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Lévai jeles tanárok 1870-1918 között 
 

A Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképzőt 1870-ben alapították. Az intézmény  életre 
hívása megalapozta Léván a napjainkig folyó középszintű pedagógusképzést. Az itt végzett 
növendékek módszertani kultúrája rendkívül magas volt, köszönhető ez a patinás épület falai közt 
folyó színvonalas oktatásnak, a magasan képzett tantestületnek.  A Magyar Királyi Állami 
Tanítóképző-Intézet jeles tanárai: 
 

Láng Mihály , a Lévai Magyar Királyi Állami Tanítóképző-Intézet igazgatója 
 

1856.szeptember 13-án született a szatmármegyei Kálmánd községben. 
Az elemi iskoláit ott járta.  10 éves koráig nem tudott magyarul. A nagykárolyi 
gimnáziumba került, ott vetélkedett Barcsay István későbbi íróval az 
osztályelsőségért. Az Önképző Körben 5 arany pályadíjat nyert Kölcsey 
méltatásáról írt dolgozatával. A gimnázium IV.osztálya után a mármarosszigeti 
áll.tanítóképzőbe iratkozott be. Ezzel vége lett a katonai pályára irányuló 
tervezgetésnek. Nagybátyja ugyanis, aki tüzérezredes volt Kassán , megígérte, 
hogy a gimnázium elvégzése után elhelyezi a bécsi tüzérségi akadémián. A 

tanítói oklevél megszerzése után a budai pedagógiumba iratkozott be, amelyet jeles eredménnyel, 
nagy nélkülözés mellett végzett el, mivel édesapja háromszori tűzvész által tönkrement. 
1876.szeptemberében Szatmárnémetiben főtanítói állást kapott. Egy év múlva a pancsovai állami 
polg.iskola tanára. Itt, ebben a német-szerb városban megszervezte a magyar dalárdaegyesületet és 
megrendezte az első dalhangversenyt.1881-ben kinevezték a nyagyszőllösi elemi és polg.isk. 
igazgatójává. Itt a városban összegyűjtötte a rutén napszámosokat és földművelő-ket és 
a tantestület tagjainak közreműködésével megszervezte az analfabéta és magyarnyelvi 
tanfolyamot. 1885-ben Nagyszebenben ugyancsak igazgatóként megszervezi az első magyar 
műkedvelői színielőadást. Összegyűjti a magyarul nem beszélő szász iparosokat és kereskedőket 
és magyar nyelvre tanítja őket. Itt írja meg a magyar, német, tót, szerb és román tannyelvű  

el.iskolák részére  a magyar nyelv- és olvasókönyvét. 1890-ben az 
V.egyetemes tanítói gyűlésen tartott beszédével felkelti a kultuszminiszteri 
küldött érdeklődését, aki felrendeli az 1891-ben Budapesten rendezett óvónői 
tanári tanfolyamra, ahol szoros barátságba kerül Péterfy Sándorral és Pósa Lajossal. 
1892-ben már mint a sepsiszentgyörgyi óvónőképző igazgatója megírja  a 
„Kisdednevelők módszertanát.“ 1893-ban Eperjesre helyezik, az újonnan 
szervezett óvónőképző működését indítja meg. Eperjesen megírja a „ 
Kisdednevelés lélektenát“. 



1896-ban megindítja „ A magyar kisdednevelés és népoktatás“ 
c.folyóiratot  és megírja Sárosmegye népoktatásának történetét. 1897 körül 
tapasztalja, hogy az el. iskolai tanítás módszere tisztán passzív, elavult, 
a nevelési elv csaknem a semmivel egyenlő. A pedagógus munkájának 
alapelvéül a gyermeki lélek fejlődésének megfigyelését teszi. 
Nélkülözhetetlennek tartja az óvó-és tanítónői képzés egyesítését. 
Nagyszabású felterjesztése a minisztériumban meghallgatásra talál és az 
eperjesi óvónőképzőt tanítónőképzővé fejlesztik. Ott a növendékek a II.évfolyam 
elvégzése után kisdedóvói,a IV.évfolyam elvégzése után tanítónői oklevelet 

