektika 
megalkotója ″egyetlen életben használha
tó igazságot nem fedezett fel″. Terray 
joggal jegyezte meg: ha kifogásunk van 
Hegel megállapításai ellen, mutassuk ki 
ezeket, ″de magát az elvet ne kárhoz
tassuk, mert ez által a tudomány fél év
százados haladását akarjuk ignorálni...″17

Terray e röpirata komoly figyelmet 
keltett. Később E r d é l y i J á n o s  is hivatko
zott rá könyvében,18 aki a szerzőnek csak 
az álnevét tüntette fel, sőt egészen az 
utóbbi időkig nem tudta a filozófia iránt 
érdeklődő magyar közönség sem, hogy 
″Térey″ azonos a pedagógusként jól is

mert Terray Károllyal.
Másik filozófiai munkája egy évvel 

később született. 1844. június 19-én újabb 
ünnepséget rendezett a Nógrádi Evangé
likus Esperességi Könyvtári és Munkáló 
Társaság. Itt Terray előadást tartott Me
taphysikai előzmények″ címmel. Ebben 
állapította meg, hogy a filozófia ″csak a 
tények nyomán haladhat″. Aki a fejlő
déstől elhatárolja magát, ″annak feje fe
lett visszahozhatatlanul repül az idő s ő 
minden perczenettel hátra lép″. Kiemel
te, hogy a protestantizmus is a haladá
sért küzdött annak idején.19 A gondolat 
szabadsága mellett foglalt állást. A mű 
ugyan népszerűsítő felolvasásnak készült, 
de tudományos értéke tagadhatatlan.20

A következő években nem jelentek 
meg újabb filozófiai munkái. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy Terray Károly ab
bahagyta volna ilyen jellegű munkássá
gát. Losonci éveiben komoly kutatásokat 
folytatott. Ennek eredményeképpen 1848- 
ra el is készült a magyaroszági filozófia 
történetéről szóló könyv kézirata...

E sokoldalú munkásság mellett a Lo
soncon eltöltött évek magánéletében is 
fontos változást hoztak. 1844 karácsonyán 
vette feleségül A d r i á n y i  M á r i a L u j z á t  (aki 
1827-ben született). Az asszony édesapja 
A d r iá n y i  K á r o ly  nagyrőcei bányatulajdo
nos, édesanyja pedig K i n d i s z J ú l i a  volt.

Nemsokára jöttek az első gyerekek. 
T e r r a y  I s t v á n  1847. január 13-án, T e r 
r a y  I l o n a  pedig 1848. augusztus 23-án 
született21

Eljött az 1848-as forradalom, amely
hez Terray Károly is lelkesen csatlako
zott. 1848 nyarán résztvett az ″első egye
temes tanügyi kongresszuson″, amelyen 
üdvözölték a sajtószabadságot és az előző 
hónapok egyéb vívmányait. Részt vett a
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protestáns tanárok szeptember 3-i szűkkö
rű értekezletén is.22

A szabadságharc idején Terray Károly 
nemzetőr volt és igen fontos feladatot is 
kapott. 1849 elején a honvédsereg a Fel
vidéken visszavonulásra kényszerült. Ezt 
zavarták a szlovák felkelők támadásai.

Terray Károly még pozsonyi diákéve
iben ismerte L u d o v i t  S tu r  szlovák politi
kust. Ezt használta fel, amikor a felke
lőkhöz elvitte a magyar fővezér: G ö r g e y  
A r t ú r  üzenetét. Sikerült így összehoznia 
a magyar seregek és a szlovák mozga
lom megbízottait, akik végül is megálla
podtak, a továbbiakban kerülik majd az 
összeütközést: a szlovák felkelők csak a 
magyar csapatok távozása után vonultak 
be egy-egy helységbe.23

1849 nyarán a harcok Losoncot is el
érték. Terray Károly családjával augusz
tus elején Nagyrőcén tartózkodott. Ekkor 
szállták volna meg az oroszok a várost. 
Miután a környéken gerillatevékenység 
folyt, bosszúból a cári csapatok felgyúj
tották Losoncot. A lakosok bútorait a pi
acra hordták és ott égették el.24

A Terray-családot is súlyos veszteség 
érte augusztus 8-án. ″Amint eztán az 
igazi végzetes nap bekövetkezett, minde
nünk oda égett″25 - írta viszaemlékezésé
ben fia, Terray István. (Terray Károly 
édesanyja csak egy szekér ingóságot tu
dott megmenteni, amit egy Káinokon élő 
ismerősükhöz vitetett el.)

