
den tényezője a nemzet ismét eljött 
nagyságának. 

íme, ennek az újjászületésnek em
lékét újítjuk meg minden március 15-
én, mert a reformok legkiválóbb ja, 
minden haladás alapja a szabad sajtó, 
1848. március 15-én született meg. El
ragadtatással énekli e napon Petőfi: 

Csattogjatok, csattogjatok 
Gondolatink szárnyai! 
Nem vagytok már többé rabok, 
Szét szabad már szállani." 

íme, a nap legdicsőbb vívmánya, 
hogy felszabadította a gondolatot, a 

szabad embernek legfőbb, legdrágább 
kincsét! 

De emlékét ünnepeljük e napon a 
lelkes ifjúságnak is, mely hazaszeretet
ének hatalmas kitörésével s emellett 
lelkesedésének tisztaságával e nagy 
munkát végre tudta hajtani. 

Azóta nagyot fordult a világ, szen
vedett s ismét boldog lett a magyar ... 
az ifjúság is visszatért a politikai tettek 
mezejéről oda, hol valódi hivatását 
fölleli. A múlt csak példa legyen már, 
melyen valódi hivatását követve lelke
sül az ifjúság, de egyúttal tanul is, hogy 
mint kell dolgozni a hazáért. Ti nek

tek, kedves ifjúság, a jövendő nemze
déknek, nem kell többé kivívnotok 
március 15-ének nagy eszméit, ti csak 
dolgozni, munkálkodni fogtok fönn
tartásukért. Nagy és nehéz feladat vár 
rátok ebben is, melyhez szintén haza
szeretetre, lelkesedésre van szükség. 
Ebben legyen példátok a márciusi ifjú
ság ... " 

(A budapesti II. ker. kir. egyetemi 
katholikus főgimnázium évi értesítője 
az 1892-93-iki tanévről. Budapest, 
1893.50-54.1.) 

dr. Lányi Katalin 
pedagógia szakos előadó, 

neveléstörténész 

Előszó - történeti visszatekintés 
Az összeállítás forrása Gyulai Ágost 

(1868-1957) - gyakorló pedagógus, iro
dalmár, irodalomtörténész, pedagógiai 
történetíró, intézményi igazgató 
(Paedagogíum, későbbiekben Polgári Is
kolai Tanítóképző, majd Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola), továbbá intéz
ményszervező és -alapító (Testnevelési 
Főiskola), egyben ez utóbbinak első pe
dagógiai igazgatója - kéziratában talál
ható írása, melvet 1917-ben szándékoz-
tak megjelentetni. 

Alighanem kevesen tudják, kí is volt 
Gyulai Ágost; apecagógusról. irodalom
történészről méltatlanul megfeledkezett 
a szakma. A szaktudomány(ok) adóssá
ga, hogy eddig nemigen szóltak róla. Jól
lehet, a pedagógus és tankönyvíró a Hor
thy-korszak konzervatív ideológiai felfo
gását vallotta, ugyanakkor mély belső ér
zelmek -vallásos hit, hazaszeretet, szoci
ális érzék és a nevelés fejlesztésének 
gondolatai - jellemezték. 

Jelen kiadvány összeállítója (L. K. 
a Magyar Fedagógiai Társaság tagja -
anno a Társaság titkárságánál: mun
katársa elkötelezett kutatója, lett 
Gyulai Ágost munkásságának. Ku
tatómunkája A Magyar Paeda-
gogiai Társaság (1891-1949) sze- i 

repe a magyar nevelésügy törté
netében című tudományos dolgo
zat (bölcsészdoktori disszertáció, 1986) -
készítése során fedezte fel Gyulai Ágost 

személyét, aki a Magyar Paedagogiai 
Társaságnál 42 éven át titkári tisztséget 
töltött be. 

Mindvégig pedagógusként dolgozott, 
sőt nem is akárhogyan. A magyar-német 
nyelv és irodalom szakos tanár nagy 
szakmai felkészültsége, műveltsége, a 
pálya iránti elhivatottsága és emberi tu
lajdonságai példaértékűek. így emlékez
nek rá azok, akik ismerték: tanítványai és 

munka-, illetve pályatársai. Élet
útján tudás, hivatástu

dat vezet

te, szerencsés véletlenekkel társulva. A 
pedagógusképzésben az ő korában jelen
tős iskolatípusban, a polgári iskolai ta
nárképzőben fejtette ki tevékenységét: a 
tanárok felkészítésénél alkalmazott el
gondolásai, megoldásai, azaz a tanári 
gyakorlatra orientált fel-, illetve előké
szítő módszerek következetes alkalma
zása szinte újszerűséget jelentettek ab
ban az időben. Életútja mutatja, hogy 
nem olyan pedagógus volt, aki nevelőnek 
született, hanem olyan, aki azzá lett, 
mert körülraénj'ei, lehetőségei és köte
lességei pedagógussá alakították - írta 

dr. Koiülósi Sándor a Gyulai 
Ágostról szóló könyv ismertető

jében. 
Magam a Testnevelési Főiskola 

60. évfordulójáról tudósító újság
cikket olvasva figyeltem fel a közle

mény írójának, a leszármazottnak, 
Gyulay Zoltánnak (mely édesapjától 

átvett újságírói név, a család hivatalo
san i-vel írja) nevére; aki a kapcsolatfel

vételt követően készségesen közölt róla 
életrajzi adatokat, dokumentumokat, le
hetővé tette több kötetss kéziratának, az 
Opusculáknak (I-V.) tanulmányozását, 
és hozzájárult a szükséges részletek ki
emelt feldolgozásához, továbbá közlésé
hez, néhai Gyulai Ágost közismertebbé 
tételéhez. 

dr. Lányi Katalin 
a kötet szerkesztője 




