
Veress Judit (1922–1976) 

Pedagógus, a neveléstudományok kandidátusa. Az Alsó-Fehér megyei Tövis szülötte, 
mely település akkor már Romániához tartozott. 1949-ben a szegedi 
tudományegyetem Apponyi Albert Kollégiumában szerzett polgári iskolai tanári, majd 
tanítóképző intézeti tanári oklevelet. Pályáját a Szegedi Pedagógiai Főiskola 
nyelvészeti tanszékén kezdte, 1953-tól a Központi Pedagógiai Továbbképző 
Intézetben dolgozott, majd 1959-től a Pedagógiai Tudományos Intézet munkatársa 
volt. 1962-től az Országos Pedagógiai Intézet történelem tanszékének docense, majd 
– miután 1966-ban kandidátusi tudományos fokozatot szerzett – 1969-től főiskolai 
tanára. 1963–72-ig a Pedagógiai Szemlét szerkesztette, majd haláláig az MTA 
Pedagógiai Kutatócsoportjának volt a főmunkatársa. Az MTA Pedagógiai Bizottsága 
didaktikai-metodikai albizottságának elnöke volt. A történelem tantárgy-pedagógiája 
csupán egyik érdeklődési területe volt, de itt is nagyot alkotott. A történelemtanítás 
módszertanának pedagógiai alapjait tárgyaló munkája a mai napig alapmű, kísérletei 
pedig előkészítették az 1970-es és 80-as évek szervezett próbálkozásait. 
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Wagner Ferenc (1675–1738) 

Jezsuita pap, tanár. Az ausztriai Wangenben született, 
Kremsben lépett a jezsuita rendbe. Tanulmányai befejeztét 
követően retorikát tanított ugyanott, majd Pozsonyban és 
Nagyszombatban. Bécsbe hívták, ahol megírta I. Lipót és I. 
József császár történetét, illetve az ottani iskola igazgatója, a 
polgári kongregáció elnöke és a rendház vezetője lett. A bécsi 
papnevelő intézet igazgatója is volt. A császárvárosban halt 
meg. Ő volt Franz Molindes osztrák tartományfőnökkel a 
jezsuiták tanügyi szabályzatának, az 1735-ös az Instructionak 
az egyik alkotója. Valószínűleg ő írt egy magyar történeti 
fejezetet a hatkötetes Rudimenta historica utolsó kötetébe. 

Munkái: 
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imbuendi. Pro gymnasiis Societatis Jesu. VI. köt. Tyrnaviae, 1735. 
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