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B e v e z e t e s 

"Használni vala éltem Linden törekvése, jelszava" /1/igy fejez-

te ki klasszikus tömörséggel a nemzet minden rétegére ható ne-

velői munkásságát a reformkor egyik nagy magyarja, az izig-vé-

rig gyakorlatias gondolkodásu Fáy András. 

A magyarság a XIX.század elején nagy sorsforduló előtt állt. 

El kellett dőlnie, hogy a feudális gazdasági és társadalmi rend 

fokozódó válságát leküzdi-e a nemzet s rálép-e a polgári átala-

kulás és függetlenség kivivásának utjára. Az ellenzéki beállitot 

ságu köznemesség fokozódó erővel vetette fel e nagy kérdéseket 

s mozgalmának eszmei alátámasztást adott a 30-as években Széche-

nyi, Wesselényi, továbbá Kossuth programját előkészitve Kölcsey 

irodalmi, politikai és közéleti tevékenysége. A Bécs elleni nem-

zeti egységfront magába foglalta  minden  nevesebb politikai írón-

kat Kossuthtól Táncsicsig, valamint az iskolák haladószellemü 

pedagógusait is. A nevezetes reformer irók között szerepel Fáy 

András is. Fáy pedagógiája s eszméi a magyar életből fakadtak, 

módszere gyakorlati s a magyar jellemhez alkalmazkodó volt. Ha 

külföldi eszméket, gondolatokat tanulmányoz, azokat is a nemzet 

1 lkéát szüri meg s átitatja nemzeti szellemmel. Az volt u-

gyanis a felfogása, hogy"aki a magyar életre kiván hatni, ja-

vaslatainál magyar földön, magyar éghajlat alatt, földiei közt 

járjon és ne üvegházi növényekkel kinálgassa a jó magyar hazát", 

/2/ 
Fáy élete  

A zemplénmegyei Gálszécs melletti Kohány kis faluban 1886 május 

26-án Fáy születésének századik évfordulóját ülték. A falu köze-

pén áll az ősi, emeletes Kácsándyak kastélya. Az egyik szobában 

mely kinai alakokkal, fákkal, madarakkal van kifestve, szüle- 
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tett 1786 idájus 30-án Fáy András. A szobát 1886 május 26-án em- 

léktáblával jelölték meg. E kastély s vele a kohányi birtok há- 

zasság utján az Abaujból származó, a legrégibb családok egyiké- 
t 

nek a Fáy családnak a kezére került. A család tagjainak a hada-

kozás volt a kedvelt foglalkozása ez a harcos, katonás lelkü-

let fogja magyarságunkat megtartani a nacy európai népek özöné-

ben s fogja önálló szellemi életünket a történelem viharai köze-

pette is átmenteni. 

Apja Fáy László,kinek sok gyermeke volt;közülük András maradt 

Gálszécsen s csecsemő korától a nagyapai házban nevelkedett. A 

fiu szülei gyakran távol voltak s őket alig ismerte. Élénk gyer-

mek volt, hi mindenütt ott szeretett lenni. Katonai hajlama ko-

rán megx yilatkozott s  igy e pályára szánták, habár lágyczivü 

volt, amiről kevesen tudtak. Anyja áldott jóságu asszony volt 

és jó szive volt az ap , inak is, csak néha erőszakos volt  s fia 

többször összetűzött vele. A vallásos apa fiát többször iaegbün - 

tette, mert nem ment vele az imaházba. A gyermek ugyanis hosszu 

távollét után nem ismerte az apát. Fáy igy ir az esetrőls" A 

templomgyakorló atyáknak, akik fiaikat is azt gyakorolni kész-

tetik, rendszerint templomkerülő gyermekeik lesznek". /3/  A "Ne- 

gyeletok"iró ja/F; y/már korán fellázad tehát a tiszteletlenség, 

embertelenséglealázás ellen. 

Fáy Gálszécsen kezdte a tanulást. Alig hat éves,mikor egy Pé-

terfi nevütanitót kap, aki azonban enyhe volt vele szemben s 

in  cná félév alatt alig haladtak tovább a szótagolásnál. Hét 

éves, mikor a pataki kollégiumba kerül, ahol még általában la-

tin nyelven folyt a tanit6s s csak néhányan mint Barcafalvi 

Szabó Dávid, Gelei József és Vályi Nagy Ferenc tanitottuk ma- 

gyarul. E kollégiumban szigoru fegyelem uralkodott,és buzgó 
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tanitás-tanulás folyt. Bessenyei "iiolmi"/1779/c.müvében elité-

ti a régi tanalmányi rendszert, de az itt nevelkedő if juság er-

kölcsiségéről csodálattal beszél. 

Ide került Fáy, akinek  eleinte nem tetszett a komoly munka és 

nevelője seri tudott bánni. vele. Otthon ugyanis kényeztették,a 

kollégiumban nevelője szidalmazta, vesszőzte, ami érzékeny lel-

kére bántó haéással volt. Fáy:"A jó tanitó"cimü epigrammában e 

nevelőjére céloz, akinek nem sikerül nála eredményt elérni"mert 

a vesszőt mindennap öllel hordatja". /4/  megállapitásával Fáy 

a szocialista  humanizmus  eszméjét képviseli, mely ma is a testi 

fenyitékuek az emberi méltóságot mélyen megalázó eszköze helyett 

nevelésünkben az értelmi meggyőzés, ráhatás és türelmes felvi-

lágositás módszerét követeli. 

Fáy Próbatétel c. első neveléstani művében saját tapasztalatát 

irja le, kárhoztatván a korai tarvitást s a tarvitás% sikerét a 

tanitó egyéniségétől teszi függővé, azonban ennek megválasztá-

sára a szülők nem forditanak kellő figyelmet.ésőbb Fáy ügyes 

nevelőt kap, kinek nagy része van abban, hogy sokoldalu, neme-

sen érző lélek lett.  Nag Nagy tanulási vagy, tudomAgyszeretet 

jellemzik Páyt. Sokat olvas ifjukorában nemcsak magyarul, de 

németül is. Alig több 12 évnél, midőn beteg tanárát Gelei Jó-

zsefet helyettesiti a katedrán mégpedig szép sikerrel. 

Jogi tanulmányait s a teológiát Patakon végezte.Rendkivül friss 

szellemű ember volt,ki öreg napjaiban is az maradt. Beteg sem 

volt sohasem s a halál a karosszékien lepte meg 1864-ben. Arany 

János szép nekrológjával zárja életrajzát e szavakkal:"Fáy oly 

egyéniség volt,kinek müvei ha nem olvastatnának is, s hasznos 

életbeli alkotásai nem lennének maradandó emlékszobrai,mint csu-

pán jellem oly mellszobor, mely megérdemli, hogy a jelesebb hon-

fiak Pantheonjában,mint buzditó példa állandó helyet foglaljon 
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el. Legyen áldott és iirökéletü a valódi ember ós valódi hon-  

polgár emlékezete."/51  

Kurtörténeti háttér  

Pay válságos időben rázta fel nemzetét s :.z épirodalmi,valaaint  

neveléstani munkáival a nevelés és oktatás nagyfontosságu prob-

lémai felé irányitotta figyelmét. A :pult század első fele Ilyen  

válságos időszak volt. "Iránytüt a nevelés adna kezünkbe, de  

amin eddigelé állunk na,,ának a nevelésünknek is iránytü kelle-

ne". /6/  Fáy e kijelentéséből azt látjuk,hogy e korban maga a  

nevelés is válságban volt. Rendesen a nevelés kérdéseivel csak  

szakszerü pedagógusok és hivatásos nevelők foglalkoznak. Csak  

válságos időszakokban mások nem hivatásosak is kezdik figyel-

müket, érdeklődésüket a nevelésnek nemzetfontosságu s annak  

sorsát elhatározóan kijelölő problémái felé  irár~yitáni. 

E történelmi időszakban a feudális gazdasági és társadalmi  

rand növekvő válságát figyelhetjük meg. A nary lépésekben ki-

fejlődő Árutermelést e korszak első felében a napoleoni hábo-

ruk is nagymértékben előmozditották. A mezőgazdasági lakosság  

vásárlóereje szükségletei alá csökkent a feudalizmus sokféle  

terhe folytán. A válságba jutottak jórósze lemondott az önál-

ló gazdálkodásról és árendába adta birtokát. A távoli és kis-

sebb birtokok tulajdonosai értékesitési nehézségekkel küszköd-

ve egyre jobban nehezményezték a kormányzat gazdaságpolitiká-

ját. A nagy-és vagyonosabb középbirtokosok kevésbé ére7rék a  

válság sulyát,valamint az ónáiló gazdálkodás mellett maradt a  

xí fényűzéshez szokott nemesség töcbse ge is. Zavartalan érté-

kesitésre csak ugy számitott, ha munkaigégyesebb árut termel,  

vagy pedig jobbminőségü gabonával győzi le a versenytársakat.  

A minőségi gabonatermelés bérmunkások alkalmazását kivánta meg.  



A nemessé, többsége azonban pénzhiány miatt nem mondhatott le 

a robotról. Külföldi hitelszerzéshez eleve hiánayoztak kapcsola-

tai. A hitelügyletekből eredően mind több uri birtok került 

zár alá, a nemességnek egész rétegei jutottak a tönk szélére. 

Ezen okok miatt a birtokosok-a nagy és néhány középbirtok ki-

vételével-minőségi termelésre nem tudtak áttérni. 

A feudális termelésmód válsá;a az országnak a bécsi kormányzat-

tél való függősége miatt torzult for.:hban jelentkezett:.mezőgaz-

dasági terményei, mivel nem feleltek meg a külföldi vásárlók 

igényeinek, nem  jutottak külföldi piachoz, a kevésszámu hazai 

fogyasztóréteg pedig nem tudta azokat felvenni. A hazai nincs-

telenek ugyanis nem kaptak állandó jövedelmet adó munkát, i gy 

nem volt anyagi erejük a vásárláshoz, a birtokos pedig nem a-

kadt vevőre. Itt tehát nem átmeneti nehézségekről, hanem magá-

nak a feudális társadalmi rend válságáról volt szó. 

A feudális termelés csődjét mutatták a birtokos osztály azon 

erőfenzitései is, melyekkel korszerűbb gazdálkodást igyekezett  

bevezetni. Főleg a. nagyvagyonunk közül egyesek törekedtek a ro-

botot-legalább részben -bórmunkával helyettösiteni, hozzáfogtak 

a mocsarak tervszerű lecsapolásához, rétek öntözéséhez. hendsze-

ressé tették a trágyázást, uj munkaeszközöket alkalmaztak:mé-

lyebbre szántó-és töltögető ekéket, szénagyüjtőket stb. Több-

helyt marha-ló-és sertéstenyésztést rendeztek be, fát termel-

tek ki stb. Mindezek folytán emelkedett a termelés mennyisége, 

javult  a  minősége, növekedett az állatállomány stb. E birtokok 

eljutottak/ilyenek:a nádor, a Károlyiak, Eszterházyak stb./ a 

feudális termelésből a kapitalista termelésbe való átmenet fc-

kára. Bécs gazdaságpolitikáját az osztrák földbirtokosság ós 

az államot markában tartó banktőke határozták meg. Eten ténye- 

zők az iparnak csak korlátozott fejlődést biztositottak. 



A külföldi verseny nyomása miatt az osztrák iparnak változatla-

nul kellettek a magyar piacok, ezek megtartása pedig a magyar i-

pari fejlődés megszoritását irta elő. Az osztrák gyárak verse-

nye egyidejűleg ásta alá a feudális kézmüipert ós Lassitotta a 

hazai  tőkésipar fejlőaését. Csak a 30-as években következett be 

lascu megélénkülés: egyes nagyobb birtokok kapitaliz/lódása és 

a könnyűipari termékek hazai fogyasztóinak lassu szaporodasa a 

belfeldi szükségleteket növelték. A fennálló textilmanufakturákat 

gcpesiteni kezdték. Uj vasmüvek keletkeztek,  gép- és szerszám-

gyártó vállalatok létesültek kis gépmühelyekből stb. 

Az aráivlag gyors fejlődés ellenére a magyar ipar még mindig 

messze maradt az örökös tartományok mögött: a 40-es években a 

birodalom tőkés üzemeinek csak mintegy 10,57,-a müködött Magyar-

omzágon, Ausztria 15-ször annyi géppel rendelkezett mint hazánk. 

A hazai pol';rri tőkével induló vállalatok többségükben részvény-

társaság formájában kezdték müködésüket. Egyes üzemeknél megfi-

LTelhető a magyarországi kereskedő-és ipari tőkések, a hazai nagy-

birtokosság és az osztrák tőke kezdeti összefonódása. 

"Az egymást kölcsönösen segitő piactágulás és iparfejlődés meg-

növelte az áruforgalmat. Ennek folytán meggyorsult  a tákefelhal-

mozódás. "/7/A tőkés ipar lassu térhóditása egyrészt jelezte a feu-

dális ipari termelés elégtelenségét, másrészt az ipar területén 

a feudális rend válságát mélyitette el. Magyarország mindaddig 

nem  juthatott lényegesen közelebb az országos ill.az  önálló, egy-

séges nerizcti i;iac megvalósulásához mig rendje feudális volt, 

Ausztriával szemben pedig függőségi viszonyban volt. A munkaerő 

szabad áruvá válását ugyanis korlátozta a jobbégy személyi füg-

gése földesurától, a földnek áruvá alakulását pedig lehetetlen-

né tett egy csomó feudális törvény mint pl.  az  ősiség, sőt 1844 
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előtt még nem nemesek kizárása is a földtulajdonszerzés jogá-

ból. A magyar polgári fejlődés teljes szabadságát csak a feu-

dalizmus szétzuzása és a gazdasági-politikai alárendeltség fel-

számolása teremthette volna meg. 