kapnak. 1898 nyarán beutazta az országot, összegyűjtötte a magyar gyermekek munkáit és 1899-
ben megírja a „Munkaszeretetre való nevelés“c. munkáját. Ugyanazon évben megírja újabb 
vezérkönyvét : „A magyar nyelv tanításának természetszerű módja a nem magyar tannyelvű iskolákban“. 
Terjedelmesen előterjeszti a minisztériumnál egy minta tanítóképző szervezésének eszméjét. 
1900-ban kerűl a lévai tanítóképző élére, majd 1902-től a pápai tanítóképző igazgatója. 1903-ban elnyeri 
a Tudományos Akadémia Románpetre pályadíját - Románpetre község pályadíjat tűzött ki egy román 
tannyelvű el. iskolák részére a magyar nyelv tanítását illető kifogástalan olvasókönyvre. A könyv 4 
kötetben jelent meg a II.-III.-IV. és V.-VI.osztályosok részére. Több kiadást ért meg. 1906-1912-
ig , nyugdíjbavonulásáig, az aradi áll.tanítóképző igazgatója. 1907-ben Apponyi megbízásából 
megírja a „Lex Apponyiana“című., a minisztérium kiadásában megjelent utasítást. Számos cikket 
írt a Néptanítók Lapjába. Politikával sosem foglalkozott. Vallotta: „ A pedagógusnak mindenen felül 
kell állnia, semmilyen hullámzásnak, áramlatnak nem szabad magát kitennie. Legszentebb politikája legyen 
a nemzet ifjúságának nevelése!“ Nyugdíjba vonulás után lakott Kolozsváron, Veszprémben, majd 
szülőfalujába Kálmándra költözött. Itt érte 1917 decemberében szélhűdés, 2 év szenvedés után 
1919.december 30-án hunyt el. A temető kápolnája mellett emlékművet emeltek a tiszteletére.( 
Faragó-Tóth, 1939) 
 
 

Kriek Jenő, múzeum-és könyvtáralapító 
 

1861. július 19-én született Szegeden. 3 éves korában elveszítette az 
édesanyját, 10 évesen az édesapját. A szegedi árvaházba kerül, elveszítve 
testvéreivel a kapcsolatot. Az árvaházban fejlesztik intellektusát és zenei 
tehetségét. A népiskolát Szegeden végzi, a középiskolát Budapesten. 1878-
ban elvégezte a Soproni Állami Evangélikus Tanítóképzőt. Ezután a Budapesti 
Állami Tanítóképző-Intézetben képzi tovább magát. 1880-ban kezdi meg 

tanítói pályafutását a sárospataki tanítóképzőben, itt ismeri meg Árvay József tanfelügyelő Vilma 
lányát, aki feleségül vesz. 1881.szeptemberében került a lévai tanítóképzőhöz. Ettől az időtől kezdve 
munkásságát a lévai tanítóképzőnek szentelte. Nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett, 
pedig az élete nem volt könnyű. Felesége többször is pszichiátriai kezelés alatt állt. Az intézet 
„Kriek bácsija“ érdemeire való tekintettel megkapta a „tiszteletbeli igazgató“ címet .Törékenynek 
látszó teste szívós kitartással munkálkodott az oktatás, általában a nemzeti művelődés minden 
terén. Zenetanári és polgári iskolai képesítése mellett a lévai tanítóképzőben nem volt tantárgy, 
amelyet szakszerűbben tanított volna valaki, mint ő. Művészi térképrajzokat, gyönyörű domború 



térképeket, becses természetr

 1939) 

