
Az OPKM kiadói tevékenységéről 

 

Jáki László 

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  
kiadói tevékenységéről 

 
 
  Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum alaptevékenysége 
mellett  évek évtizedek óta jelentős kiadói tevékenységet is folytat. E gazdag és 
a magyarországi pedagógiai könyvkiadásban jelentős szerepet vállaló tevé-
kenység a magyar iskola 1000. évfordulója alkalmával 1996-ban más társa-
dalomtudományokkal szemben is egyedülálló teljesítményt nyújtott a XX. 
századi hazai neveléstudomány nagyjai alapműveinek reprint kiadásával. 
Fináczy Ernő, Imre Sándor, Prohászka Lajos, Várkonyi Hildebrand, 
Tettamanti Béla, Kiss Árpád, Faragó László, Waldapfel, Felméri Lajos már 
könyvtárakban is nehezen hozzáférhető munkái váltak ezzel hozzáférhetővé.  
A hasonmás kiadások után ma két sorozat gazdagítja a hazai neveléstörténeti 
irodalmat. A Tudós tanárok – Tanár tudósok sorozat alapkoncepciója az 1893. évi 
középiskolai törvény, illetve Eötvös Loránd koncepciójából indul ki, miszerint 
a tanár egyben tudós is, szaktudományát tudományos, magas szinten kell 
művelnie, igazán csak az adhat, aki „bőviből” teheti. Tudjuk ugyan, hogy ez a 
kívánalom talán még a felsőoktatásban is irreális, mégis fontosnak érezzük, 
hogy a XXI. század pedagógusai számára bemutassuk a magyar gimnáziu-
moknak azt a korszakát, melynek tudós tanárai olyan tanítványokat bocsátottak 
ki, akik az egész tudományos világban ismertekké, elismertekké váltak. 
  Az eddig megjelent 30 füzetben bemutatottak sajnos nem tükröznek 
egyöntetű koncepciót. A támogatásokhoz, pályázati lehetőségekhez kell alkal-
mazkodnunk. Ez felmentést ad, bár meggyőződésünk, hogy nehéz lenne 
rangsorolni azt a sok száz tudós tanárt, aki egyaránt eredményes volt a tanári és 
tudósi pályáján. 
  Egy-egy füzet terjedelme 120–180 oldal. Szerkezetük általában úgy 
alakul, hogy a terjedelem egyharmadában bemutatjuk a tanár pedagógiai és 
tudományos tevékenységét, a további kétharmadában viszont szemelvényeket 
közlünk pedagógiai és tudományos írásaikból. Az esztétikus, kis alakú (úgy-
nevezett francia méretű) füzetek kedvező visszhangot váltottak ki a hazai 
olvasók körében, valamint a pedagógiai sajtóban. 
  Másik sorozatunk a Mesterek és tanítványok nehezebb feladatra vállalko-
zik. Ebben olyan „mesterek”-et mutatunk be, akiknek tanítványaik „remekek” 
lettek. Ilyenek voltak például Rácz és Mikola tanár urak, akik olyan remekeket 

 