Terray Károly a pusztulásban legin
kább gazdag könyvtárát és nagyértékű le
velezését fájlalta. Ekkor égett el - többek 
között - ″A filozófia története″ című ki
adatlan kézirata és a Kölcseytől szárma
zó levelek.

A  m á s o d ik  lo s o n c i  i d ő s z a k

A szabadságharc bukása után Terray

Károly Gömör megyébe került. Erről a 
két évtizedről csak vázlatos áttekintést kí
vánok adni.

Terray igazgató lett Osgyán kisváros 
evangélikus gimnáziumában. Az iskola 
1853-ban egyesült a rimaszombati refor
mátus gimnáziummal. A fúzió elég sze
rencsésnek bizonyult. Az egyesült protes
táns gimnáziumnak igazgatója évenként 
felváltva került ki az evangélikusok és a 
reformátusok közül. Terray Károly négy 
alkalommal állt az iskola élén.

Egyik rimaszombati diákja M ik s z á th  
K á lm á n  volt. Az író későbbi visszaemlé
kezésében kiemelte tanárai közül Terray 
Károlyt, aki különösen ″nagy magaslaton 
állt″ és akit ″keményfejű magyar″-nak 
minősített gerinces hazafias magatartása 
miatt?26

Családja ezekben az években tovább 
gyarapodott. 1851-ben született T e r r a y  L a 
j o s  1853-ban az ikrek. T e r r a y  I r m a  és 
J ú l i a  1861-ben pedig Rozália.27

Az 1867-es kiegyezés fordulatot jelen
tett Terray Károly életpályáján is. Az új 
felelős magyar kormányban E ö tv ö s  J ó z s e f  
lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
aki jól ismerte Terray Károly pedagógiai 
írásait.

Az Eötvös-féle népiskolai törvény ab
ban az időben komoly haladást képviselt. 
Ahhoz azonban, hogy az elemi iskolát ál
talánossá tudják tenni, sok új tanerőre 
volt szükség. Ezért az országban négy új 
tanítóképzőt szerveztek, köztük Losoncon 
is. Igaz, a városban anyagi nehézségek 
és helyiségproblémák adódtak. A pénz
ügyi kérdést azonban megoldotta Losonc 
polgárainak áldozatkészsége. A helyiség 
ügye pedig úgy oldódott meg, hogy a 
régi evangélikus gimnázium épületét kap
ta meg az új intézmény.28 1869 őszén
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már megérett a helyzet arra, hogy meg
nyíljon a Magyar Királyi Állami Tanító
képezde.

Eötvös József 1869. október 21-én táv
iratilag ajánlotta fel Terray Károlynak az 
igazgatói állást, aki azonnal elfogadta a 
megbízást és ezt sürgönyben válaszolta 
meg.29

Terray szívesen ment vissza Losonc
ra, hiszen 1843-49 között már tanított itt. 
Ezekhez az évekhez kedves emlékek fűz
ték. ″Rimaszombat közönsége és tanártár
sai könnyezve vettek búcsút tőle, Losoncz 
azonban örvendve fogadta a szomorú évek 
után körébe visszatérőt″ - szól az egy
kori viszaemlékezés.30

1869. november 27-én ünnepélyesen 
nyitották meg a losonci Tanítóképezdét. 
Terray Károly igazgató ekkor fogalmazta 
meg: ″a tanítók czélszerű, buzgó műkö
désétől népünk értelmi felvilágosítása, 
munka- és rendszeretete, józansága és er
kölcsi előmenetele feltételeztetik.″31 

Az új intézményre komoly feladatok 
vártak. Nógrád megyében 1869-ben 
összesen 278 iskola volt. Ekkoriban 111 
tankötelesre jutott egy tanterem(!), ami 
óriási zsúfoltságot jelentett. Tanerőben is 
nagy hiány mutatkozott: 329 tanító mű
ködött a megyében - köztük 115 fő ké
pesítés nélkül.32 A Nógrádtól északra fek
vő vármegyékben még kedvezőtlenebbek 
voltak az arányok.

