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Imre Sándor (1877-1945), a 20. századi magyar pedagógia kiemelkedő 
alakja, akinek már nagyapja, Imre Sándor nyelvész-irodalomtörténész a 
kolozsvári egyetemen professzorként oktatott. A pedagógus 1898-ban a 
kolozsvári egyetemen diplomázott német-magyar szakon, majd 
ugyanebben az évben doktori vizsgát tett. Ezt követően németországi 
egyetemeken további tanulmányokat folytatott. 1900 és 1908 között a 
kolozsvári református főgimnázium tanára, de közben 1904-ben az 
egyetemi magántanárrá habilitálták, amiben központi szerepet játszott a 
Gróf Széchenyi István nézetei a nevelésről (1904) című könyve, amelyet 
élete különböző szakaszaiban számos más, Széchenyi által inspirált munka 
követett: 

„Széchenyi nevelésügyi nézeteit egybefoglaló és fejtegető munkám ma a 
nyomdából készen a kezembe jutott. […] Széchenyi személyét és 
gondolatait igyekeztem tisztán mutatni be. Korántsem tehettem ide 
mindent, a mit szomorú közállapotainkban megszívlelni érdemes, de 
gyakran ismételt olvasás arról győzött meg, hogy itt van, a mi lényeges. E 
meggyőződés nyilvánvalóan csak egyéni, nagyon örvendenék, ha 
Méltóságod e tanulmányt olvasásra méltatná s valamikor felfogásomról való 
véleményéről értesülhetnék” (Imre Sándor Gyulai Pálhoz 1. Kolozsvár, 
1907. november 23. OSZK, Kt.) 

Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy miért és miként volt a ”legnagyobb 
magyar” jelentős példaképe a pedagógiatörténetnek, és hogyan jelent meg 
nemzetépítő tevékenysége a halála ötvenedik évfordulóján kiadott 
dokumentumokban. Például vettük a Széchenyi eszmevilága című három 
kötetes munka áttekintését, ahol Imre Sándor mellett többek között Apáthy 
István, Andrássy Gyula, Beöthy Zsolt, Prohászka Ottokár és Ravasz László 
sajátos szakmai aspektusból (a Sz. I. és a nemzeti sajátosságok az emberi 
továbbfejlődés szempontjából; Sz. politikája; Sz. magyarsága; Gróf Sz. I. 
vallásossága; Sz. hatásának titka c. fejezetekben)1 elemezte a politikust. 
Jelen tanulmány újabb állásfoglalás a mikrohistorista neveléstörténeti 
kutatások szükségessége mellett, és Imre Sándor vonatkozó 
könyvfejezetének analízisével igazoljuk, hogy az előkerülő részletek 
nemcsak színesítik az eddigi vonatkozó szakirodalmat, hanem a kis 
mozaikok egyre közelebb visznek minket a magyar pedagógiatörténet 
teljesebb képéhez. 

                                                 
1 A rövidítések Szűts-Novák Ritától származnak, feloldásuk: Sz, Sz. I., Gróf Sz. 
I.=Széchenyi István. 
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Széchenyi István, a megosztó személyiség 
 
„A történeti személynek lehet jelentősége anélkül is, hogy cselekedeteiből 
az utókor valaminemű gyakorlati hasznot húzhatna. A nemzeti életet nem 
az anyagi haszon viszi előre, tovább új, szebb tájakra, hanem a közösséget 
érintő érzések és gondolatok gyarapítása” – fogalmazott Szekfű Gyula A 
mai Széchenyi című munkájában (Szekfű, 1935:23). 

Vitathatatlan, hogy gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyart méltán 
tartjuk számon a magyar történelem legnagyobbjai között. Munkássága 
gyakorlati eredményeként Magyarország a Habsburg Monarchiában már a 
reformkorban a gazdasági és kulturális fejlődés útjára lépett. Az utókornak 
nehéz, de gyümölcsöző utat mutatott. Utazásai során bejárta Európa nagy 
részét Angliától Törökországig. Tevékenységének köszönhetőn alakult meg 
többek közt a Magyar Tudományos Akadémia, épült meg a Lánchíd, és nagy 
ütemben indult haladásnak a közlekedés kialakítása (Györe & Pfeiffer, 
2016:3). 

Jelentékeny megfigyelésünk, hogy Széchenyi István neve a magyar 
sajtóban történelmünk mely időszakaiban került a közvélemény 
központjába. Ezt vizsgálva az Arcanum ADT+ adatbázisban előforduló 
találatokat hasonlítottuk össze.2 Azt találtuk, hogy a kutatott személy 
szakmai pályájának felívelésével párhuzamosan a sajtó is egyre többet 
foglalkozott a gróffal, és ez a tendencia halálával sem hagyott alább. A 
maximum érték az 1920-1939 közötti intervallumban olvasható le. Az 
érdeklődés feltételezhetően politikai okokból az 1940-es évektől csökkent, 
ismételt kiugrás a rendszerváltás környékén volt tapasztalható. 