A tálsár,  és a társadalom 

A magyar társadalmi osztályokat és rétegeket ' ülönféleképp é-

rintette a feudalizmus válságához vezető folyamat. 

A nagybirtokosok, a :ik kapcsolataik révén piacot és alacsony 

kamatu hitelt könnyebben szereztek, kevéssé, vagy nem érezték 

a válságot. Legtöbbjük külföldön utazva-szórakozva költötte 

el birtokának jövedelmét. Gazdasági hatalmuk politikaival pá- 

rosult: ű c álltak a központi kormányszervek élén. Osztályérde-

keik a rendszer védelmét s a kormányzat feltétlen támogatását 

irtók elő. .tért uinden reformtörekvés ellen állhatatosan véd-

ték a feudalizmust és a Habsburgok hatalmát. 

A birtokos nemességet, legzelső vagyonos rétesét kivéve, emész-

tették a terményértékesités gondjai,a hitelszerzés problémái; 

egész csoportjait juttatta tnkre az eladósodás. Feudális tar-

vény zárta el előle a hitelforrásokat; a termelés feudálisro-

botra épitett módja volt egyik szülője az értékesités nehézsé-

geinek. Pizetőképec magyarországi fogyasztóréteg kialakulását 

és a külpiacok kihasználását nehezitette a Habsburg kormányzat 

gazdaságpolitikája. 

A földesura terjeszkedés éppugy taszitotta az elszegényedés fe-

lé a kisnemesség jelentős csoportjait, mint  a jobbágyság nagy 

rétegeit. L1inthog*y számarányánál fogva a megyei közgyüléseken 

szavazataival kérdéseket dönthetett el, gyakran megtörtént,rogy 

egyik vagy másik fél birtositotta magának e növeletlen tömeg 

szavazatait"sőt ha a helyzet ugy hozta, az ellenpárttal szemben: 
a bunkósbotjait is"

/
d
/ 

 



Az adóssággal terhelt vagy zsarolt földek gazdái, a folyton 

csökkenő birtokok kisnemesei fokozott érdeklődéssel fordultak 

az értelmiségi pályák :Felé, amelyeken egyre nagyobb számban 

láthatók a nél, fiai. A tanult fők nagy  számát a feudális Ma-

g•rarország nem tudta foglalkoztatni. Az értelmiség azolz része, 

mely kapcsolatai vagy* egyéb okok folytán el tudott helyezked-

ni a hivatalokban a kenyéradó társadalmi rendet feltétlenül ki-

szolgálta. "A kenyérgondtól ós a szellem korlátozásától szen-

vedők egy csoportja azonban a viszonyokkal békétlenül, kiutat 

keresett. A becsempészett könyvekből megcsapta a kapitalizmus 

levegője;sorsa és müveltsége pedig-származása,neveltetéae és 

k5rnyezete ellenére is-polgárivá formálták szemléletét. A bur-

zsoázia &engesége miatt az adott korban ennek az értelmiség-

nek nagy szerep jutott:  nemesi gyökereinek és polgári óletvi-

szoryainak együttes hatása elsőnek vele láttatta meg, hogy szá-

mos vonatkozásban egybeesnek a burzsoázia és az árutermelő ne-

messég érdekei és hogy a j roblémókra megoldást csak a pol,;ári 

rend iLér. Ott állt tehát a reformtörekvések bölcsőjénél, léid 

lett a nej esi ellenzék és az egyéb reformerek közt, tőle indul- 

tak ki a legmerészebb ujitási javaslatok, és a haladó tábor bal-

szárnya maradt  akkor is, mikor a birtokos nemesek vezetése a-

latt országos mozgalommá érett a  re: ormgondolat". /9/  

A kizsákmányolt parasztság többsége a mezőggzdasági fellendülés 

é>> hanyatlás következtében egyaránt kárt szenvedett. Zsellérré 

válásának folyamatát nem tudta megakadályozni azzal sem, hogy 

erdőket irtott, 63( epet töri, fel, ártéri vizeket z:apolt le s 

igy jelentős földterületet hóditott meg saját használatára. 

Voltak, akik az urbéres telkeseknél nagyobb jólétre tettek 

szert, a zsellérsors a többség nyomorában fejeződött ki. 

Az árutermelés kibontakozásával állandó lett a jobbágy és 



feudális ur közti nagy ellentét mellett és gyakrabban és erő-

teljesebben "tört felszinre a zsellér szegényparaszt ós gazdag-

paraszt ellentéte is, jelezve, hogy immár változásnak indult 

a paraszttársadalom szerkezete." /10/E folyamatot erősen korlá-

tozta a feudalizmus uralma. A parasztság rétegeit a földesuri 

kizsákmányolás ellen összefüző szálak sokkal erősebbek voltak 

egymás közti ellentéteiknél. Az elégedetlenek akciói csak el-

vétve léptek tul egy-két falu igatárán"mivel általában helyi sé-

relmek robbantották ki azokat, egybehangolásukra és követelése-

ik programmá rendezésére pedig nem akadt társadalmi erő. De 

hol itt, hol tt ott lobbanva fel, idővel mégis állandósitották 

a nyugtalanságot a főuri paloták és a nemesi udvarházak lakói- 

ban". /11/  

` feudalizmus fölött őrködő királyt-és kormányát-a jobbágy csak 

kint adóalany érdekelte, a paraszt trónit övező bizalmára szá-

mitott a korm6.nypolitikát esetleg ellenző nemességgel szemben.  

A nemessé;, hátában folyton ott leselkedett az udvar és paraszt 

kézfogásának veszedelme. A jobbágyság sz .ntelen osztályharca a 

reformmozgalomnak a termelési válságnál hatásosabb  lenditője 

lett. Gyengébb társadalmi erőt képviselt a polgárság, melynek 

rétegei kézül a kereskedő, főkép a terménjforgalrat lebonyoli-

tó csoport vitte a főszerepet. E réteg lényegében;  aa {málló 

magyar kapitalizmus feláldozása árán egy összbirodalmi kapi-

talizmusban látta a fejlődést ut ját,mely érdekeinek megfelel. 

"A belforgalmat ellátó kereskedőréteg viszont a kisszánu ipa-

ri tőkéssel együtt Magyarország független kapitalista fejlő-

désének hive volt és a hazai iparkezdeményezéseket védvámrend-

szerrel kivánta megóvni az oz'sztrák gyárak  verss4yétől". 112/  

A városi polgárság jelentős rétegét a feudalizmus védelmére 
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ösztöxi ték életfeltételei. Családjának tekintélye és vagyona 

révén ennek kezében volt a királyi városok vezetése, harcolt 

a városok feudális berendezését szétrombolni kiváró tőkés pol-

gársag szavazati joga ellen. 

"A céhbeli iparosok és kiskereskedők a tőkés fejlődés ellenében 

szivósan védték az ipar feudális szerkezetét. Más oldalrél vi-

szont, mi.ithogy elsősorban az osztrák ipar versenyében látták 

feudális létük aláásóját, melegen pártoltak minden törekvést, 

mely az ország gazdasági önállósága és a nemzeti függetlenség 

felé mutatott". /15  / 

Mivel a társadalomnak számbelileg kicsiny, a problémák üsszes-

zégét tekintve kévéssé tájékozott csoportjaa voltak, :rag kellett 

elégedniök azzal,hogy"anyagi és erkölcsi eszközeikkel támogassák 

a viszonyok megváltoztatásáért induló harcot, a vezérszerepet 

azonban át kellett e:edhiök a ;: polgárosodó nemességnek, amely-

nek érdekei a leglényegesebb kérdése%ben az övéikkel estek egy- 
/14/ 

Az ipari munkát ra_ tőkés vállalatok, specializálódó szakmunkássá-

,a, a cé'_iek legényei és a paraszti nyomorból a városokba áramló 

tanulatlan segédmunkások, napszámosok adták. A jórészt külföld-

ről beszivárgó szakaunkásságnak az életszinvonala viszonylag kie-

1 ógitŰ volt.  

két m isik munkásréteg életkörülményei azonban nehezek voltak. 

A céhes uesterek munkaidő megnyujtásával, bércsökkentéssel vagy  

az ellátás minőségének leiontásával lehetőleg"legényeikre igye-

Leztek atiiái'i.tdAi az osztrák és a  hazai  tőkés  ipar  versenyének 

következményeit". /15/  

Méh; rc'sszabb sorsban voltak az üzemek segédmunkásai és csak itt-

ott keresotre szert tevő napszámostömegek, akiket még formáli- 

Le n .  



san se védtek céhszabályzatok a féktelen kizsákmányolással szem-

ben. 

E tapasztalatlan, tanulatlan és szervezetlen előproletariátus, 

a munkásosztály őse"nern volt tisztában vele, hogy nyomora jó-

részt a feudális rend uralmából fakad és többsége azt se tudta, 

mi a haladás ut ja. "/16/  
A hazai iparfejlődés gátolásával Bécs volt a munkaalkalom ki-

szélesedése lehetőségének en ik fékez6 je:A munkásság az ország 

függőségére viszonylag élénken reagált"/i7/ ; Pest plebejusai 1848-

ban-egééb okok mellett-ezért voltak cselekvő l ' észeJui a nemzeti 

önállóság elérését célzó forradalomnak. 

A liberális mozgalom előzményei és kialakulása  

.Az 1820-as években egy vékony kisebbség helyes irányban kezdte 

keresni az orvoslást a társadalom bajaira.Gyakorlati mezőgazdá-

szok mint pl. Pethe Ferenc, Plagyvátby János stb. figyeltek fel 

elsőnek arra,'hogy"a termelés feudális jellege és avult módsze-

rei nem eló'itik ki a minőségi termelés követelményeit és a ja-

vitás módját a korszerüsitésben és a bérmunka alkalmazásában je-

lölték meg:%l84gyes nemesek és értelmiségiek közt felmerült,bogy 

a helyzeten a létező viszonyokat mereven megköty törvények néme-

lyikének megváltoztatásával kellene segiteni. A bajok forrását 

már nem kizárólag a kormányzat magyarországi politikájának tu-

lajdonitották, hanem azok mozgató okait kezdték visszavezetni 

a belső körülményekre is. E bátortalan nézeteket megrostálva, 

nem egy kérdésben merészen r:ieüészitve Zisszefüggő gazdasági-tár-

sadalmi programivá összegezve a politikus köztudat elé tárta egy 

1830-bűn napvilágra került munka:a hitel. Szerzője Széchenyi Ist-

ván gróf volt, aki itthon arra eszmélt, hogy megujulásra van  

szükség a társadalmi-gazdasági válsággal küszködő ragyarorszá- 

gon, a külföldi kapitalista viszonyok tanuln nyozása pedig hoz- 
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záseL;itette őt ahhoz, hogy a társadalmi problémákat mely irány-

ban kell megoldani. Hogy vállalni merje az ujitónak kijáró meg-

zecaártés sőt gyalázás kockázatát,a hazai váls:gjelenségek és a 

polgárosult Nyugat széleskörű ismeretén, meg tudományos felké-

szültsés óa kívül oly egyéni tulajdoni áltok kellettek, melyekkel 

osz li álja a nag3 birtokos arisztokrácia nem r. endelkezett t hazasze-

retet, felelősségérzet, a haladásba vetett hit, éldozatkészség, 

akaraterő 	g;, akorl f ti alkotószenvedély. latszemléletének ra- 

cionális vonása vezette őt el a felismeréshez, hogy a haladás-

f  J fékezője az adott társadalmi rendszer;ez inditotta arra, 

hogy arisztokrata társaitól kiilönbözően a megujulás tax előhar-

cosa legyen. "A gazdag és jólét fokán álló Magyarország volt 

Széchenyi álma".'19/elismerte, hogy az ázugolok ós 1.ranciák csak 

forradalomdal érhettok el jövő c:i jaikat, de bizott abban, hogy 

a jelenben a 1 iLÜvelt emberfők, a pallérozott és felvilágosult 

nemzetek a pult véres eseményein okulva  a viszonyok megváltoz-

tatására önként erőszak nélkül fognak törekedni. -Lassan és fo-

kozatosan lebontják a feudalizmus jórészét. A polgári szabadság 

nem öncél volt előtte, hanem az egyén, nemzet, sőt az egész em-

beriség jólétének előmozdítóját látta benne. A forradalomtól 

rettegett  es  megborzadt attól az eshetőségtől, hogy  az elkerül-

hetetlen. fejlődés a nemességgel, ill. nagybirtokossággal szem-

ben áll ()  erők vezetése alatt fog bekövetkezni. Széchenyi a re- 

formok bevezetésére kizárólag a nagybirtokos arisztokráciát tar-

totta illetékesnek"ha kivetkőzik hibáiból és önneveléssel meg-

javitja önmagát"./20/  

Széchenyi könyve a Hitel döbbenetet keltett a nemesi világban. 