Az előbbiek alapján is nyilvánvaló, 
hogy a losonci tanítóképzőre nagy szük
ség volt. A megnyitáskor persze még kis 
létszámmal indult az intézmény. Az igaz
gatón kívül két tanár működött itt: J e
s z e n á k  R a f a e l  és K o v á r c z  E m il . Az in
duláskor 18 diák tanult; ezek nagy ré
szét Terray Károly hozta magával Rima
szombatról.33 (Ez is jelzi, milyen szere

tetnek örvendett tanítványai körében.)
1872-ben az iskola épületét új 

szárnnyal bővítették. Az intézménynek öt 
hold kertje volt. A tanítványokat mun
kára nevelték. Az egyik jelentés például 
megállapította: ″a műipar szélesebb kör
ben honosíttatott meg... az eddig gyako
rolt lombfűrészelés és könyvkötés mellé 
ezidén a faragás, kirakott munkák készí
tése és az esztergályozás is járult.″34

A tanárok száma hamarosan megnö
vekedett. A hetvenes években már jóval 
több növendék járt ide, mint az indu
láskor. (Az 1874/75-ös tanévben például 
80 fő volt a létszám.)35 A munkát se
gítette az, hogy 1870. október 1-től a ta
nítóképző gyakorlóiskolával is rendelke
zett.36

Terray Károly igazgató nem alkalma
zott megkülönböztetést a nem magyar 
anyanyelvű tanulókkal szemben. Az 
1872/73-as tanévben például ″szláv ön
képzőkör″ működött az iskolában.37 En
nek tevékenységét ő maga, a szlovákul 
kitűnően tudó Terray Károly irányította. 
Az iskolában fakultatív tantárgy volt a 
heti 2 órában oktatott ″tót nyelv″ is.38 
Ugyanakkor azonban Terray fontosnak 
tartotta, hogy a szlovákajkú tanítók is tö
kéletesen tudjanak magyarul.

A losonci tanítóképzőben ekkoriban 
póttanfolyamokat tartottak a nem magyar 
anyanyelvű pedagógusok részére. Terray 
Károly is eredményesen tanított ezeken.39

Terray kiváló pedagógiai módszerekkel 
oktatott és nevelt. Diákjai később is há
lásan emlékeztek rá. ″Ő a tanári jellemek 
azon tulajdonságaival bírt, mely megen
gedi a növendékek közeledését″ - olvas
hatjuk az egyik visszaemlékezésben. Egy 
másikban: ″Nemcsak egyszerűen tanár, a 
tudományok száraz előadója, de a szó va
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lódi értelmében igazi nevelője volt tanít
ványainak.″ Ugyancsak figyelemre méltó 
a következő megfogalmazás: ″Kik távoz
tak keze alól, mindig kedvencei voltak a 
felsőbb gimnáziumok tanárainak, mert a 
Terray tanítványainak minden nehézség 
nélkül bátran lehetett tovább haladni...″40

Terray Károly 1870-ben ″elaborátumot″ 
készített a tanítóképzésről és azt Eötvös 
József miniszterhez terjesztette fel. Kitű
nő munkája kedvező fogadtatása nyomán 
a minisztériumba akarták helyezni. Ezt az 
ajánlatot azonban - egészségi okokra hi
vatkozva - nem fogadta el. Jobban sze
rette a gyakorlati pedagógus munkát, mint 
a tanügyigazgatással kapcsolatos száraz ad
minisztrációt.

Bár igazgatói és oktató-nevelői teendői 
eléggé lekötötték, mégis több elméleti vo
natkozású tanulmányt írt ezekben az évek
ben.