A magas számok ellenére Széchenyi pozitív megítélése nem mindig volt 
egységes, vélhetően még jelenleg sem az. Az okok között említhető például 
a Széchenyi-Kossuth vita, ami összességében nem tett jót Széchenyi 
megítélésének, és a Széchenyi-kultusz soha nem érte el azt a szintet, mint 
például Kossuth Lajosé. Ettől függetlenül kultusza létezett, de máshogy, 
más mértékben, mint pályatársáé, akivel a korabeli, majd a dualizmus kori 
közvélemény döntő többsége is könnyebben azonosult. Másrészt e vitát 
később a szocialista történetírás szintén Kossuth javára könyvelte el, benne 
Széchenyit időnként döntéseiben túlzottan óvatosnak beállítva (Bea, 2018). 

 
  

                                                 
2 Az adatok számszerűsítve: 1820 előttiek: 34, 1820-1839: 1502, 1840-1859: 4005, 1860-
1879: 9866, 1880-1899: 34283, 1900-1919: 66771, 1920-1939: 125797, 1940-1959: 
32733, 1960-1979: 22138, 1980-1999: 46960, 2000-től napjainkig 34471 (lekérdezés: 
2019. 03. 31). 
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A Széchenyi-Cyclus születésének okai és körülményei; Gaal 
Jenő szerepe 
 
A századfordulóra összegyűltek mindazon társadalmi kérdések, melyek 
lehetővé tették a szociológia tudományág hazai megszületését a magyar 
szociológia intézményesülésével. Ekkoriban alakult a budapesti egyetem 
jogi karán egy fiatal hallgatókból és jogászokból álló kis csoport; 
idetartozott többek között Somló Bódog, Jászi Oszkár, Vámbéry Rusztem 
és Gratz Gusztáv. A diákok Pulszky Ágost és Pikler Gyula professzorok köré 
csoportosultak, akik a nyugat-európai szociológiai iskolák felé kitekintve 
kívánták művelni a jogbölcseletet. A csoportosulás eredményeként 1900 
januárjában kiadásra került a Huszadik Század című folyóirat első száma, 
majd egy évvel később megalakult a Magyar Társadalomtudományi 
Társaság. A Társaság célja volt, hogy a régi ideológiák (liberalizmus, 
konzervativizmus) mellett az új eszmék (szocialista) iránymutatásával 
empirikusan vizsgálni a magyar társadalmat (Vasvári, 2007:91). 

A belpolitikai események hatására alakult később a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesület azt követően, hogy 1906 augusztusában a 
korábban a Társaságból kilépett konzervatív erők után a liberális jobboldali 
tagság is kivonult, és így a távozók hozzáláttak saját társadalomtudományi 
szervük megszervezéséhez. 1906 novemberében a Magyar 
Társadalomtudományi Egyesület előkészítésére bizottság szerveződött, 
mely szándékuk szerint egy nemzeti alapokon álló társadalomtudományi 
egyesület megalapítása, mert fontosnak tartották, hogy a 
társadalomtudományoknak magyar szellemű és történeti alapon álló, de a 
korral haladó és lehetőleg sokoldalú művelésére a magyar nemzeti fejlődés 
szolgálatára megfelelő szervezet létesüljön. 1907. április 28-án 
megválasztották a tagokat és az alapszabály is elfogadásra került. Ezt 
követően 1907. június 3-án a műegyetem tanácstermében került sor az 
alakuló ülésre, ahol többek között megválasztották a három igazgatót: 
Apáthy Istvánt, Gaal Jenőt és Jancsó Benedeket, és hat szakbizottságot 
alapították meg: a jogit, közgazdaságit, társadalomtudományit, 
szociálpolitikait, munkásügyit és a szabadoktatásit. A választmány 
megszavazta az egyesület saját szakfolyóiratának, a későbbi Magyar 
Társadalomtudományi Szemle 1908 januárjától történő kiadását (Vasvári, 
2007:95). 