A nemesi földtulajdont rörzitő ősiséget vette célba A mezőgaz-

daság romlását a robot hitványságából eredeztette, a bérmunka 

bevezetésének gátját a hitelhiányban jelölte meg,annak okát 
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pedig az ipart fékező céhek és a fogyasztást korlátozó ágyszabás 

mellett az ősiséggel magyarázta. Volt, ahol máglyára vetették, 

volt, ahol megtorlást követeltek ellene, leghangosabban saját 

osztálya az arisztokrácia tiltakozott. 

Széchenyi a válaszul irt Világ c. munkájában óvatos fogalmazás-

ban bár, : .jra kiállt a nemzeti megujhodás mellett. A me •;sjulás 

feltétele a nemzet egysége, amit csak az emberi szabadság utján 

látott r►egvalósithatónak. 14: célból eltörlendőnek vélte a szabad-

ságot megkötő nemesi előjogokat, állást foglalt a jobbágyok e-

gyezkedésen alapuló önkéntes örökváltsága mellett és kimondta, 

hogy privilegiz lt tartományból szabad és boldog országgá csak 

fiai érdekközössége által válhat Magyarország. 

Az 181-i parasztfelkelésből Széchenyi az idő sürgetését olvasva 

:d, f elhP rott ü fokozatossággal ás a 1tádiumban/183/12 pont-

ban reformrendszerének egészét tárta a nemzet elé. A hübéri rend 

lebontására s a polgári Magyarország felépitésére elsőnek dolgo-

zott x,i összefüggő programot. A polgári fejlődés békés szakaszá-

ban haladás és reformellenesség nem összeférhetetlenek. Reform 

és forradalom azonban egymást annyira kizáró ellentétpár volt 

Széchenyi előtt, hogy mindjobban visszarettent, mikor a fejlő-

dés meggyorsulása a forradalom lehetőségét villantotta meg előt-

te. Ez az álláspont összefüggött kiindulópont jáyal: ugy vélte, 

hog„,  az arisztokráciát meggyőzheti a reformok szükségességéről 

s"általa akarta valóra váltani azokat, holott a nagybirtokosokat 

annyira mély osztályérdek füzte a feudalizmushoz, hogy a polgá-

ri Magyarország csakis ellenükre jöhetett létre."d21/ 

Széchenyi olyan reformokat sürgetett,melyek szükségesek voltak 

ahhoz, hogy az arisztokrácia a jövőben is vezető szerepben ma-

radhasson. Ezért nemcsak a jelent tekintő osztályától szigetelő-

dött el, hanem szemben állt mindazokkal is,°'akik később széle- 
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sebbkörüen fogták fel a polgári fejlődés igényeit. H/22/  

A hitel ,zéchenyijét szövetségesüknek tekintették a kibonteko-

zást kereső nemesi csoportok. :usztri a, mely helyreállitani ké-

szült mezromlott j6vi szonyát Oroszországgal s ellenezte a nemze-

tek szabadságát, nem lépett közbe. I'1z erjedést gyorsitó élményt 

mégis a felvidéki parasztsár, 1331-i felkelése jelentctte. "A 

felkelek célja közös:mer szabadulni a robottól, dézsmától, álla - 

mi tercektől; sr,e .bed .on birni a jobbágyföldet-sőt egyes közsérvek- 

ben-a majorsági táblákat is „  /23/. A mokt;aloia miniien előzetes 

szervezés nélküli volt, nem volt meg benne az áttekintő katonai 

vezetés. egyetlen megtorlás vetett véget L megmozdulásnaksegye-

dül Zemplénben 41 résztvevőt akasztatott fel ós több mint 700-at 

tett börtönbe va kay korbácsolt vérig a földesurak bosszuja. 

E felvidéki dráma a nagybirtokosok és középrendü nemesek jelen- 

t;vs részét osztályuralmuk még hatékonyabb védelmére bírta rá. 

A kisebbséget azonban a felkelés arról győzte meg, hogy a neme-

si osztály urslon a fennálló kétségbeejtő jobbágyviszonyok mi-

att van veszélyben. A parasztság megnyerésének módja csak a job-

b íái'terhek  leépítése, a nemesi kiváltságok felszámolása lehet, 

mert" .wind a nemzeti függetlenséfi megteremtése, mind az osztály-

uralom megtartása csupán ezutoxt remélhető". /24/ i .  kisebbség be-

látta, hogy el kell háritani a polgári fejlődést fékező akadá-

lyokat: véget kell vetni a nemzeti függőségnek és korlátozni kell 

a  feudalizmus léktelen uralmát. L reformgondolatok összessége, 

mely a nyugat példájára a nemzeti és polgári szabadságjogok ki-

terjesztésében látja a válság leküzdésének egyetlen célravezető 

u% ját, amely e szabadság jogokat: a tömegek számára is igényli, 

de azok tevékeny közremüködése és a hatalomban való részelteté-

se nélkül; amely az átalakulást nemesi vezetés alatt képzeli el: 

a nemesi liberalizmus4 a nemesi szabadelvüség. A liberalizmus 



"nemzeti"öaazafk összefogást hirdetett, ennek feltételét 

pedig a feudális válaszfalak, ellentétek elsimitásában, lebon-

tásában határozta meg. 

A liberálisok ,ondolatvilágában a "nemzet" eszméje a mat aror-

szági és erdélyi társadalom tagjainak oly köz3sségévé széle-

sedett, melyben nincsenek születési privilógiumok, és amely-

ből hiányzik a  személyi függés; helyükbe a polgári szabadság-

jogok lépnek: ebben mindenkinek- nemesnek és nem nemes szüle-

tettnek- azonos a kötelessége, törvény előtt egyenlő  jog  il-

leti Laeg. 

A polgári Magyarországért induló harc vezetését a gyenge pol-

gárság 'felyett az árutermelő középnemességnek és a nemesi értel 

miségnek egyes rétegei vállalták. Az ut melyre léptek a társa-

dalmi haladás utja és a dolgozó osztályok érdeke is voltmoz-

galmuk a feudalizmus halálát segitette elő. Saját osztályuk-

kal kemény kiü7delmet kellett vivriiok, mert kiváltságait; visz-

szafelé huzták, jövőjük féltése előre hajtotta őket. Többsé-

gük a mozgalom csucspontján csak oly mértókü változást támo-

gatott, mellyel"a nemesség politikai hatalma még könnyen össze-

egyeztethető". /251A kiváltságos osztály nagyobbik fele-élén 

a napbirtokosokkal-jobbnak vélte a régit s mindvégig védel-

mezte az ujjal szemben a kizsákmányolás feudális rendjét. A 

30-as évek elején a reformerek élén álltak Tolnában Bezerédj 

István, aki később elsőnek kötött az országban falusi jobbá-

gyokkal örökváltsági szerződést;Mai yarországon mindenekelőtt 

a szatmári Kölcsey Ferenc és Erdélyben báró Wesselényi haklós. 

Széchenyi fellépése, az 11323-as országos összeirás tanulméryo-

zá.sn-amely döbbenetes módon rajzolta meg a jobbágynyomort-

valamint az 1831-i felkelés tették meg őt az ellenzék egyik 

legerősebb vezérévé,az urbér megszüntetésének elszánt harcosá- 
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 Javaslatait a maradi többség módositotta, sajtószabadság-

ra vonatkozó inditványát eluta.'itotta, urbéri tervezetét pedig  

fel vlvassi . se engedte, ő mégis követi tisztséget vállalt az 1832-

es orszúgyülésen, mert remélte, hogy közelebb kerül a megvaló-

suláshoz két hőn óhajtott eszraé je: reformokkal"emelkedést adui  

az adózó n:ípnek s a fdldbirtokot állandóbb alapra helyezni". 6'  

Kossutha ol ,árosodás6rt foktó   harc élén  

A 40--es évek elején Franciaország isiét befolyásos hatalom lett,  

a vámunióra lépett némat szövetségben pedig; Poroszország tört e-

tlőre. c'1indez az olasz ás Lémet állanokban .,jengitette Ausztria  

helyzetét. A birodalmon belül viszont állandóak lettek a paraszt-

;nezga]..nal;, szaporodtak ráz osztrák és cseh munkások tüntetései:  

"A liberális ipari burzsoázia pedig, piaci egyeduralmát féltve,  

a német vámszövetségbe tervezett lépés m ~l.att nyugtalankodott." /271  

Fiörülméry ek kedveztek a reformereknek. F ozzá juk ujabb nemesi ré-

tegek csatlakoztak, ujabb reformkövetelÉsekkel: tegyék kötelező-

vé az örökváltságot, töröljék el a céheket és monopóliumokat, a-

lakuljon nemzeti ás jelzáloghitelbank; szünjék meg a vámvonal  

Ausztria és Magyarország között, séfit felmerült a felelős inirisz-

térium gondolata is. A liberális tábor számbeli és eszmei gyara-

podásával eG ide jüleg nőtt a reakció ellenállása. Nagybirtokosok-

kal együtt szembefordult a reformtörekvésekkel a jómódu közópbir-

tckosok jelentős része. Az ellenzék is ólt a kozzervativok által  

nagyban folytatott lélekvásárlással, de p'nzzel nem birta annyi-

ra :miit a nagybirtok.  

A reformerek jór.:sze falábbal a feudalizmus talaján állt, azt  

csupán móúositáni akarta s elvetette a gyökeresebb javaslatokat.  

A mozgalomnak nem volt meg az egységes programja, amely legalább  

a liberális többsó !~  számára elfogadható gondolatokat fo;lalta  
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volna össze, de nem volt meg a szétforgácsolt meggyei erőket kö-

zös célra egyesitő, szervezett irányitás sew." Pedig jórészt 

programja egységén és erői szervezettségén mule a mozgalom si-

kere. s a kor nemcsak a követelményt állitotta fel, hanem a 

bJrtöneellájából kilépő Kossuthban meghozta azt; az egyéniséget 

is, aki minden cina nagyobb részt vállalt a feladat megoldásá- ból."/23/Kossuthnak 

szerkesztői állást ajánlottak fel, hogy  mim 

kÜdéséé könnyebben szemmel tarthassak, szükség esetén pedig  Or  

hallgattatására köimyebben találjanak ürügyet. Kossuth  a  csap- 

dáról mit sem sejtve 1341 januárjában valóban megindito tta a 

Pesti :iirlapot. A lap nemcsak az ujságirásban hozott fogradar 

mat, honra a kanzervativizmas ellen is hatásos fegyverré vált. 

Kossuth minél több em oert akart meggyőzni az adott rend válsá-

gáról és a polgári átalakulás szükségességét elfogadtatni. A 

lap a  feudalizmus  lesujtó birálatát adta  valamennyi  cikkében: 

Magyarország viszonyai ellentmondanak a kor követelményeinek és 

a 

 

társadalom érdekeinek. "Kossuth álma: a nemesség vezette pol-

gári berendezésű független Magyarország. I: program messze tul- 
c 

jutott a jóm5du elemesség reformelképzelésein". 2) ' 

"Kossuth a szabadságjogok kiterjesztésétű polgári átalakulás 

velejárójának és a nemzeti egység előmozcitójának vallott. ". /3°/ 

Az iparfejlesztés leghatékonyabb eszközét egy magyar védvámrend-

szerben látta, jóllehet tudta, hogy  ennek megvalósitása Ausztria 

és ir",agyarország közti viszony Megromlását idézi elő."üj rendet 

akart, de a nemesség irányitása alatt....A szétszórtan felmerült 

refoxmjavaslato''at összegezte a kos. szükségleteit leginkább meg-

hözelitő átfogó prograiriaá, amelyben e ;; esült a megujulás két a-

lapfeltétele:a feudális rend lebontása és a nemzeti önállóság 

felé mutató iparosodás követelménye".451/' 



A !esti Rirlep rary sikere niatt az ellentábor harcot hi rdetett. 

A támadásban a klerikális"Nemzeti Ujság" és a Dessewffyék esz-

méit terjesztő"Világ" vitték a főszerepet.Dessewffy és "refor-

mer"  konzervatív társai a  feudalizmust egyes alkatrészeinek át-

alakitásával gondolták megmenteni. erőlködéseiket azonban félei-

kerré csökkentette a Pesti Hirlop, amely leleplezte a Kossuth 

személ-ét  is kikezdő"fontolva haladók" igazi szándékait. 