ajzi gyűjteményt készített. Tanítógyűléseken irányító tevékenységével 
vett részt. Nagy szakértelemmel vezette mint igazgató a kereskedő 
tanonciskolát is. Házasságából 12 gyermek  származott, 9 fiú, 3 lány. 
11 és fél év segédtanári működése után rendes tanárrá nevezik ki . 
Miután a cseh megszállók átveszik az Intézetet, bár nem bírja jól a szlovák 
nyelvet, lehetőséget kap a lévai reálgimnáziumban. A nyelvi 
nehézségek miatt végül Ipolyságra kerül tanítónak. Amikor 
visszakerült Lévára, sokat munkálkodott a város magyarrá 

maradásának érdekében. Megszervezte és megteremtette Léva  város magyar könyvtárát, annak könyvtárosa 
volt 79 éves koráig. Amikor a csehszlovák bizottság egy Léván talált iparoscéhre vonatkozó tót 
nyelvű okmánnyal akarta igazolni, hogy a város a régmúltban szlovák volt, Kriek Jenő, a város 
magyar levéltárosa , értesülvén a tervről és annak indító okáról,  éjjel titokban kiemelte  az 
ellenkezőt bizonyító okmányokat a levéltárból és eljuttatta a legnagyobb kockázattal Kánya 
Kálmán m.kir.külügyminiszter és gróf Teleki Pál delegátus kezeibe.A visszacsatolás után 80 ezer 
korona kártérítéri kérelmet nyújtott be a Csehszlovák Állam alatt  őt ért sérelmek miatt. A lévai múzeum első 
igazgatója és alapítója volt. A tanítványa volt Kittenberger Kálmán, akit ő tanított meg preparálni és aki 
később értékes gyűjteménnyel gyarapította a múzeum vagyonát. Léván hunyt el 1940.szep-tember 
26-án. ( Faragó-Tóth
 
 
 

Dr. Padányi-Frank Antal, pedagógiai szakkönyvíró 
 

1884-ben született Őscsanádon, Torontál megyében. Temesvárott 
szerezte meg tanítói oklevelét, Budapesten a polgári iskolai tanárképző 
főiskolán a polgári iskolai oklevelet és a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen a tanítóképző-intézeti tanári oklevelet. 

A pedagógia doktora.1911-ben a lévai tanítóképző-intézetben kezdte meg tanári 
működését. Az I .világháború végeztével, miután megszűnt a magyar tanítóképző, Budapestre 
került tanárnak. 

1929-től a Budapesti Állami Tanitóképző-intézet igazgatója. 1937-től tanügyi főtanácsosként 
működik. Körzeti iskolafelügyelő, tanulmányi felügyelő, több országos tanítói 
tanfolyam vezetője és előadója, az Országos Közoktatási Tanács tagja, az 
Aquinói Szent Tamás Társaság , a Magyar Pedagógiai Társaság és a Szent 
István Akadémia tagja. A Tanitóképző-Intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének elnöke. 1929-1945-ig vezette az Apponyi Kollégium budapesti 
tagozatát. (Lévai nagy találkozónk, 35-36.o.) 1985-ben Dr. Zsohár Gyula 
a volt Budapesti Tanítóképző Intézet jogutódja közérdekű 

kötelezettségvállalást tett dr. Padányi-Frank Antal nevelői munkásságának elismerésére. Az alapító 
iratban megfogalmazottak szerint az adomány kamatait az arra érdemes, szorgalmas tanító- és 
óvónőjelöltek jutalmazására, szakmai pályakezdésének elősegítésére kell fordítani.( Faragó-Tóth 
1939) 

 



Önálló munkái: A testi nevelés a filantrópistáknál (1922), Lelki megújhodás (1924), 
Önismeret(1928), Jó gyermekek–rossz gyermekek (1929), A munkaiskola gyakorlati értéke (1933), 
A pedagógia válsága és jövő útja (1938), A nevelés módszere (1939), Eszményi gyakorlatiasság 
a tanítóképzésben (1943)  
 
Forrás: 
Lévai nagy találkozónk 1939-ben , összeállította Faragó Béla-Tóth Árpád, 25-35.o.,gépelt kézirat, 
Lévai Levéltár  
Magyar Katolikus Lexikon  http://lexikon.katolikus.hu/P/Pad%C3%A1nyi.html 
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