1871 elején Terray is fájdalommal ér
tesült Eötvös József haláláról. Február 22- 
én előadást tartott róla, méltatva Eötvös 
érdemeit mind a magyar kultúra, mind 
Losonc fejlesztésében.42

1874-ben alakult meg a Nógrádvárme
gyei Tanítóegyesület. Ennek losonci köre 
élénk tevékenységet fejtett ki. Terray Ká
roly is tartott itt előadást 1874. április 
26-án ″A hat osztályú - elemi - népta
noda″ címmel. Ebben állapította meg: ″az 
elemi iskola nemcsak tanítson, hanem 
munkára is szoktassa a nép gyermekét.″43

Az iskola 1877/78-as értesítőjébe tanul
mányt írt ″Nevelésünk nemzeti jellegéről″ 
címmel, melyben elítélte azokat, akik a 
magyar hazával szemben ″Szentpétervár 
felé sóvárognak″, tehát a pánszlávokat. A 
tanítótól meg kell követelni, írja, hogy 
″ismerje meg hazája földjét... természeti 
viszonyait, lakóinak gondolkozásmódját és

jellemét... szellemi és anyagi érdekeit, a 
nemzet múltjának történelmét.″ - Minden
ki nyugodtan használhatja nálunk anya- 
nyelvét, de a magyar az összekötő nyelv.44

Egészsége a hetvens évek végén azon
ban megromlott. Ekkor vette igénybe 
munkatársai segítségét. Egyikük volt Z a j
z o n  D é n e s  (1848-1928), aki hamarosan a 
veje lett; feleségül vette Terray Irmát 
1879. február 22-én. Zajzon Dénes mél
tató cikket írt a tanítóképző tízéves fenn
állása alkalmából, kiemelve azt, hogy Ter
ray Károly az intézményt ″lankadatlan 
buzgalommal″ irányítja.45

1881-ben ünnepelték Terray Károly 40 
éves tanári jubileumát. Nemcsak a taní
tóképzősök készültek erre. A losonci al
gimnázium 1849 előtti diákjai már újév 
táján összejövetelt tartottak és elhatároz
ták, hogy díszalbummal köszöntik szere
tett tanárukat.46

Február 6-án volt a jubileumi ünnep
ség. Délelőtt 11-kor a tanítóképzőben - 
nagy sokaság előtt - F a r k a s K á r o l y  be
szédében Terray érdemeit ″oly vonzón 
és ékesen ecsetelte,...hogy a hallgató ön
kéntelenül sírt″.47

Az ünnepelt azonban nem lehetett je
len, mert november óta ágyban feküdt. 
Ezért küldöttség ment lakására, S n e f f  J á 
n o s  tanár vezetésével. Átadták Terraynak 
az ajándékot: a szép ezüst serleget és az 
ezüst koszorút, valamint az említett albu
mot. Terray Károly - a tudósítás szerint 
″alig hallhatóan rebegett köszönetet″. Az 
ünnepség déli egy órakor K l a m á r i k  D a 
n ó  éttermében folytatódotot.48 Este pedig 
a helyi Sorházban bankettet tartottak, ahol 
huszonnégy pohárköszöntő (!) hangzott 
el.49

Egy hónappal e szép ünnepség után, 
március 7-én délelőtt halt meg Terray
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Károly. Akárcsak később, volt diákja, Mik
száth Kálmán - ő is dicsősége tetőpont
ján hunyt el.

″A tornyok harangjainak zúgása, a ta
nítóképző és casinó épületeire kitűzött 
gyászlobogók csakhamar hirdették, hogy a 
városnak nagy halottja van″50 - írta a 
helyi sajtó. Temetése mácius 9-én volt. 
Nagyszámú közönség kísérte a halottat a 
végső nyugvóhelyre.

A fővárosi Vasárnapi Újságban szép 
megemlékezés jelent meg róla.51 Tanártár
sa, Sneff János pedig az értesítőbe írt 
nekrológot ″Terray Károly emlékezete″ 
címmel.

T e r r a y  K á r o ly  u tó é le te

Terray Károly emlékét a tanítóképző 
szépen ápolta. Kriptaszerű nagy síremlé
ke előtt minden márciusban megemléke
zést tartottak róla a diákok - mindaddig, 
amíg a város Magyarországhoz tartozott.