Keményebb ellenfelet kapott Kossuth Széchenyi személyében, aki 

a  Telet népe c. munkájában" gorombasággal határos hevességgel 

tiltakozott látszólag Kossuth modora, valójában reformrendszere 

ellen:az indulatok felszitásával forradalomba kergeti a nemzetet. 
/32/ 
".:ossuth a vádat a tar:itvány tiszteletével, de igaza tudatában 

utssitotta vissza. Széchenyi birodalmi keretben születő és lénye-

gében csak mezőgazdasági téren valósuló kapitalizmusát nem  tar-

totta megol:iásnak:az ő programja a gazdasági függetlenséget biz-

tositó ipari kapitalizmust is felölelte....A kossuthi program 

kárhoztatásával a reformmozgalom eliaditó ja annak fékezőjévé x 

vált:a  liberális tábor megbontását célzó kisérletei és a Habs-

burg-;uagyar kérdésben elfoglalt negativ álláspontja rossz szol-

gálatot tettek a haladás ügyének. 3/Széchenyi/ekkor már a feltar$ 

tÚztat;hatatlannak akart elébe állni, Kossuth viszont a történelem 

parancsát iducetmn megértve az elkerülhetetlent nem eltorlaszol-

ni, hanem :úederbe fogni törekedett". /33/  

A parasztság nyilt kitöréssel fenyegető osztályharca döntő sze-

repet játszott abban, hogy Kossuthék felhagytak a fokozatos re-

formok taktikájával. Maga ossuth Pest megye közgyülécein reform-

tervei összességét tárta a nyilvánosság elé. Teljes köztehervi-

selést, kötelező örökváltságot, népképviseletet, felelős nemzeti 

kormányt követelt és kimondotta:"Iia a nemesség  vonakodik  a nép- 



pel eabeolvadni , az uj w  end a kiváltságosok halotti  torának  

napja ja lesz., a nemességgel együtt pedig maga a nemzet  is odavész",  

/34/  
A konzerv tiv párt megalakulása magával hozta a nemesség elcáá- 

bitásának veszélyét.L.zért Kossuth a liberális párt megterem-

tését jeluite meg; :poron levő feladatnak. A párt programjába az  

Ellenzéki 4rilatkozatba Kossuth agitációjára belekerült a köte-

lező örükváltsag és a köztererviselér is. - ~ossuth ellen nemcsak  

a reakció lépett fel, de a kormánypárti reform mellé álló Szé-

chenyi is, akisek hite szerint e:ossuthban testet öltött a küszö-

bönálló forradalom s azon Kossuth legyőzésével remélt diadalt  

aratni. A megtr=rnadott Kossuth az "Ellenőr" hasábjain válaszolt:  

a lioeiális program  azaz a aópt;."'.l való összeolvadás épp, a  forra-

dalom megelőzésének a  nemesség és vele a nemzet megmentésének  

egyetlen járható utja. "S két nagy ellenfél vitája mutatta,  

hogy a forradalom távoli lesietősé i  ből a jelen közvetlen kérdé-

sévé lépeti elű". /35/ '  

A liberális mozgalom  osztálykötöttsegei miatt képtelen volt  

előbbre léin. A reformpolitika eléctelenségét bizonyitotta az  

is, hm a 40-es évek derekán a liberalizmusból uj világnézet  

kezdett fakadni   :a demokratizmus, mely az égető kérdéseket nem  

:iemesi szemszögből,  hanem a nép oldaláról vizsgálta.  A toldoz-

gató reformokkal szemben a teljes változtatás igényével lépett  

fel, szükség esetési forradalmi módszerekkel:a nemesség ellenére,  

a  tömegek harcbavetésével is kész volt vállalkozását megind_ita-

ni. A demokratiziius kifejlődését 	V -asvári és Táncsics  

eszmevilágában érte el. A l eadaliümush.oz kevesen kapcsolódtak  

közülük, jó részüknek az értelmiségi munkát jobban becsülő pol-

gári rend igért révbe jutást. Ez vonzotta őket "ossuth táborába  

és in.ditotta őket a reformeszmék szépirodalmi terjesztésére.  
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E fiatalok/Petőfi_, Júks .i, Vajda, Arany, Torr a, Vasvázi stb./  

Petőfi hatására tanulmányozták a francia forradalmat s ébredtek 

r( a reformpolitika kudarcára. Petőfi az alföldi mészáros-kocs-

máros fia ösztönösen visszariadt minden megegezéstől, megalku-

vástól N az őt és társadalmát fojtogató valóság pedig lázadót 

nevelt belőle. !szmekörében elszakithatatlanul forrt egybe a  

haza és népszabadság gondolata. A jobbágyvilág eltörlését csuk 

első lépének tekintette az egyetemes szabadság, a nép uralma  

felé. Plebejus forradalmárrá nőtt felvárta és vállalta a mirr-  

(lent feégeto forradalmat, mellyel lerázza a rabbilincset minden  

elnyomott.  

Az egyetemisták élére egy történelemtanár Vasvári Pál került,  

akit a jelen tagadó jóvá a hazai viszonyok, forradalmi demokratá-

vá pedig a felvilágosodás és az utópista szocializmus eszméi ne-

veltek. A kispolgári demokratizmus felé tájékozódó ifjuság a ne-

mesi ellenzéket o. néppel kötötte össze, ezért kaphatott a cselek-

vés órájában kiemelkedő szerepet.  

A demokratizmus harmadik nagy képviselőjével ;'áncsics  r."ihállyal 

a parasztság lépett porondra jogaiért. Táncsics ., urópát baran-

7olva a dolgozó ember szemével fi,p;yelte a külföldi viszonyokat,  

de szive mindig osztályához huzta vissza,mely elinditotta:"A pa-

raszt oldaláról i . colt a jelen fölött, és a paraszt számára kívá- 

natos uton kereste a nemzet jövőjét is." v/' l' ~lőször a feudális j  

oktatási rend ellen lépett _`'el történelemkönyveivel, majd a pol-

gári szabadságjogokért küzd a sajtószabadságról irt müvével.   

Népkönyve pedig  a feudalizmus széttörésének a liberális  

terveket messze tulhaladó programját összegezte:"Valamennyi ne-

mesi kiváltságot a robot és dézsiaa minden változatát-mégpeciiG  

kárpótlás nélkül--eltörlend ginek hirdette, sürbette a közteher- 

viselést, általános ás kövenkénti választó jog; alapján követel- 



to a pképviseletet". 37/A reformerek jórésze felhááorodott  

erre, a kormány pedig izgatás vádjával börtönbe  hurcolta  őt.  

szava, Isten szava c. kéziratáoan liberalizmus és demokra-

t;izrus olkülöniiltek egymástól. A  nép nevében kiáltotta oda a  

birtokosoknak:a földért semmiféle váltságdijra nem tarthatnak  

számot, mert a föld azé, aki megoüveli."Kikiáltotta az uraknak  

hellemetlen i_azságot: a r;róf nem  boldogul  a paraszt nélkül,  
7 

de a i'ölemüvelő nemesek hiágy-ában is megél."/8/  

A nemességet ezen elvek önkéntes elfo;;adására biztatta Táncsics  

ug; ara:-a or  mec i:.= fei reget te : "Ha hátat fordit a jobbágy kiv ána-

tokrdak forradalommal s ,erez ősi jussúnak érvényt a  paraszt. Fr-

L3ütt ment ő a reformmozi-alommal, de ernak visszakozóra esetén,  

kész volt az uj világért agrárforradalomra is". 59/  

Kossuth is végül belátta, hogy a problémák teljes megoldása  

aligha várható egyedül  a nemességtől. Figyelme mindjobban az  

európai forradalmi mozgalmak felé fordult, melyek valóban holt-

pontról mozditották el a ma yar polgári átalakulás ügyét.-  

A reformkor haladó müvelőűéspolitikdla ós annak képviselői  

A köznevelés C:8 pedagógia  probléma e korban fontos szerepet  

kaptak. Fáytol ós Széchenyitől Táncsics IQi;lyig ncves politi-

kusoz ás irók fejtették ki u nevelésüt ,rr•e vonatkozó nézeteiket.  

Midőn  ~zécnenyi elindit ja reformmoz6almátnny a legelsők közt  

csatlakozik táborához s viszont ennek alvezéri szolgálatait  

senki sem méltatta őszintébben mist  'Jzéchenyi" ir/Badics Ferenc  
Fáy életrajziró ján,ak e megállapitásából világosan látható,hopr  

e két reformer férfiu kölcsönösen megbecsülte e másnak a netoQ-  

zet érdekében kifejtett hazafias  tevékenységét. Széchenyi és  

Fáy nemcsak szé szavakban méltatták egymás munkásságát,hariem  

kölcsönösen támogatták is egymást a honmentő munkában. Mig  
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Széchenyi az Al- Dunánál, vagy az országgyülésen, Bécsben,eset-

leg Angliában tevékenykedik, azalatt"a megyén terveinek/szinház-

épités, állóhid terve/leglelkesebb pártfogója, sőt szándékainak 

szinte egyedüli letéteményese, beavatott munkatársa Fáy volt.4 41  

`zéchenyi tervei mellett küzd Fáy a gyüléseken s azokon kivül is 

a legnagyobb buzgósággal, de csak addig, mig azok meggyőződésével 

megggyeznek. Függetlenségét, ceekvési szabadságát megőrizte Fáy 

s ellenkező véleményét másoknál is őszintébben kinyilvánitotta 

és fenntartotta. "Széchenyi sohasem vette zokon Fáynak ezt az 

önállóságát, mert csak barátságra és nem szolgalelküségre számi-

tott Fáyban, ki iránt sohasem szünt meg bizalma." /42/  

Fáynak igaz magyarságát bizonyitja a szólás-és közszabadságért 

való küzdelme az országgyülésen. "Fáy mind a kettőt tüzzel sőt 

szinte elkeseredetten védi ugy a főuri közöny, mint a kormány 

önkénye ellen,.. "/43/Fáy kifejti, hogy a magyarnak alkotmányos 

szabadsága törvényekben gyökerezik, de holt betűvé válik a tör-

vény, midőn lépten-nyomon megsértik szabadságunkat, önkény gá-

tolja a szabadszólást, s nem tud4uk meddig terjednek határai, 

igy a gyáva félelem közt"lassu sorvadásban hal el a nemzeti Gé-

nius!"/44/A szabadságszerető Fáy állhatatosan küzd a nemzet 

önálló állami létéért, a köz-és szólásszabadságért a főrendek s 

uralkodóház ezt korlátozó magatartása, intézkedései ellen. 

E ponton Fáy közelebb áll a forradalmibb Kossuthhoz, mint Széche-

nyihez, aki sikert a kormánnyal való egyezkedéstől várt. Fáy sür-

gette tehát, hogy a kormány önkényeskedéseit gyökeresen fel kell 

számolni s csak azután lehet a nagy  reformtervek megvalósitásá-

ért harcba indulni, melyeket Széchenyi hirdetett meg. Fáyt is 

mint Széchenyit elsősorban "a legközelebbi teendők" foglalják el. 

Az a célja, hogy "élet, gyakorlat és tapasztalás józan tapintatá- 



-23-  

val allitni mrsza össze egészben s néni rendszerben a hon köiül-

mériyeit s e ~,ekhez képest annak teendőit... " /45/  Fáy egészen Szé-

chenyi x yondokain haladva a következőkben jelöli meg a hon leŰ-

sürgőrebb feladatait:1.az adózónak:teherkönnyités, több keredet-

mód,szabad föld, szabad kéz.2.a neme, nek ós mágnásr;ak:menekülés  

az eladósodástól, földbirtokának ingathatósága, ho y pénzt kap-

jon rá; ipar ős kereskedés javulása, hogy termónyeit eladhassa,  

5.a polgár: ágnak:természeti és alkotmányi akadályok alól felsza-

baditott ipar és kereskedés; a s  egész hazának pedigielvirágozta-

tatás, kellő befektetések, népnevelés stb. Vindezek elérésének  

eszköze:périz,még pedig sok pénz, ahogy Fáy kifejezi.  
Fáy szerint az ellenzék rendesen a közvélemé.y tolmácsa, ha te-

hát a kormány ellenzéki követek válűcztásút gátolja az abszolutiz•  

mu.s gyanujába keveredik. A kormány tehát neceak konzervativ,ha-

nem az ellenzék közül is válasszon hivatalnokokat. Valamennyitől  

meg kell követelni, hogy mind az alkotmány, mind a király iránti  

hűségre esküdjenek meg. Olyan ellenzék ez, mely szándékai tiszta-

ságához a gyanunak árnyékát sem engedi férni, a kormány tetteit  

hagyományos bizalmatlansággal fogadja s ennek hatalmát a végre-

hajtó hatalomban is korlátozni kivánja Fáy;mint part  többségre  

törekszik/az ellenzék/, de nem azért, hogy kormányra jusson, ha-

nem ezért, hogy magát annál több joggal tekinthesse a józan nem-

zeti akarat letéteményesének, a kormányt pedig  ugy tekinti,mint  

a  hatalom  állandó birtokosát, melynek ezért nincs szüksége több-

ségre, 

Fay egyetért széchenyivel,hogy 1/a teherviselésnek közösnek kell 

lennie  winaen lakosnál nem szabad ajánlat,hanem törvényes kötele-

zés faellett 2/e terhek ellenőrzésében részesülni kell polgárnak  

és pórnak is 3/adóköltsé;vetés és adószámoltatás kiterjesztessék 

kiváltságos ős nem kiváltságos adójára egyaránt. Fáy nem ért e- 
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g;yet Széchenyivel abban, h), , a kiváltságosok már most feltét-

lenül  ::  ellenőrzés 	versék alá inasukat az adózásnak, mert 

eddig a hadiadó megajánlásúban"nem egyedül a status követelt 

szüksége, hanem az adózó né .,  ereje is szolgált zsinórménlókul". 
/46/ 
A felelősség kérdésében sem ért egyet ..'t'  Széchenyivel, ki azt 

ista, hogy a  minisztériumot  papiroson tán igen, de jakorlatilag 

nem vehet j ik felelet/ielelősc' ';"terhe alá. A korra -felelősség 

elvét Széchenyi nondta '.,i ná:! •ink először s nem valószinti, he -7  

ez kikerülhette volna F'áy fi, velinét. 

