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népoktatás enciklopédiája (1911) - című kevésbé jelentős műveket leszámítva.) 

4 Pedagógiai Lexikon Főszerk.: Nagy Sándor Bp. 1976-79.1-IV. köt. 
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Dr. Oláh János: Mester János élete és munkássága 
A XX. század jelesei sorozat első köteteként jelentette meg az APC Stúdió Oláh János: Mester János 

életművét bemutató monográfiáját. 
A szerző Mester János professzor életútját követve nyomon, munkásságának pedagógiai, pszichológi-

ai, filozófiai elemeit tárja fel, megismertetve az olvasóval egy sokoldalú, páratlan műveltségű tudós tanárt. A 
monográfia bemutatja Mester János diákéveit, azokat a hatásokat, amelyek a középiskolában, majd papnö-
vendékként érték. Bölcsészdiplomát szerzett és elvégezte a hittudományi egyetemet is. Mind a két területet 
művelte, doktori címet is szerzett. Életének jelentős szakasza volt - a szerző szerint - amelyet az Erzsébet 
Nőiskola, majd Szegeden a Polgári Iskolai Tanárképző Intézet tanáraként töltött. 1930-ban nyilvános rendkí-
vüli tanár lett a szegedi egyetemen. Tanított filozófiát, pedagógiát. Részt vett az egyetem vezetésében, dékáni, 
prodékáni tisztségeket töltött be. 

Kivette részét a tudományos életből is, tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, a Magyar Pszicho-
lógiai Társaságnak, a Magyar Pedagógiai Társaságnak. A Gyakorlati Lélektani- és Gyermektudományi Tár-
saság igazgatósági tagjaként működött. A Budapesten létrehozott Lélektani Laboratóriumban Nagy László 
munkatársaként az elméleti lélektant művelte. A tanítás-tanulás pszichológiai jelenségeivel, az akarat és 
jellem jellemzőivel foglalkozott. Kutatásainak eredményeit a pedagógiai gyakorlat is hasznosíthatta. 

Papi pályája is magasra ívelt: 1938-ban pápai prelátus lett, magas egyházi hivatalokat viselt. 
Több nyelven beszélt és olvasott. Nagy hatást gyakorolt tanítványaira, akiknek mintát adott tudásával, 

műveltségével, emberi társával, modern pedagógiai elveivel. 
A monográfia szerzője Mester János munkásságából azokat a területeket elemzi részletesebben, ame-

lyek a pedagógust mutatják be. A logikusan megszerkesztett mű józan tárgyilagossággal, elfogulatlanul, 
ugyanakkor empátiával mutatja be a reformpedagógia híveként ismert, tanítványaira, kortársaira nagy hatást 
gyakorló embert. Oláh János az olvasó számára élet- és emberközelbe hozza a tudós tanárt, képet ad tudomá-
nyos és kulturális tevékenységéről, fejlődéséről, bemutatja vívódó alkatát. 

A könyvet pedagógusok, tanárjelöltek számára ajánljuk, de hasznos olvasmány lehet mindazoknak, 
akiket érdekel a neveléstörténet, vallástörténet és a filozófia. 

A szép kivitelű kötet az APC Stúdió kiadványa, Gyula, 1998. 
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A Galyatetői nagyszálló megnyitásának 60. évfordulójára 
(KODÁLY-EMLÉKEK) 

A szállodatörténetet patinás Kodály - emlékek fémjelzik: emberi és zenei nagysága példaértékű a ma-
gyarság számára. Illyés Gyula írja: „Igazi tanítása a nevelők számára az, hogy bármily területén működünk az 
életnek, ha ott olyan erővel, olyan egyenes jellemmel végezzük munkánkat, amire ő adott példát, akkor az ő 
nyomdokain részesei lehetünk egy egész nemzet nevelésének, irányításának." 

Amit vállalt: Magyarország újjáteremtése zenében. Nemzedékek tudatát formálta újjá. Hitet, bizalmat 
és távlatot adott, életcélt és meggyőződést. Tanítványa volt a valamennyi magyar költő, művész és zenész, 
minden alkotó szellem: egész Magyarország. 
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