Az Egyesület 1911-es téli évadban úgynevezett Széchenyi-ciklust 
rendezett. A kulturális rendezvénysorozat helyszínét a Nemzeti Múzeum 
díszterme szolgáltatta. A tudománynépszerűsítő előadásokat három évre3 
tervezték a célból, hogy a Legnagyobb magyar eszméinek és azokban rejlő 
tanításainak megszívlelésére bírják a művelt magyar társadalmat. A 
szervező Gaal Jenő volt, a céltudatos kezdeményezés nagy sikerrel járt, 
bebizonyosodott, hogy Széchenyi rendszere közkincs, amely megfelelő 
csoportosítás és elismert szaktekintélyek interpretálása mellett 
közönségsikert eredményez. A rendezvénysorozat népszerűségére való 

                                                 
3 A harmadik kötet megjelenése az első világháború miatt 1925-re tolódott. 
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tekintettel az előadások szövegét kiadták három kötetben a Franklin 
Irodalmi Társulat segítségével a Kultúra és tudomány sorozat részeként. 

 
Század eleji Széchenyi-recepció a Széchenyi eszmevilága 
tükrében 
 
Széchenyi István megítélése fél évszázaddal a halála után többnyire 
pozitívan mozdult előre. Kultusza a 20. század első éveiben fokozottan 
erősödött a az Egyesület és egyéb intézmények áldozatos munkájának 
köszönhetően. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy számos Széchenyi-
szövetség alakult a századforduló utáni években. Elsőként, 1905-ben jött 
létre lelkes egyetemistákból a Pázmány Péter Tudományegyetemen az 
Országos Széchenyi Szövetség, majd Pécsett a délvidéki Széchenyi 
Szövetség, Székesfehérváron a fejérmegyei Széchenyi Szövetség, 
Kecskeméten az Alföldi Széchenyi Szövetség és még sok más helyen 
hazánkban. 

Érdekes kordokumentum az Országos Széchenyi Szövetség programját 
leíró füzet (1906), amely tartalmát tekintve analógiába hozható a márciusi 
ifjak kiáltványával. Felhívta a figyelmet a korszak sürgetőnek ítélt 
problémáira (pl. parasztság sorsa, kivándorlás, agrárreformok hiánya, 
magyar ipar védelme, protekció, titkos páholyok szerveződése, túlhajtott 
nőemancipáció, párbajjal történő reparálás) és Széchenyi István 
szellemének égisze alatt kijelölte a szövetség további útját.  

A szövetség tevékenységébe tartozott a Széchenyi alakját népszerűsítő 
könyvek kiadása is, így született meg például a Dr. Andrássy Jenő 
Széchenyi: a magyar nép gyermekeinek című könyve, amely elsősorban 
Széchenyi pragmatizmusát hangsúlyozta a mű bevezetésében, miközben 
ítéletében helyenként tetten érhető a Charles Fourier, Robert Owen, és 
Saint-Simon által a 19. században Nyugat-Európában elterjedt termelésre 
összpontosító utópista szocialista gondolkodásmód:  

„Széchenyi »a legnagyobb magyar« a munka embere volt, azé a 
munkáé, amelynek meg kell hoznia gyümölcseit, azé a munkáé, amely 
szivünket [!] erőssé és karunkat izmossá teszi; azé a munkáé, amely 
megelégedést ad a léleknek, vagyonilag gazdaggá teszi az egyént, s igy 
gazdaggá teszi a nemzetet.” 

 
A pártoló tagok között volt a már említett Gávai Gaál Jenő közgazdász, 

jog- és államtudományi doktor, műegyetemi tanár is, aki hat évvel később 
a Széchenyi eszmevilága című könyv első részének legelső írását már a 
Széchenyi-cultus címmel látta el (Gaal, 1912:1-22). 

A rendezvény sorozat apropójául megjelölt gondolkodó kultuszának 
létjogosultságát nem csupán a megszokott magyar vonatkozásban, hanem 
internacionális kontextusba helyezve külföldi szerzők eszméivel 
támasztotta alá. Ralph Waldo Emerson amerikai filozófusra utalt, amikor a 
szellemi és erkölcsi erő alkotószabadságáról és példamutatásáról 
értekezett. De hivatkozott Emerson pályatársára és barátjára Thomas 
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Carlyle skót történetíróra is. Gaal utóbbinak adott igazat abban, hogy az 
egyetemes történelmet az emberiség vezetői befolyásolták, és így hatással 
voltak a benne és utána élőkre is, amint azt a skót szerző Hősökről című 
művében ki is dolgozott (Carlyle, 1900). Gaal korábban is foglalkozott a 
történetíró munkásságával, ennek bizonyítéka a Carlyle Tamás társadalom-
politikai rendszere (Gaal, 1897). 

Bár számos nagy jelentőségű, Széchenyi-tematikájú írás született a 
könyv második kötetében is, ezek közül Imre Sándor témakörét tekintve 
releváns dolgozatát emelnénk ki, aki a nevelés jövőjét a Széchenyi 
tanítások megfogadásában képzelte el. 