Fáy továbbá azon meggyőződését; vallja, miszerint"haz6nk felvirá-

goztatásának egyik mulhatatlan feltétele az, hon érdekei-a köz-

védelmet kivévén-v többi örökös tartományok érde'xeitől elkülö:adz-

tessenek s a  kölcsönös  viszor'rok a felséges uralkodóház ue ha-

talmazottjai. és diátáink között kötendő egyezkedősekkel, pactu-

mekkül állapittassa.nak ri e g"!4%/ 

A  reformok gyors keresztiilv7 telére törekvő ellenzék :;ossuthot 

vallotta vezérének, a"fontoltra haladó" konzervativok 7lessewffy 

után indultak. Széchenyi eg;rik párthoz sem .eze{ ődvén. magára von-

ta mind a erét fél bizalmatlanságát, ellenszenvét. Iáz ellene tá-

madt hangulatot ?''•4y jól ismervén figyelmeztette Széchenyit, l'..ogy 

Ilyen mafatartásával népszerüségét végkép elveszti, de a gróf 

azt válaszolta:" szilárd hazafiiak minden résen meg kell 6l1- 
n a! „/48/ S tovább küzdött elveiért nemcsak a  megye  Lyülésein 

0:.écheryi, hanem azokon kivül is. 

A re oruikozr kiemelkedő egyé íi:sébei politikai xj ze elveinek ki-

fejtése ill.  üsszehasonlitá sa után szübséses meUtárgynlni,.ni..len 

nevelési nézeteik voltak. 

Fa .t.nd.rás nemcsak a szinházügy körül fejtett ki közéleti tevé-

kenységet, hanem takaréki,énztázak felálltass körül is buzgól- 
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kotlott. 3 zépiro<'alrii műveiben is peda ógiai gondolatokat fe j-

tegetett/A Bélteky ház,18J2/. Házi ver- magániskolai , német-

francia szellemiz hevcl€3 helytett, állami, magyar nyelvű nem-

zeti iránv - u n6nevel'•3t aür et,•ett. Pil-álatot no;.zdott a feudális 

nevelés elmaradottsága fölctt s ebben a felfogásában mege'ezik 

Kossuth, ►3zécherrji és Táncsics vc leméraVreivel általában. liiár o1-

ta ebbel kifolyólag a korczeril tanulmányokat. Szorgalmazta az 

Ü1 munkásság fontosságát a nevel6sben, vnla.rni.nt a képességek 

üsszhangzó, mindeúolda.lu kifejlesztését. hangoztatta, hoGy a  

népnevaléssol a  "nemzeti szorgalmat" kell fejleszteni, ezért 

a taztárg ek közé felvette a háziipart. Azt az elvet vallotta 

továbbá, ho3 a népiskolák feletti felű yele1;et világt ha-

tóságok my akorol ják. A nemesi osztály gyermekeinek nevelésé-

ben kifogásolta az életkori sajátosságok mellőzését/"ic' e jeko-

rán való netelé3"/, az elpuhultsá^ot, érzel,-;ősséget. Próbaté- 

tel a mai nevelés két nevezetes hibríir l/1816/c.muben a szabod 

ás természetes nevelés módjaira irányitja a figyelmet: a hibák 

lekUUzdéséTe. Fay nevelési gondolatainak bővebb kifejtésére a 

továbbiakban sor kerül.  

3zécherzvi  na ;vhatásu műveiben a nemzetté nevelés pro3raraja i ik-

rözőc'.ik. A crüvelt nemzet kialakitása szerinte az emberiség ha-

ladását is szolgálja. Legelső feladat"a nemzeti értelem" lehe-

tő legnagyobbmérvü kibontakoztatása, .ae.rt"a tudományos ember-

fő mennyisége a nemet igazi hatalma". /49/ Az iskolai nevelés 

felU.CJatü a gondolkoű .s, itél;íerő, öLlálló sáp; fejlesztése. Szé-

chenyinek továbbá azonos nézete Féyvul, how az emlékezet tul-

zott megterhelése az itélőképességet háttérbe szoritja. 

A tanítás legfontosabb erectmé e e.z le;l,; en, hoty a növendék 

megértse a ciüvelődés szükségességét s ennek alapján kedvet 
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/50/  
kapjon arra, "'r, o r felnőtt  korában i s t'r bb nevelje önmagát".  

A kor k;ivetelmérfeit 3l elmaradt maasabb iskoláz íst erősen ki-

lo ásolta Széchenyi főleg Nun_nia c. müvében. Ran,'ozta.tta továb-

bá, hogy  a latin is'rolai ée '-ivatalos nyeli narwmértékben gátol-

ja a népi tömegek raüvelődését. Bár Kossuthnak és a köznemesi  

ellenzéknek a iüegyetem felállításáért vivott harcát nem  társo-

gatta, de az alapos ternószettudo;  'iyi-technikai  riüveltségü 

nezőganda-iparos-és kereskedőréte4 kialakítását s ezzel kap-

csolai;ban reáliskolák feláliitását szorgalmazta.  

Kossuth a kisdedóvás, iparoktotás0 megvalósitását követelte.  

Lapjában a Pesti Hirlapban a feudális nevelési rendszer polgá-

ri átalak :it sáért harcolt. ennek érdekében a társaüalmai: is noz- 

óRitotta, mert látta,  hogy  Bécs meg fog; ja akadályozni a terv  

kcresztiilvitelt.t. Szóchen i e tekintetben is szenibenállt TCoS-

suthtai. Xelet Népe c. muLká jóban az "írltalános nevelés" rö- 

vid idő alatt való megvalósitását ellenezte azzal a megokolással,  

rogy ehhez a netlzet nem rendelkezik megfelelő politikai érett-
"

sé ; el, tovább« azon htialadásellenos Allás!?ont alapján, hogy a  

közoktatás királyi jog" '51/  Kossuth Feleletében azt válaszol- 

ta, 	

tol- 

ta, hogy nem i($;enke&ik attól a gondolattól, ho gy  jogok előzzék  

meg a nevelést. Széc#enyi első érvét visszaforuitotta, aki sze- 

rint nem lehet pAitikai jogokat adni a népnek, nert nem érett  

erre, előbb nevelni kell szerinte. Most pedig-folytatja : ossnth-

a nemes gróf megcseréli a. sorrendet, mert előbb politikai létet  
V.J csak  

/ jo ~ r kat/akar adni .a  népncl ztún EzIti ; nevelést. ;;ossuth tehát  

imn.tatt'r, hogy  e kérdősben ;zéchenyi ellentmondott öluiiagú.nak.  

Kossuth népnevelési elveit a feudális közigazgatás birúlatával  

kapcsolatban  fejti  ki. )nkritik ára inti a tisztviselőket s em-

berséges bánásmódra szóli t ja fel őket a néppel szemben. Tilta-

kozik a hatóságok embertelen botbüntetési rendszere ellen.  
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Nemcsak a tisztviselők botbüntetésil rendszere ellen tiltako-

zik Kossuth, haiem az iskolákban alkalmazott testi ferrités el-

len is,mely nem éri el cél ját,r2ert "1. nem javit,sőt inkább  a  

bűnöst lealacson;;ritváa, romlottabbá teszi, .::int előbb volt ... 

2, nem is oktat másokat...3...azt i^ tagadjuk, hogy  elrettentő  

példaként hat a t önregre`•.  /5`  

A.  népiskolák kérdésében Kossuth több,de jó iskolát követel.  

A falusi iskolákban tanítsák az oksz erü mezőgazdálkodást ; "ez az  

oktatás a  kertészkedés,jyiirnölcstermesztés, méhészet, eelyemte-

nyésztÉs meghonosodását aredunényezhetné. Ezt a gondolatot ké-

sőbb i,ossuth egy pontban még tovább is fe jlesztette: gazdasági  

egyesületek nniködésével akarta összekapcsolni a falusi nép ok-

tatását. Szükségesnek látta ehhez,hogy a szakszerű tanácsadást, 

eszmecserét biztositsák, hogy a legjobb, legeredményesebb mur-

kát végző földnüve: -ek jutalmakban és kitüntetésekben részosül-

jenek. Felvázolta továbbá égy mintagazdasággal őaszekapcsolt  

~ 

gazdaképző intézet tervét is". 5 '
/ 

 

Kossuth a tanitók anyagi helyzetének javitását is többször 

sürgette,látva azt,hogy azok rryoaoruságos éhbéren kénytelenek  

Élni.  

ötvös József a Széchoryi és Kossuth közti vitában Tossutb á1-

láspont jóra hel;,rczkedett. Azt vallotta, hogy a kiterjedt nép-

nevelés előmozuitja a polgári átalakulást.  

Táncsics tilihálj  támogatta a Kossuthtól vezetett s a független-

ségért és pol;;6_ri átalakulásért küzdő nemzeti egysógf rontot.  

A Kossuth.-féle köznemcsi reformprogramot tulszárnyalva kijelen-

tette, hogy a földizé "ki azt megnüveli". Zrásaiban a földosz-

tást, a parasztság teljes felszabnditását bátran hirdette.  

Egész életében küzdött a  nép sorsának javitásáórt, életsziiivo- 



nalának , müveltsés.ének emeléséért. Szót emeit,akáresak Kossuth 

és PAy at iskolai testi fenyités ellen. _Klerikális szellemű tan-

könyvek helyett a  tá.rsNlalni haladást szolgáló könyveket irt  6s 

adott nevelők, a vendékek kez be. A parasztsál, felszabadítása 

és függetlensége érdekében irt könyvei miatt Táncsicsot börtön-

be zárták. Csak a lárcius 15-i forradalom szabraditotta meg bi-

lincseit 1. Miiveiben legradikálisabban birálta a feudális ne-

velést és  erős kritikát myakorolt az osztálytársadalom nevel.és-

ü;ye felett. Az utópista szocialisták jomán felismerte az osz-

tályellentóteket s azt is, hogy ezek alao ja? a magántulajdon. 

Kimutatta ,ho r az erkölcsnek és köznevelésnek osztályjollege 

van. 

Hangortatta  rendki.viil haladászelle13ü követelését:a nevelés-be-

leértve a magasabbfokut is-legyen elérhető a nép minden fia szá-

mára és legyen egy sé ;es. r {,endolatával Táncsics 1:Ayegcsen tul-

szárrjalta a  polgárosodó köznemesség, tehát Széchenyi, Kossuth 

Fáy stb. népnevelési reformprogramját. 

SIkra szállt továbbá Táncsics o t :-tilók állami fizetőse, a köz-

ségek iskolafenntartási jogai mellett, s ezért is harcolt a saj-

té-ég szólásszabadságért. Számos értékes pedagógiai  megjegyzése  

van pl.a példamutatás fontosságáról, elméleti ős gyakorlati ok-

tatás összekapcsolásáról, családi , . ievelésrűl stb. Tevékenykedett 

az is'colá.nktviilry nér,müveiés terén is, ; 1 871-ben jelentős közok-

tatási reformjavaslatot szerkesztett a törvényhozás számára. 

" -4etriüvóhen elméleti m n nka s politikai harc, pedagógiai , on- 
/54/ 

dolkociás ós nevelői gyakorlat k%3vetésre méltó egérségbe olvadt". 
A reformkor müvelődéspolitikusai elveinek kifejtése után tekint-

sük át nég egyszer  a nevelés és közoktatásügy helyzetét a XIX. 

században. 
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Az 182.5-27-i orszáeryülés Széchenyi fellépésével fordulópontot 

jelentett. Az 1825-48-as időszak a magyar kultura terén Óriási 

lendületet, fejlődést hozott. A magyar nemesi társadalom kivá-

lóságai dolgoztak e fejlődés létrejöttén. rzen kiválóságok kö-

zött találjuk a mult század huszas éveinek végén minden nevesebb 

politikusunket ás irónkat, akiknek sziviigye a nevelés pl. Ka-

zinczy, Berzsenyi, Wesselényi, Eötvös, stb. 

A külföldiek közül hatott a  magyar  nevelésre Rousseau, aki a 

természetes nevelést ébresztgeti és képviseli, a filantropiz-

musból a hasznossá; szempontja hat, a német neohumanizmus koz-

mopolitizmusa a hazai nevelésben nemzetivé alakul. Pestalozci 

a közösségi nevelést ápolja, mely szintén hatással van nevelé-

sünkre. Badics, Fky munkásságának esik irója megemliti művében, 

hogy váy Rousseaut, Pe■stalozzit, Lockcot, Campet és Salzmannt 

olvasta s ezek eszméit a mv ;  ar viszonyokhoz alkalmazta. 

A huszas évektől kezdve elsősorban a népnevelés és csak azután 

irányul a közép-és felsőfoku oktatás iránt az érdeklődés. T+:z 

abból a beállitottságból fakad, hogy nem a felső társadalmi osz-

tály az igazi érték,hanem az alsó, az ártatlan nép,melyet Rous-

seau elmélete szerint a kultura még nem fertőzött uieg. azt az 

elméletet veszi át F4y is Rousseautól, vagyis a néplélekben rej-

lő romlatlan érték magasabrendüsége mellett rv,;lal ő is állást. 

1k-e a népből is méginkább kiemelkedik a romlatlan, ártatlan 

[,y rmek, aki a kegyetlen, zord, szeretetlen társadalomba jut, 

amely tehetségeinek kibontakozását meggátol ja. 

A reformkorszak rtiivelődéspolitikai törekvéseinek központja a 

népoktatás, mely a legelhanyagoltabb. Az 1825-i országgyűlés 

a népoktatás megjavitásáért javaslatot  terjeszt a király elé. 