neveltek, mint Neumann János és Wigner Jenő. A hatás itt egyértelműnek 
látszik, de azért a képlet itt sem egyszerű. A két mester olyan iskolában tanított, 
melynek színvonala alapjait Schédius alapozta meg, nem beszélve genetikai 
tényezőkről, s más külső körülményekről (pl. ebben az esetben a szülők igen 
kedvező anyagi helyzetéről), melyek szintén hozzájárultak a remekek létre-
jöttéhez. Még bonyolultabb Bél Mátyás és Mikoviny Sándor kapcsolata. Még az 
sem bizonyított, hogy Bél  tanította Mikovinyt, de azt tudjuk, hogy az utóbbi 
ismerte Bél tanításait, s ez határozta meg munkásságát. Harmadik füzetünk az 
orvosprofesszor Balassát és tanítványait mutatja be. A kapcsolat itt is külön-
leges. Mint ismeretes a börtönben Batthyány délelőtt felakasztja magát. Életét a 
szintén elítélt Balassa  hosszabbítja meg rövid időre, hogy délután a „hivatalos” 
akasztás megtörténjen. A bécsi udvar számára kellemetlen epizódot tehát 
Balassa oldotta meg, s ezért hálából kiengedik a börtönből. Balassa tehát prakti-
zálhat, míg tanítványait (Markusovszkyt, Fodort), akik honvédorvosok voltak, a 
szabadságharcban, eltiltják a praktizálástól. A „mester” eltartja tanítványait, sőt 
megtanul lovagolni, hogy a budai hegyekben – lerázva a bécsi besúgókat – 
tárgyalják meg tanítványaival a magyar közegészségügy jövőjét. A mester hatása 
tehát sokféle, de hogy van, abban nem kételkedünk. Még Szabó Magda ese-
tében sem. Ez a füzet most készül, s munka közben arra kellett rádöbbennünk, 
hogy az akkori Dóczyban nehéz megtalálni a mestert vagy mestereket, sőt talán 
inkább kontárokat találhatunk. Elég itt utalni arra a meghurcolásra, melyet 
Szabó Magda egy dolgozatáért elszenvedett. De talán éppen a sok kontár 
között egy szerényebb mester hatása felértékelődik. 
 Mindezt azért említettem, mert jelezni kívántam, hogy a Mesterek és tanít-
ványok sorozat olyan alapkérdéseket vet fel, melyek talán a pedagógia alap-
kérdéseit érintik. Ennek ellenére a sorozatot folytatjuk, mert meggyőződésünk, 
hogy a mesterek hatása, a tanári kisugárzás, a pedagógus személyisége még a 
számítógépek és a technika világában is alapvetően meghatározó.  
 Két sorozatunkon kívül 6. éve adjuk ki negyedéves folyóiratunkat, a 
Könyv és Nevelést. A folyóirat rovatai pontosan tükrözik annak tematikáját: 
Könyvtár, Olvasáspedagógia, Tankönyv–taneszköz, Ifjúsági irodalom, Oktatás-
történet, valamint Hírek – kitekintés. A tartalmában és külsejében egyaránt 
igényes folyóirat számonként 100 oldalon jelenik meg papíron és internetes 
változatban. Ez utóbbival kapcsolatban meg kell említeni, hogy az interneten is 
olvasható a folyóirat, és kísérletezünk olyan megoldással, hogy az internetes 
változat bizonyos esetekben többletet is adjon a nyomtatott változathoz képest. 
Így például a 2006/3. számban tanulmányt közlünk a Sárospataki Könyvtárba 
visszakerült könyvekről, az internetes változatban pedig azok képeit is 
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láthatóvá tesszük. Más esetekben egy-egy kérdés történeti előzményeit vagy a 
terjedelmes táblázatokat közöljük az internetes változatban. 
  Sorozataink és folyóiratunkon kívül évente további 5–8 kötetet adunk 
ki. Ezek között egy erdélyi szempontból is érdekes visszaemlékezést említek 
meg. Az önéletírás szerzője Farkas László (Szász Károly dédunokája) az  
1930-as évek végén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium elnöki osztályán 
dolgozott, majd Teleki Pál miniszter megbízásából 1941-ben Kolozsváron, a 
katonai igazgatáson tanügyi előadóként tevékenykedett. Erdélyi vonatkozású a 
két Bolyairól, valamint a Gáspár Jánosról írt könyv. A hasonmás kiadványok 
között erdélyi vonatkozású kuriózumnak számít Mátrai Ernő 1871-ben meg-
jelent, A Kolozsvári Egyetem mint kulturai szükséglet című írása. 
  Az OPKM kiadói tevékenysége szervesen kapcsolódik az intézmény 
munkájához. Tevékenységünk mottója, hogy az OPKM nemcsak őrzi az érté-
keket, hanem segít új értékek létrehozásában. 
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Antall József (Kapronczai Károly) 
Bocsor István (Fehér Katalin)  
Bognár Cecil (Haász Erzsébet) 
Demjén István (Hegyi Imre) 
Fináczy Ernő 
Fülep Lajos (Vajda Kornél) 
Gyertyánffy István (Droppán Éva) 
Győri Gáspár (Balogh Mihály) 
Győri Tibor (Kapronczay Károly) 
Hegedűs Géza (Kovácsné Vermes 
Stefánia) 
Jedlik Ányos 
Kardos Pál (Kardos Pálné – Ordasi 
Péter – Rozgonyi Éva) 
Kerekes Ferenc (Fehér Katalin) 
Kiss Áron  
Kotsis Iván (Szontágh Pál) 

Kovács Vendel (Szecskó Károly) 
Ködöböcz József (Demjén István) 
Kövendi Dénes (ifj. Kövendi Dénes) 
Kuncz Adolf (Horváth János – Molnár 
László) 
Kühn Rajmund (Bányai Mátyás) 
Marek József (Karasszon Dénes) 
Móczár Miklós (Móczár László) 
Németh László (Katona András) 
Répászky Tivadar (Répászky Zoltán) 
Schütz Antal (Vajda Kornél) 
Szelényi Ödön (Ugrai János – Vincze 
Tamás) 
Szőnyi Pál (Nagy Mihály) 
Teleki Pál (Török Zsolt) 
Újszászy Kálmán (Ködöböcz József) 
Wallner Ernő (Tatai Zoltán)

 
 
MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK 
 
Hatvani István és tanítványai (Fehér Katalin) 
Balassa  János és a pesti orvosi iskola (Kapronczay Károly) 
Bél Mátyás, Mikoviny Sándor és a honismereti iskola (Török Zsolt) 
A két Bolyai (Czire Dénes) 
A fasori csoda  (Dobos Krisztina – Gazda István – Kovács László)  
A Nagyszombati Egyetem orvostanárai (Schultheisz Emil) 
 
