
Vas Károly (1906–1985) 

Főiskolai tanár, történelemdidaktikus. Nyárádon született, 
középparaszti családból. Nagy László és Ágh István költők 
nagybátyja volt. Szülei papnak szánták, ezért előbb a pápai 
bencés, majd a veszprémi piarista gimnáziumban tanult. 
Tanulmányai során azonban erősödő történelem- és 
társadalomszemlélete – amiben fontos szerepet játszottak a 
népi írók és műveik – a világi élet felé irányították. 1935-ben 
szerzett diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
történelem – latin szakos középiskolai tanárként. Ezt követően 
az ajkai Nirnsee Pál nagybirtokos, országgyűlési képviselő 

gyermekeinek lett a nevelője. Gimnáziumtól az ipari tanonciskoláig több helyen 
tanított. 1935-től a Veszprémi Piarista Gimnáziumban, majd 1938–39-ben a veszprémi 
és az ungvári tanonciskolában volt oktató. 1945-ig az érsekújvári gimnázium tanára, 
de mellette már szakfelügyelő és az Érsekújvári Jubileumi Népfőiskola tanára is volt. 
1945 után gimnáziumi tanár és igazgatóhelyettes Győrött, a Révai Miklós 
Gimnáziumban, és – a Nemzeti Parasztpárt titkáraként – szervezője volt az ottani 
Kovács Pál népi kollégiumnak. 1947–48-ban Celldömölkön gimnáziumot alapított és 
igazgatott, modern gondolatként hozzá kapcsolva közművelődési intézményeket: 
tájmúzeumot, kultúrházat, nyilvános könyvtárat, diákotthont, sportpályát is. Vezette a 
Felsőbüki Nagy Pál népi kollégiumot is, sőt a szombathelyi tankerület tanulmányi 
felügyelője lett. 1948–49-ben a tankerület szombathelyi főigazgatóságán dolgozott, és 
ugyanott szakérettségis kollégiumot hívott életre, 1950-ben pedig a minisztériumban 
főelőadóként az új történelemtantervek és útmutatók tervezője – kivitelezője lett. 
1951–1972-ig a pécsi tanárképző főiskola tanára, közben a történelem tanszék 
vezetője is volt. A történelemdidaktikánk nemzetközileg is elismert szakértője volt, 
jegyzeteiből, tankönyveiből tanárgenerációk tanultak. Pécsett hunyt el. 
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