A többi országgyülésen is felhozzák é sérelmet, mig Bezerédj 

István buzgólkodására a népoktatási reform  a megvalósulás ub- 
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jeire lí:p. A gimnázium és felsőoktatás ütve is napirendre kerül, 

de erednég,y t nem tapnsztalunk e t'ren. a  középiskolai reformtö-

rekvéseknek egyik inditóoka a latin gyely uralmának szegszünte-

tése, a másik ok gazdasági természetü volt: a jövő nemzedék nem 

klasszikus, hanem Peális,ipari„technikai ismeretek segitségétkii  

vel tudja az országot fellenditeni. Ma különösen szükség ve _n 

a szocializmus teljes felépítéséhez ipari, techníkai,müszaki, 

gazdasági ismeretekkel rendelkező minél több és jobb szpkember-

re. fl en ismereteket nyu jt iák ma a különböző szűkközépiskolák 

€s tecrnikainok tac;czatei. 

Nagy hiány volt '-. özoktatásunkban, ereit mér többen hangoztattak, 

hogy sem voltak szakiskoláink telyek az egyes életpályákra ne-

velnének. Ezért követeli Teleki László/1d11-1861/akkori ne'►es 

államférfi, hogy állitsanak fel mezőp;azdesági, kereskedelmi is-

kolákat és tanitóképzőket. El3deink téves felfpgá.sa volt, hogy 

papot, világit, katonát mind csak egyformán és ugyanazon terv 

szerint kelljen nevelni. A különfél': életpályák más-gnús iskola-

ti.pust követelnek. E gondolatra kezdenek ráébredni a nemzet jó-

zan elméi. Dzek közt találjuk Fay Andrást is,aki mint ; -wakorla-

ti ember ipari, kereskedelmi pályákra irányítja az if juságot. 

Mondanunk sem kell, hogy  FAN  e felfogásával korurk oktatási 

törekvéseit képviseli. +;z az irányzat az iskolát összeköti a 

mai élet a ind sürgetőbb ás rohanóbb követelményeivel. 

A  magyar iskolakultura korszerüs.itéséért vivott harc a reform--

korszaftot a magyar történelem jelentős eseunég'évé avatja. 

ben az időben nyer polgárjogot néhány olyan probléma, mell, a  

feuúalizmus nevelésügye ellen irányul s az önálló nemzetté-

válás, a polgári átalakulás folyamatát segíti elő-t 	. roblé-- 

mák közül előtérbe nyomul főleg a nemzeti nevelés kérdése, 

ezzel párhuzamosan a reformkori if juság szerepe a nemzette- 



-31— 

v}alás folyamatában, továbbá a nemzetiségi neveléspolitika, va-

lamint agy, iskolb .k szerepe a magyarositás terén stb. 

1. Az 1825-27-1 országgyiilés, ha mérsékeltebb rangon, de már a 

köznevelés me^;reformálásának szükségessége mellett száll likra. 

Alapvető reformokat  ez az orezág yülés nem  alkotott. Néhány in-

tézkedés azonban, főképpen pedig a ma ;yar. y elvüség érdekében 

elhangzott felszólalások, valamint a közoktatási bizottság; íIIun- 

kálataival kapcsolatos törvégyc&kk hozzá járult a reformkor köz-

nevelési harcainak megindulásához. 

2. Az Akadémia megalapitása e periódus vivmánya, jóllehet tevé-kenysége 

a 30-as években bontakozik ki. Mégis a korszak elején 

történik a magyar kultura és tudományosság e legfontosabb intéz-

ményének felállitása. 

3. Az 1827 évi VIII.t.cikk e korszak harcainak fontos eredHérye. 

A létrej3tt Crszágos Tanügyi Albizottság előmunkálatai hozzájá-

rultak a korszak ta ii Ti harcainak kifejlődéséhez. !; bizottság-

ból i1ednyánszk$ Alajos halaM szerepe tünik ki, szemben a stál-

aőségesen reakciós Cziráky Antal ,róffa1, aki  a bizottság elnö-

ke volt. Előbb a felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatban  tett 

javaslataival emelkedett ki, utóbbi az anyanyolvü oktatás beve-

zetése elleni harcával és a latinnyi elvűség melletti állhatatos 

kiállásával hirhedeté vált. 

4. ELyes megyék erőteljesebben kiállnak a köznevelés fejleszté-

se  érdekében. A közigazgatás latina, elvűsége mellett, a  vidéki 

iskolák latinos kulturájának elmaradottságát ők érezték legin.-

kább. !azért ecTes megyék nemcsak a r ;.reivmüvelés fontossága mel-

lett lépnek fel, hanem a maj,yar nyelv  hivatalos, állami üfr€-vé 

történő megvalósitásáért is nercolna*. Több kisebb jelentőséaü 

tény mutatja azt, hogy mar a huszas években megindul  a  küzdelem 

a nemzeti müvelődés megteremtéséért. legujabb kutatások igy 
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illapitják meg az 1825--27-i országgyiilés eredmónyeits" A kí305  

laudális gát ellen vivott harc folyamán már jelentkeztek a ne-

mesi uralom megóvása tekintetében az uralkodó osztály eres cso-

portjai közötti ellentétek is. Az egyházi és vitái arisztokrá--

cia, valamint az alsó táblán klérus küldöttei és néhány gaz-

dag követ a feudalizmus én a gyarmati függés változa:tlan form-

tartása mellett volt. 'ezek továbbra is a latin nyelv uralmát  

óhajtották. Velük szemben a rendek tulnyomó többsége követel- 

te: 1. A központi kormányszervek, törvényszékek magyar ügyvi- 

teli nyelvét Magvrarorszógon belül. 2. Világi és ebyle5zi hiva- 

talok vicelécéhez a magyar nyelv tudását, 3. Az iskolákban a  

magyar tani.tási nyelv évr81 évre fokozatosan történő bevezetését  

4. A törvények két nyelvi/latin és magyar/ kiadását". /55/  
Jóllehet n. hare e kezdeti szakaszának a. törvényhozásban csak  

csekély eredménye volt, mert e. király a törvények megforalma  

zárán: k pusztán kétnyelvüeégében tesz engedményt. r,  perc azon-

ban elkezdődött s a frontok kirajzolódnak.  

y álláspontja a r velvtanulás kérdésében  

Vizsgáljuk meg ezekután l  mi volt Fé<y álláspontja a nyelvtanulás  

kérdésében. A nyelv az emberi  társadalomban az érintk.ezésnek,  

a. közös munka  megseervezéeé.nek és Ea. gondolkodásrak az eszköze.  

Akkor jelent meg &z emberiség türtéuel.ében, amikor a társadalom  

létfenntartásához szükséges,)ermelőfolyamatok egybehangolása 

:ne€;félelő jelrendszer nélküllmár nem  volt megoldható. A nyelv  

tehát a társadalmi m inka eredménye. qa7; ohb nemzetek a nyelv  

szempontjából előnyben vannak a  ksebb nemzetekkel szemben, me-

lyekre véi;zetszerüen nehezedik  egy  modern élő nyelv ismereté-

nek áulya, szükségszezüsége. anélkül nem lehet bekapcsolódni  

az iazi műveltségbe. Fáy is egy  modern élő nyelv tanulását  

hangsulyozza, de e6yuttal kifejezi az ezzel járó tanulás ne- 



ou .  
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hézségét is:" Enzer.ér_t meg; kell vallani, a  nyelvek  tanulása  

nem kis teher e. magyarra s c sapás ez ra jta, mint khinai tudóson  

lópatkós betűi". /56/  E kijelentés ellenére Páy a nyelvtanulás 
~ 

kérdését könnyen oldja meg aránylag. A magyar született arra,  

nyelv, csiszolni kell csak :  a német szükséges mint  irodalmi és  

társalgási nyelv, amely társalgás és olvasással /'t/elsa jati'cha-

tó, a tót, amelyet a lakosság 1/3-a beszél, meg ragad. A deá-

kot, vagyis a latint, mivel a Lux rar életben elkerülhetetlen i  

szintén tanulni kell. A nemzeti keltura szempontjából ugyanis  

a latin nyelv nálunk óriási jelentőségit volt. Beöthy Zsolt a  

latint nemzeti  tantárgynak is nevezte. A görög nyelv nem volt  

ilyen fontosságu. I.Istvá%ntól 1848-ig ugyanis latin volt a  

hivatalos nyelv, ezen a nyelven szövegezték a törvényeket, az  

okiratokat i , latin nyelvi! régebbi irodalmunk e gy része / es la-

tinul tanitottak századokon át az iskolákban is. A magyar t 3rté-

netirás is latinul s^ólalt meg; kezdetben/Pray kódex, Katona/.  

G:mlékezetes, hogy 1848-ban  egy  latinrryelvü matematikai előadást  

pesti jogászság zavart meg;, ugyhop y ezen 7.dőtől fogva fo2d_u-

lópont kivetkezik be  k és a mbar nyelv uralkodó szerepet kezd  

elfoglalni oktatásunkban. Bajza József egyik akadémiai beszédé-

ben/Nemzetiség és nyelv 18L16/kiemeli, hogy bár a latin gyelv  

hivatalos nyelvünk volt századokon At, de a társalgás nyelvé-

vé nem lett . Nemcsak mert holt nyelv .iem ad hajlékonyságot és  

vonzóerőt, hogy 'könnyed és szabadabb tóraalgás érzelrleit, esz-

nóit könr 'en kifejezhesse vele. Pa  a latin mizvelödésö.rkre, nem-

zeti nyelvünkre nem is hatott mindig kedvezően, politikai sze-

repe annál na yobb értéket jcicntott:az ország sokféle nemzeti-

sége között összekötő kapocs volt. ?ezért állott fenn uralma oly  

sokán;, jóllehet holt nyelv iskoláinkban és közéletünkben. k;- 

gyik nemzetiség sem féltette tőle gyelvét, m.infiwin riou otthono- 



s.-én érezték magukat; hivatalokban a a mindennapi életben is 

e nyelven vitatták meó ű39eiket s ezért nem kellett egyik near-

rettségnek sem a másikra erőszakolnia nyelvét. Nagy sulyt ve-

tett a latinnak politikai szerepóra a  régi, latinos müveitsbg-

ben felnőtt nemesség, amely a fiatalabb generációval a nemzeti 

nyelvet s annak egyre nagyobb fontosságot tulajdonitó nemze;;I 

liberalizmus hiveivel élesen szembenállt. 

A klass^i kus r 	k he °z _ 

Az 1806-i hationak a görög nyelv tari:itására vonatkozó vizegála-

tából az a tanulság merithető, hogy a neohumanizmus kultusza, 

vagyis a görög nyelv és irodalom müvelése iskoláinkban nem ját-

szik fontos szerepet. Ez is egyik magyarázata annak, miért nem 

tud a neohumanizmus tartós,mély gyökeret verni a isiagyar szelle-

mi életben. !! a a görögön keresztül nem is , de vajon a latin 

nyelv sepitségével behatol-e a régi magyar középiskola az antik 

kor szellemi életébe,a ely a gimnázium nüvelődési anyaga? h 

kérdésre feleletet a régebbi magyar irodalom európai müv eltsé ,-

gii, józan horatiusi életbölcse Fé ny adja meg, nyugodt, szélsősé-

gektől mentes itéletével. Az 6 felfogásában s annak tárgyilagos. 

séc6ban bizvást megnyugodhatunk, annál is inkább, mert az ő vé-

leménye az e ykoru magyar s .ellemi ól et felfogását tükrözi. r y 

Óramutató c. művében a magyar keltura ágait és muvelődési eszkö-

zeit elemzi. Az iskola célja szerinte az önálló szelleei munkás• 

sácra való nevelés. Igen, az önmunkássá ct, önképzés elősegité-

sét hengsulyozza Féy,hogy a holt tudorailayokat vérré, életté, ::iá-

sok javáre fordítsa az ember. I 6.y azt nem tartja még derék ember-

nek, ki sokat tud"Hanem azt tartom én derék, jele: féz•fiunak, ki 

tudoniÉnyát az emberizélt ja .várs fordít ja nagyban vad kicsinjuev. 

miként á lasa engedi"./57/Erre főeszköz az önmunkássá.  ime a 
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a  szociális, kőzsasségi gondolkodásu F Ay , ami  a mai idők szel-

lemének megfelel  t 

Amise az iokolában hajlamot érez valaki s alapot kapott, ab-

ban az iskola elvégzése után képezze ki magát öntevékenység-

gel, ánmüveléssel, Páy a neohumanizmus szellemében i*  vagyis az  

önálló szellemi tevékenységre való nevelés szempontjából ve-

szi vizsgálat alá az iskolák szellemi életét, elsősorban a  

klasszikus oktatást. Az ónmunkásságot Fáy szerint megöli a sok  

könyvnélküli, 4-6 fejezet Livius, egész Cicea_voratiók. Nálw:k  

ls:lekte ~.en memorizálás folyik a klasszikus L -elvek és irodalom  

oktatúsában. Majd  igy  szól :9iogy ujabb illőben a részben javitá-

sok történtek, tudom:de, ho gy  még sok hiányzik, azt is tud.on.  

Ezért vagyok ellensége a száraz é:: csaknem puszta nevekből, mii-

szavakbél és felosztásokból á11ó kivonat-oknak, ezért/vagyok el-

lensége/ a klasszikusok erőltetett könyvnélküli tanitásainak.  