 
Imre Sándor: Széchenyi és a magyar nevelés jövője 
 
„Azért fordulunk Széchenyi felé, mert szükségét érezzük vezetőknek, akiket 
követhessünk; akik bennünket, szétszakadtakat, egyesítsenek. Erre csak az 
való, aki tisztán látja a mai helyzetet s ezt feltárva, meg tudja világítani a 
tennivalókat; aki nem csupán ékesen beszél, hanem mesternek bizonyult a 
cselekvésben is, mert ahhoz fogott, aminek sikerére számíthatott; akin nem 
érzik semmi önzés, mert a sorsunkkal való törődésre lelki szükség hajtja. 
Nincs már kétség afelől, hogy Széchenyi ilyen” – írta Imre Sándor 
(1914:36). 

Imre Sándor művelődéspolitikus csaknem fél évszázados alkotási 
periódusa során nemzetnevelés eszménye mellett központi helyet szánt 
elméleti pedagógiai rendszerében Széchenyi Istvánnak is. Alább elemzett 
tanulmányában nagy elődje és a nevelés összefüggéseit taglalta (Imre, 
1914). 

Széchenyi mindennél fontosabbnak tartotta a gyökeres cselekvést, ami 
véleménye szerint a jó neveléssel azonos. A nevelés az emberiség 
jövőjének mozgatórugója, Imre igazat adott Széchenyinek az alábbiakban: 
„Valamely nemzetnek a maga védelmében naggyá és halhatatlanná tételére 
a legnagyobb rész nevelése a feltétel. Aki a haza megmaradását és 
szabadságát óhajtja, annak arra kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése 
tökéletes legyen (Széchenyi, Napló, III. 4. jelű kézírásos kötet 31. idézte 
Imre, 1914:38). 

Imre Sándor hangsúlyozta, hogy Széchenyinek nem egy-egy idézetét 
érdemes felhasználni, hanem nagy jelentőségű alapelveit. Hiszen 
nevelésügyi jelentőségét is az adja, hogy személye a nevelői gondolkozás 
irányítására volt alkalmas. Továbbá a pedagógus szerint a legnagyobb 
magyar jellemének jelentősége, hogy nem csak teoretikus volt, hanem 
pragmatikus. Az egész emberiség, így a nemzet életét is komplex módon 
látta, a maga aktuális belpolitikai és társadalmi problémáival. A benne 
fogant elégedetlenség pedig soha nem a panaszt, hanem a jobbá tétel 
vágyát eredményezte. Megtalálható nála a nevelői tudatosság, amit az 
alkalmazkodás képessége tesz lehetővé, amit a nevelő gyakorol a 
mindenkori kontextussal és az emberi lélekkel kapcsolatban is. 
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Imre későbbi műveiben, különösen Neveléstanában (1928) is mindig 
kiemelte a nevelői példa és az ezzel egy cipőben járó nevelői hatás 
fogalmát. Széchenyi esetében is fontosnak ítélte ezek meglétével igazolni 
annak nevelői gondolkodását. És bár elismerte, hogy Széchenyi nem a szó 
szoros értelemben vett pedagógus, de egy magasabb értelemben annak 
mondható, ha elfogadjuk, hogy egy jó nevelő a jövő alakulásának tudatos 
formálója. 

Ahogy Széchenyi, úgy Imre is számottevő szerepet szánt az 
individuumnak az egységes nemzet megteremtésében (Pukánszky & 
Németh, 1997:312-313): „az egyes emberek nem magokban, nem tetszés 
szerinti csoportokban, hanem csak, mint nemzet lehetnek naggyá, 
számukra a nemzet testesíti az emberiséget (Imre, 1914:45).” 

Ugyanakkor nem veszíti szem elől az embert magát, felhívva a figyelmet 
arra a nem elhanyagolható tényre, hogy a kormányzat erkölcsi felelőssége 
is a nemzetet építő egyén testi és lelki szebbítése, amihez szükséges, de 
önmagában nem elegendő a személy megfelelő önismeretének gyakorlása 
is. 

 
Konklúzió 
 
Jelen tanulmánynak nem volt célja sem Imre és Széchenyi, sem a 
legnagyobb magyar és a sajtó kapcsolatának részletes vizsgálata. Azonban 
vélhetően némi betekintést engedett a 20. század első évtizedeiben 
fellángolt jubileumi Széchenyi-kultusz eredményeibe és megközelítéseibe. 
Ez által is értelmezve, mit jelenthetett az adott kor közvéleményének és 
tudósainak, többek között Imre Sándornak gróf Széchenyi István innovatív 
és tradicionális eszmerendszere. 
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