Terray Károly özvegye 1881 után gyer
mekeinél - főként István fiánál - tartóz
kodott. Köztiszteletnek örvendett. 1900. au
gusztus 6-án halt meg.53

Veje, Zajzon Dénes később - apósa 
nyomdokaiba lépve - a tanítóképző igaz
gatója lett (1893-1906 között). Lánya, Z a j
z o n  E r z s é b e t  követte apja és nagyapja 
példáját.Tanítónő lett. A balassagyarmati 
polgári iskolában tanított. Balszerencsés 
módon éppen igazgatói kinevezése előtt 
halt meg 1930 januárjában...54

Terray Károly neve bekerült a 
Szinnyei-féle lexikonba.55 Néhány nógrá
di helytörténeti munka is említést tesz 
róla.56 A későbbi évtizedekben azonban 
neve kezdett feledésbe merülni. Sajnos, a 
magyar pedagógiai szakirodalom is meg
lehetősen mostohán bánt emlékével. Sem 
az 1934-es, sem az 1988-as magyar pe
dagógiai lexikonok nem említik meg Ter

ray Károly nevét.
A nagy halott dédunokája: D r . T e r 

r a y  B a r n a b á s  1960 táján kezdett foglal
kozni az előd életművével. 1961-ben or
szágos pályázaton is részt vett Terray 
Károlyról szóló kéziratával, melyet nem 
díjaztak.

Kutatásait zavarta az, hogy dédnagyap- 
ja számos irata elégett 1849-ben Loson
con. Annál nagyobb örömet jelentett szá
mára az, hogy az Evangélikus Országos 
Levéltárban talált rávonatkozó iratokat 
(Kölcseyhez írott leveleit). ″Ezekre... M e 
r é n y i O s z k á r  volt szíves felhívni a fi- 
gyelmemet″57 - írta később.

Dr. Terray Barnabás az iroda
lomtörténeti Közleményekben tanulmányt 
írt Kölcsey pozsonyi kapcsolatairól, s eb
ben sokat írt Terray Károlyról.58 Előadá
sokat is tartott róla a Magyar Pedagógiai 
Társaságban.

A pedagógiai irodalom évtizedeken ke
resztül elhallgatta Terray Károly tevékeny
ségét. Ennek oka az lehetett, hogy bizo
nyos körök ″magyarkodó″ nacionalistának 
tartották, illetve kifogásolták evangélikus 
vallásos meggyőződését. Ilyen kifogásokra 
vezethető vissza az, hogy 1981 márciu
sában a sajtó nem emlékezett meg halá
lának 100. évfordulójáról.

Terray Károlyról, a filozófusról is so
káig hallgattak. A csendet 1971-en H o r 
k a y  K á r o ly  törte meg. Tanulmányt írt 
róla. Jellemző írásának címe: ″Egy mél
tatlanul elfelejtett magyar hegelista: Ter
ray Károly″. Horkay így szól róla: "Ter
ray Károlyt a múlt század közepének fi
lozófusai között mindenképpen jelentős 
hely illeti meg tudásánál, gazdag szel
lemi készségénél, világos látásánál fogva. 
A magyar filozófiai irodalom eddig na
gyon méltatlanul bánt vele, mert... nem
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tudta, hogy a filozófus Térey álnév mö
gött is ö húzódik meg szerényen.″59 

Csehszlovákiában 1945 után igyekez
tek elhallgatni Terray Károly nevét. Az 
utóbbi időben azonban bizonyos változás 
érezhető. 1986-ban Losoncon cikk jelent 
meg az ottani tanítóképző egykori taná
ráról.60

Terray Károlyt, a magyar szellemi élet 
kiválóságát az utókor sem hazánkban, sem 
határainkon túl nem becsülte meg olyan 
mértékben, mint azt megérdemelte volna.

Neve irodalmárként és filozófusként is 
tiszteletet érdemel. Kölcseynek barátja, 
Mikszáthnak nevelője és Eötvös által nagy
rabecsült pedagógus volt. Nógrád számá
ra pedig különösen értékes hagyományt 
jelent Terray Károly, hiszen tanári mun
kásságának jórésze ehhez a megyéhez kö
tődik.
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