A klasszikusokat inkább óhajteám olvasmányul használtatni uz 

if jusá ; által olyformán, hogy azokat érteni szokja, s bennük  

feltalálni, a klasszikai szépséget  ős remeklőst."/58/  Sokat  

grammatizálunk, stilizálunk s ezért nem tudjuk megkedveltet-

ni a klasszikus irókat, költőket-. R zzel szemben "A németek,  

bár nem sokat mamori.zál ják a klasszikusokat, nem is ölik ve-

lük magukat annyit, mégis Jobban értik őkot, jobban fele os j&k  

szell9niüket, mint ezt jeles comm .entátcraik, például;iiom e, Mit--

scherlich, Doerin ;, (=esner eléggé bizonyit ják"/59/. Hasonló  

gondolatot fe Jte et Fáy regényében a Bélteky házban, ahol Ká--

ray a nevelő előszeretettel van Homeros és Vergilius Iránt,  

mert azok nüveiben az örök nesaes szépség, mély eszmék tükrö-

ződnek.  Ű  szin ,• ér kifogásolja, hogy "a klasszikusokat irkábbá-

ra csak oskolai falak között ri orrozzuk, nyelvbeli gyakorlatért,  



inkább aintbor,y szellemeikbe hassunk" /P/  

Klasszikus Aktatásunk hibáiról gyakran  hallunk  a XIX. század 

első felében véleményeket magukbak a tanároknak ajkáról is. 

A *ieohurnani2,c ►us kér,tiiselhi is pl.Schröer is felhozza azt a szo-

r►oru tényt, hogy e klasszikus oktatásnak nincs meg a kivárt e-

redmény°e:a nemes humanitás. Ezen irányzat szerint is az öntevé-

keny egyediség kialakitása müvelőüésünk vércélja, melz et Fich-

te is a nr';metsér szellemi me .r;ujhodása végett rolitikai uton is 

követel. Az ismeretszer ,és f6célja, hogy a gyermeket szellemi 

öntevékenységre ':ópesitse. E felfogás teljesen megfelelne3 i-

dők szellemének . Igy a tanulás a gyermek  számára öröm lesz 

s ezt szeretettel fon ja vé„ezni, mig a puszta befogadás i.egö-

li és megbénitja a me?ismerést s az erkölcsi érzületre is ká-

rosan hat. Fichte  erősen  hangsulyozza akárcsak Fúr is az önte-

vékenységet, a munkára való nevelést olyannyira, hog y  szerinte 

azok a népek a legerklacstelenebbek, melyeknek fiai nem tanul-

ták meg az öntevékenycéget, a munkát. A nemzet minden tagjának 

öntevékenyen kell dolgoznia a közösségért, erre kell tehát ne-

velni" annak minden tagját. Ez a munka adja meg az önbizalmat, 

hogy az ember saját tevékenységével biztosit}hat ja létét, r  nerc 

kell másokra szorulnia, továbbá a munkára való nevelés erkölcsi 

személyiséget alakit ki  bennü;ik/Fichte:Reden an die deutsche 

Nation 1807-1308 és Fináczy:Neveléselraélet;ek a XIX. században/. 

Tehát nem passzivitás, puszta befogadása a közalt isrieretekr ok 

a végcél, hanem azoknak az e ;y éniséf ere jén való f eldolGozása, 

az öntevékenység és a pinka közben való felelősségérzet kia-

lakitása és kialakulása a cél, amelyet, az iskoláknak v(gsű fo-

hex_ el kell érniök. Lz a herderi-Goethei humanizmusnak is lé-

ny e ; e, melyet t wubeldt a nagy iskolaszervező még jobban kiépit. 

A klasszikus oktatás főhibája nálunk az volt, amit Fáy is ki- 
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iogásolt, hogy  a főhangsuly a memorizálásra, szavalásra esett, 

mintha szónoki iskolák lennének a gimnáziumok. A német mesterek 

ezzel szemben kiemelik az igazat, a szépet, ugyhogy a tanuló 

valóban megérti e müveket a felébresztik benne a vá gyat, tehát 

öntevékenységre sarkalják, hogy minél többi olvasson és hall-

jon s igy  a klasszikus irodalom szépségeit Mindjobban megismer-

je és átélje. Iskolát k tehát a retorikai müveltséghez vezető 

uton is kátyuba ragadnak. 

Azonkívül iskoláinkban nem irodalmi oktatás folyt Fáy idejében, 

vagyis nem az eredeti klasszikus nyelvet tanították, hanem egy 

átalakitott köznapi latin la_ n ' ilyelvet, melyre hazánkban akkor 

szükség volt. "Deák nyelv, deák beszéd, deák irás oskolánk na-

gyobb részének főcélja, de mely deákság? -Valóban nem a Ciceroé, 

Virigiliusé, vagy Horaitusé...Nálunk a classica ltt -ieraturáról 

majd semmi szó nincs... Ha a mai időben a gőgös Rómának kelle-

metes nyelvén akarunk olvasni, kénytelenek vagyunk hazánkat el-

hagyni, azt külföldön keresni, hol ezen nyelv változhatatlan 

tisztaságában megmaradhat, csupán arra használtatván, amire már 

Augustus idejében is alkalmas volt. A nem deák Olasz- és Német- 
/61 

föld több ékes latin irót mutathat elő, mint a deák Magyarország; 

Nem valami hizelgő megállapitás ez, de sajnos a helyzet a latin 

nyelv és irodalom körül ez volt a XIX. század előtt. 

Azóta is sok harc dult a középiskolai klasszikus /Latin/oktatás 

körül. Ma is az az álláspont, hogy a latin nyelvet csakis a klasz 

szikus irókon keresztül, azok eredeti műveibe való belemélyedés-

sel, a bennük rejlő eszmék, gondolatok megértése és értékelé- 

se révén lehet megismerni és élvezni. E müveket minél alaposab-

ban kell irodalmilag méltatni, értékelni, esztétikailag jelle-

mezni,  s  igy bennük a mély eszméket és eszményeket, az örök em-

berit,  a  humánumot meglátni, nem pedig állandóan üres grammatizá- 
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lóssal és retorikai gyakorlatokkal s művek valódi értékét  bát-

térbe szorita_ni_. Akla szikus olvasmányok során nem sbabad a ne-

velőnek a világnézeti nevelésről sem elfeledkeznie, hanem i a_hol  

erre arcelos kin 'lkozik,s 8z olvasott szöveggel ősszefüc ~  ott  

módot kell találni erre/rl szocialista humanizmusra, patriotiz-

musra. , proletár internec;_onal:i zmusra való nevelés/. 

További elv leven, ho y először az illető művet eredetiben cl-

vassuk, azután lehet, sőt kell is mefelelő forditásokat bemu-

tatnunk. Igy nyelvünk ez Isszehasonlitás révén uj me ;vilú;;itást  

nyer s nyeivr.asználetunk öntudatosodik, erőben ős kifejezésben  

uj szint kap.  

A r_épi h^ u j   -)edariclaia felfogyása  

A régi pedagógia ismerethalmozásból állott. Jelszava. volt:  Tent-

tun ecimus ~  quantum memcria tenemus. Vagyis a tudás mértéke az  

ismeretek meru]yisége. Ma  náskóp van, mivel nem az emlékezetet  

tartjuk a legértékesebb szellemi Irépessé nek ,s nem ter'ieljíik  

fölösleges magolt tóssal, hanem az értelem öncselekvő erejét  

rázzak fel. Ma az az irár zat,hogy a tanuló dolgozza fel eyé-

nilérjai1xo1 a közölt ismeretagyagot megfelelő érzelmi ős  

akarati motiváció ozzákapesolásával, miáltal az anyag uj szint,  

életet kap. S gondolatokat már'Szemere Bertalan:Utazás a külföld  

dön/11We0/ c. miivében fejtegeti. Kifejti a rrocern didaktikai el-

veket, melyeket a képzésnél, oktatásnál érvé ryesiteni kell. Ab-

ban az időben nem volt tanárképzés e i,sy a Szép eszméket tiem le-

hetelt átadni. A leendő tan_itók az elójük tálalt szövegeket  gé-

piesen magolták. A közélet hibája innen ered, vagyis ez a Liba  

az eredetiség, az iniciatíva hiányában jelentkezik. Fá;;: i ir  

ez állapotokról : "Ma r3 ryon is könryüvé teszük Gyerme.koin?rne'_ a  

tanulást :készen tálalunk minden tudományt lelke elébe s ebben  

elfulasztjuk a legnemesebb erőt, az ön ►nunkásságot. A  legneutele- 
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nebb tehetséget ;yakorol juk helyette s idővel rab követő s ile a 

öngondolkozó lesz a miiiimmidAkligy eretek. Caudálnórn, ha nem ez vol- 
na egyik főoka az ujabb kor süllyedő erec etiségének, mert bizo--

riyos, hogy. azt a régiekbenoly  2y;;-akori 	sajátságot egyko-- 
ruinkban ritkábban találjuk". Mintha a mai időkre utalna Fáy, 
a mai kor követ elméi] ét, az üntovékesységet, eredetiséget hú.:iG-

sulyozná e szavaival, melyről előbbi részben is szó volt s mely 

oly fontos szerepet játszik szocialista nevelés--oktatásunkban*  

A tani bizottság egyes kérdésekben pl. a testnevelés körül 

nagyon konzervativ volt abban az időben. Az 1777.évi. Ratio nem 

gondoskodott külön testgyakorló órakról tantervében, de legmele-

gebben ajánlja e játékokat. Az 1306. évi Ratio  sem eriliti a 

testgyakorlást. Csak itt-ott merill fel a rendszeres testnevelés 

követelmémre. Fás;' utal arra, hogy a régi görög-római nevelésben 

legfontosabb 'olt gimnasztika, annyira, hogy Aristoteles hi.bás- 

i  nk nak tartja azt a nevelést, melyből ez hiányzik. A filantropis-

tákra is hivatkozik Fimy rSalzmannra, Campera, Rochovira, továbbá 

Pestalozzira is, akik a nevelés elenLedhetetlen követelményéül 

állitották pl a játékot és testgyakorkást. IIogy Fórt mennyire 

áthatotta a testnevelés fontossága ezt a következőkben fejti 

midőn igy szál a  tanügyi fériakhcz:" Be  felejtsétek el hát, ti 

oskolák kormányzói, ti, ki ezerek boldogságát hordozzátok 

veteken, a gyermekek testi gyakorláseira is felügy eltetni, ne 

tartsátok  ezt semmi.esetre oly csekély dolognak, hog' a2, figyelme-

zésteket és felügyelósteket meg ne érdemelje " "Fáy tehát a 

szellem  kimüvelése mellett e test kifejlesztésének hangsulyozásá-

val a sokoldaluan képzett szocialista embertipuahoz közelálló 

felfoc;á t vall. Csak a sokolduluan fejlett, tehát testi,  

mai képzéssel, politechnikai oktatással, munkára neveléssel, er- 

kölcsi és esztétikai neveléssel együtt biztosítja az iskola e sd. 
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oldaluságot s azt,hogy az ember a társadalom teljes értékű tag-

ja legyen. "A testi nevelés biztositja a tanulók helyes testi 

fejlődését, tökéletesiti testi képességeiket, fejleszti ki járv 

tusságaikat és készségeiket az ember számára fontos mozgások 

különböző nemeiben. Végső célja, ho gy  előkészitse az uj nemze-

déket a szocialista munkára és hazánk védelmére". 6Il  /Az ér- 

telmi és testi nevelés  sze  es kapcsolatának fontosságát az o-
/— 

rosz pedagógiában Usinszkij alapozta meg, aki a testi nevelést 

a testi munkával i-s-öaste tötte. Véleménye szerint a testi mun-

ka szükségszerii feltétele a testi, erkölcsi, értelmi fejlődés-

nek. "A testi nevelésnek sokoldalu serkentő hatása v an  a szelle-

mi tevékenységre. A testi nevelés fejleszti a központi idegrend-

szert, az érzékszerveket:mindazokat a szerveket, amelyeknek 
I 

funkciója a lelki, a szellemi müködés. A testi nevelés folya- 

matában a gyermek számára fontos ismereteket sajátit el, és 

gyakorolja értelmi képességelt:pl. a figyelmet, a kombinálóké-

pességet, a helyzet gyors átlátásának képességét. 

A testi nevelés közvetlenül összefügg a politechnikai képzés-

sel. Kialakitja a munkában szükséges helyes testtartást, moz-

dulatokat, a mozdulatok összhangját, képessé teszi a gyermeke-

ket arra, hog gazdaságosan, energiapazarlás :_::étkül cselekedje-

nek, hogy gyorsan bele tudjanak illeszkedni a kellő munkatempó-

ba, munkaritmusba. A testi nevekés minden részlete erkölcsi hatás 

sal van a g ermekekre ,,,,,,A jól megszervezett testi nevelés 

eredményeképpen fejlődnek az olyan akarati tulajdonságok, mint 

a határozottság, a merészség, a bátorság, az állhatatosság, az 

önuralom, fokozódik az életvidámság, a derü, az optimizmus. A 

kollektiv testnevelési foglalkozások a közösség és a közössé-

gi tulajdonságok kialakitásának hatékony eszközei. A testi ne- 

velés elválaszthatatlan az esztétikai neveléstől is. ....A testi 



nevelés eszménye nemcsak az egészséges, erős ember,  hanem a 

szép, arán,T os testű ember is. A testi nevel& fejleszti a tanulók 

ritmusér ékét, mozdulataikat szebbé, kifejezőbbé teszi." /65/  

testi nevelésnek tehát szoros kapcsolata van  a nevelés töb-

bi területeivel.A testi fejlődés alapja a szellemi fejlődés-

nek, a gyermek testi állapota lényegesen befolyásolja lelki Al 

lapotát, igy teljes világos© ggal áll előt- tdnk a testi nevels 

fontossága, amit Táy is hanvulyozott. 