SOROZATON KÍVÜL MEGJELENT MUNKÁK 
 
Adamikné Jászó Anna: Az írás és 
olvasás tanítása képekben 
Áment  Erzsébet: A budai Új Iskola 
pedagógiája 
Áment Erzsébet: Emmi néni iskolája 
(Orosz Lajos szerk.): Apáczai Csere 
János  

Balogh Mihály (szerk.) Az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
évkönyve 
Bassola Zoltán: Ki voltam… 
Bényei Miklós: Helytörténet – iskola – 
könyvtár 
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Birtalan Győző: Irányzatok az újkori 
orvostudományban 
Celler Zsuzsanna (szerk.): Az iskolai 
könyvtár  
Dánielisz Endre: Arany János a 
szalontai iskolában  
Domokos Lászlóné: Az alkottató 
tanítás 
Domokos Lászlóné: Korszerű 
kérdések a nevelésben  
Fehér Katalin: Sajtó és nevelés a 
felvilágosodás kori Magyarországon  
Faragó Magdolna: Mentálhigienés 
fogalomtár 
Farkas László: Hómantól Ortutayig 
Felkai László: Zsidó iskolázás 
Magyarországon  
Aknai Tibor (szerk.): Gáspár János  
Győrfi Bernadett – Szontágh Pál: 
Józsefváros közoktatása 
Harcsa Tiborné:  A hazát ne feledjétek 
Jáki László (szerk.): A szemléltetés 
évszázadai 
Jáki László (összeáll.): Érettségi tételek 
történelemből  
Kapronczai Károly: Közép-Erurópa 
orvosképzése 
Kapronczay Károly: Az ápolás, 
ápolásképzés és kórházügy története 
Magyarországon 
Kapronczay Katalin: A magyar orvosi 
szaksajtó- és könyvkiadás a 
reformkorban és a neoabszolutizmus 
korában 
Kovács Mihály: Negyvenezer magyar 
levente kálváriája  

Külföldi Pedagógiai Információ, 1999. 
Külföldi Pedagógiai Információ, 
2000/1. 
Külföldi Pedagógiai Információ 
(Index)2 
Madárné Gyurján Ildikó: Mikulás, 
Karácsony, Húsvét 
Madárné Gyurján Ildikó:  Édesanyám 
Madárné Gyurján Ildikó: Madarak és 
fák napja 
Magyar Pedagógiai Irodalom, 1999/4. 
Magyar Pedagógiai Irodalom, 2000/2. 
Magyar Pedagógiai Irodalom, 2000/3. 
Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzék I–
II. 
Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a 
dualizmus korában  
Mátai Márta: Gegő Elek népoktató 
Neveléstörténeti füzetek, 17. 
Neveléstörténeti füzetek, 18. 
Neveléstörténeti füzetek, 19. 
Neveléstörténeti füzetek, 20. 
Orosz Lajos: A magyarországi ipari, 
mezőgazdasági és kereskedelmi 
szakoktatás vázlatos története 
Pedagógiai információ határok nélkül 
Pölöskei Ferenc (szerk.): A falukutatás 
fénykora 
Stolmár László: Életem, életünk 
Szabó Miklós: K. D. Usinszkij 
Tóth Gábor: A magyarországi 
tanítóképző-intézeti tanárképzés 
története 
Varga Domokos: Hómantól Ortutayig 

 
PERIODIKA 
Könyv és Nevelés évi négy alkalommal 
 

Gráberberné Bősze Klára (összeáll.): Iskolai értesítők bibliográfiája, 7–13. köt. 
BÉRMUNKÁK 
 



Agria-Media I–II. 
Baksai Sándor: Református iskola 
Balogh Mihály: Város és krónikása 
Beh kedvesek vagytok nekem 
Hagyomány és megújulás a magyar 
oktatásban. (Nev.tört. füz.) 
Jakab Klászló: Visszapillantó tükör 
Kiss József: Matyó népdalok 
KTE Hírlevél 
Mayer István: Útkeresők 
A Mezőkövesdi Gimnázium története 
Messzire szórva a fényt 
Művelődés és Pedagógia 
Naszvadi: Szárba szökik a vetés 
Naszvadi: Beh kedvesek… 
Németh Zoltán: Szólj és ne hallgass 
Neveléstörténeti kaleidoszkóp 
(Nev.tört. füz. 19. sz.) 
Pataki Gyula: A tanári asztal két oldala  
Pedagógusképzés 2000/1. 
Pedagógusképzés 2002/2. 
Pedagógusképzés 2000/3. 

Petrán Lajos: Petrán Lajos 
Ratio Educationis 
Romhányi orvsostalálkozók I. 
Romhányi orvostalálékozók II. 
Romhányi orvostalálkozók III. 
Rudinszky István: Szentmiklósi 
harangok 
Rudinszky István: Bakér parti fűzfák 
Rudinszky István: Nótáskönyv 
Szinnyei Gimnázium évkönyve 
Tatai Zoltán: Tanítóim 
Tóth Józsefné: Az óbudai 
nevelőintézet története 
Történelem – Tanítás – Módszertan 
Szabolcs O. emlékkönyv  
Volt egyszer egy osztál
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