Macán és nyilván; oktatás 

A reformkorszar elején a társadalom azon c  ondolkodik, vajon a 

magánnvelési rendszerrel szembe n -mllien erkölcsi, társadalmi 

értékeket találunk a nyilvános nevelésben. Az első magyar tár-

sadalmi s egyszersmind pedagógiai irányregény , Féy Sélteky háza 

hosszu fejtegetésekben a nyilvános nevelés mellett foglal állást: 

"Házi nevelésben nem szerezheti meg a gyermek t^ szükséges ember-

ismereteket, nem látja az életet aokoldalus á ,ábe .n, változásai-

ban, nem az embert sokféle viszonyaiban. Továbbá elveszti azon 

szép szövedéket, melyet az oskolai kor barátkozásai által fon 

s az érettebb kor bájövéül az életnek, pályáiba is átviszen s 

megőriz. Ritkán nyilhat házi nevelésben a gyermaeksziv érzés-ós 

indulatközlésre, rendszerint hideg önzésre csukódik e l  magányá-

ban, a test pedig és a lélek otti.oni ké yletekrc szok ,ak, s 

edződ aek az, oskolai apróbb sanyarusá{,ok által eQkor jöhető ín-

ségeihez az életnek. `,llenben az oskolákban megszakadnak a rang 

közfalai, egyedül a tenitú szab rendet, személyes érdem becsü-

lést, s a leranboztatott t.?rficska önérdem után kéntelen töre-

kedni, ;ae1y egyedül képes megkülönböztetni a kapás fi tél 	 

Ez iskolai nevelés eredménye, hogy a növendék közlőbb lesz, ta-

rátkozásra nyiladozván gyermeki ártatlan szive, s ezen közlés 
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által, nernesiil érzeteiben ős isméreteiben. Szorosabban kötte-

tik idővel a kerzethoz/értve alatta a társadalmat/kiismervén  

idegen érdemeket is, s tenulván egyébnek is köszönhetni vela,  
mit, mint csupán sz{iletésének, rer fának, szüléinek. Átal fá-

ban ugy vélem, tagádbatatlan az, hogy a lélek az oskolákban  
nyiltabb, tágasabb terjengésre szokik, nagyobb  is  biztosabb  
mértékeit kapja az életnek, s mig a házi nevelés inkább kis  
körre nevel, világ s haza polgárjának késziti n©vendókünket  

6 
az os`_~olaN. //6 	/Tehát a családi vagy magáxinQv3lós zaegfosz;: ja  
a gyermeket a szükséges emberismerettőt, az életet nem látja  
a mace dialektikus fejlődésében, sokoldaluságában,ellentmo:rr  
dánosságában s ezen ellentmondásokat sem tudja feloldani. A  

i 
családi nevelés elzárja e (y  erneket a. nemes barátság szép vo-

násaitól, melnek szálait később az óletpályáján is megőrzi és  
ápolja az ember.  Nemes  érzéseit, indulatait sem tudja családi  
nevelés folytán közölni a gyermek. Az rnzetl . eneég, mások segi-
tése helyett rideg önzós fejlődik ki benne ezen neveléssel.  
A családi nevelés elkényezteti a Lestet é: lelket s nem acé-

lozza meg az élet csapásainak, megpróbáltatásainak elviselé-

sére, a nehézségek lekezdésére. Az iskolában viszont leomlanak  

a társadalmi válaszfalak, a nevelő szabja meg az értételé: t a  

tanulmányi munka alapján. A  rang nem számit, egyedül a munka  

az önérdem alapja. Az iskolai nevelés '.rözlékenyebbé, barátko-

zóbbá teszi a növendéket, akinek érzelmei, ismeretei e közl-

kenység, mások felé való kitárulkozás folytán megnemesülnek.  

A nyilvános nevelés által szorosabb szálakkal fűződik az ember  

a társadalomhoz, közösségi emberré válik, megtanulja, hogy e-

gyéni érdekeit annak  rendelje  alá, mert saját érdekeit coal. a  

küzösséggel összhangban tudja legjobban me,^valósitani.  
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nul ja, tiogy mas i:; szerezhet érueiueket, kitíint et ést s azokat  

el Keli ismerw..e. day  balaüó álláspontot képvisel a magán- és  
nyilvános oktatásról alkotott vélemégyével. A rang, szille-

tési ei6 jogok teljes eitórlese szocialista oktatási rendszo-

rdnkoen valósult meg, tsz iskolai nevelés tágabb pespektivá-

kat Ayit meg az ember e1őtt o  midőn a világ s haza jó polgá-

rállak neveli az emuei•Gw 

Locke felfogósát, mely szerint; gentleman nevelés csakis ma•-

ganneveléssél urheió el s aaely nézet a 21 XVIII. század vé-

gén i.iagyarorswágss is visszhangra talál/Gr_óf . uzékely Ádám  

Locke müvenek ioru.itásábansA gyermekek neveléséről  e.iiunká-
jáoaz~ fejezi. ►tii ezt L. nézetit. 1771 2.kiadas 1829/a XIX. szá-

zad uemokratiku.s mozgalma komoly érvek alapján visszautasit-

ja. báy és sok magyar irásban-szóban hirdeti, hogy az our  

noble  wing and gentle youth 'lelkiséget csak nyilvános isko-

lei neveléssel lehet; kiinúvelii. a középiskolai tanuló if ju-  

ságábLn Lesz szert szociális érzékre, általános humanitásra, 01 
 

csakis az, iskolában tűnhet el a születési fennsőbbség tudeta,  

csakis itt tanulja  izeg a napról-napra beosztott munkát a z:zon  

kötelességet csakis itt olthatják lelkébe, hogyan kell érez- 

ni, gondolkodsii. s szenvedni a nemzet többi fiával, vagyis iga- ,_ _  

4 nemzetnevelő inunkat c 	a2_ iskolában tanul, meg a diák  

igazán s egfuttal itt ébred nemzeti öntudatra s a nemzeti  

sorsközösség tudata iGt ver tartósan gyökeret ielkében/A  nyil-

vános oktatás előnyeit fejtegeti  hosszu dialó ,usbün Enclr5dy  

Jáiuos: aratio de publicae institutionis ad reipublicae feli-

c.itater necessitate ►3zegedini 1319/.  

Az erdélyi főnemesség nagyobb életrevalóságát, mozgékonyságát  

a társadalmi reformok  iránti nagyobb fogékonyságát, az embe- 
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rekkel való bánásmód initvészetét` nnak a körülménynek ,lehet '6u-

lajdonitani, bogy közülők többen jártak nyilvános iskolába ,Li.nt 
a magyarországi ifjak. A magánoktatásban a retorikai esz,aéx j 

uralkodik a XIX. sz(.zadban, vagyis jól szónokolni a legfőbb ae-

velési cél. "A főispán, mivelhogy tisztviselői pályára elkerül-

hetelenhek itélé, .minden módon szónokká kivánná formálni fiát, 

azt korán kezdetni vele, hogy a szükséges testállást, hajlást, 

nyelvforzatást, s főkép bátorságot idejében megkaphassa. Nem 

eshetik a háználiilnneplet, ... uj esztendő stb. hogy a kis Vin-

cének mondatja ne lett volna, melynek próbáit mindég maga sitt 
tartató az ur. Ilyenkor elönté regulákkal a gyermeket, de.. 
ritkán lehete szerencséje meoérni, hoz elcsüggesztett, elbán+ 

tortalanodott fi.a elakadás nvlkül adhatta volna elő szónoki 

próbáit". 167 IA Rat,-io is elrendeli, üo• a gyakorlati életben 

előforduló alkalmakkor pl. megyegyöléseken, tisztujitáskor, 

vers-és szónoki formában való elmondásra kell az ifjakat beta-

nitani. A latin nyelv különösen a dicsőitő szónoklatok szerkesz- 

/ tősére alkalmas, ahogy ezt Féy is kifejezi: "Az ily alkalmi ver-

sezetekkel járni szokott sz embehizelgések, «' ollykor csuszó ma» 

gasztalások, a rómaiaktól jövének egykor, r1  elvökkel divatba 

nálunk. Azoknak költői, tetazésök szerint isteniték azokat,kik-

párt;fo;ást, kedvezést várának vagy nyerének, s en;emöt, megval-

lom, mindenkor kedvetlenül rántottak halhatatlan nilveikben, a 

gyarló halandóra vissza ' .'6 6 /• A XVIII. század végén•s a XIX. 

század elején sok latin dicsőitű költemény jelentkezik a magyar 
772 irodalomban , amelyek  hemzsegnek a AmóVirágtól, Üres bombaszttól, 

amii t_már Fény  is kifogás)  1, ugyhogy a gondolat szinte teljesen 

' elsikkad. A XIX. század első felének előkelő nevelésére jellem- --,„ --,.._ 
ző a kézmA esség tanulást, amely gondolat Rousseau ágfilc jébŐl 

való. kmile asztalosmesterséget tanul s is füGGetlen lesz a 
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társadalomtól, baj idején a saját lábán is rhe7ríll, :szociális 

erényekre tesz szert, az emberi egyenlőség, kézimunka érték-

tudata fejlődik ki benne. A francia forradalom sok emigrA.ast 

sodor Ausztriába s hozzánk. Sokan kézmüvességet tanulnunk, hegár 

fenntortsák magukat. A főuraknál nevelői tisztet vállalnak má-

sok s a főuri családok sarjait  arra inditják, hogy valamely i-

parágat sa játit sarak el.  Pedrsg6giailag ezt az irányzatot a f:i -
lantropisták is támogatják. A f8uri körökből a uenessá ,hez is 

I
átterjea a  kézmiivesoég tanulása. A huszas-harmincas évek Gim-

náziumi náziumi belső életét jellemzően t4-rja elénk Hunfalvy Pál .  Sok 3ok 

városi elkényeztetett y ermek van, kikhez nem lehet njulní baj 

nélkül. ::zek képviselik az intelligenciát, közülük kerülnek ?:i 

a legjobb tanulók. A városi szegény fiuk müveltségileg aznos 

szinvonalon állnak a falusiakkal, csak pajkosabbak, ügyesebbek, 

ravaszabbak. A falusi gyermek nyomorog, kivételkép megy latin 

iskolába s itt jól kell tanulnia  különben  elkergetik. Legkelle-

metlenebb a faluról városba jött nemes fiu. Otthon durvaságot, 

urhatnámsá ot lát, az iskolában vad, a tanitónak valóságos kin 

a vele való foglalkozás. Otthon hallja a sok privilégiumot, me.. 

lyeket Verbőczy Tripartituma kodifikált s ezekből egy jottányit 
q 

sem szabad engednie, dolgoznia nem kell: nem irok, nem olvasok é n 

magyar  nemes vjgyok/Petőfi/ gondolatban ól. E kőrnyezatből az 

iskola kemény i e yelmének légkörébe jutva feltámad benne a lá-

zadás szelleme, dacos, kihívó, az oktatás anyaga nerc érdekkel-

tű :számára, a tanárnak nesz L < a.r engedelmeskedni., hisz otthon 

ur, sereg parasztnak parancsol s etc  kor magas állást fog betöl-

t eni, mint elődei. E rakoncátlan, fegyelmet nem türö i:L jusá -

ge1 sv,emben a jobbágysorból szárinazó tanárnak igen nehéz hely-

zete volt. Állandóan testi fenyitésbez rószeziti őket. Ennek 

a beintetésnek társadalmi hatását júl rajzolja met Fúy.  



dorgálgat 
A tanár csak pirongat, fiast, fenyítést egyelőre nem alkal- 

maz;"mert azon iskolában nagy tekintet vala az urfiakral vagy 

hogy a mértékletes fizetés mellett szükség volt reájok, vagy 

hogy a nemzetségek tekintete, rendesen átszivárog polgári  al-

kotmányunkból az iskolaiba is. Ige Matyi addig ostromló a tanitó 

béketürését, hogy  vége ez vesszőhöz nyulai kénytelenitették. 

Ez volt az első erőszak, mely a kényes fiut érte és hatalmat ére2  

tetett vele maga felett. Leirhatatlan volt mérge, bosszuja; s 

a mint néhány napra a gyám Vilmossal együtt 	beérkezett,ae- 

neási infandummal adó elő Matyi a magán ejtett méltatlanságot. 

A gyám, mint tisztviselő, megszokván csak a két fél kihallger-

tása után hozni itéletét, hallgatott; de Vilmos, minként Se-

neca Claudianussa, rendesen csak az egyik fél előadására, sőt 

gyat:ran egyik félt sem hallgatva ki, szokó tartogatni törvény-

székeit: a jelen esetben pedig csak a tős-yökeres magyar nem-

zetség sérelmét látá. Szemei szikrázónak, egyenruhát ölte s 

csörtető karddal tőre be a tanitóhoz. Fátyolt vonunk itt a dur-

va hadi ember tüzeskedésire és jámbor tanitó izzadásaira; elég 

hozzá, hogy ez mentegetőzési után megvallá, miként az ötszáza-

dos nemzetség sarjadékának neciteten illetésében hibázott, és 

jobbulását igérte. Vilmos pedig visszatérve, győzedelmi lárma- 
,/j/ 

val adta eleibeatyinak, miként mosó meg fejét tanító fának. .... 

Vilmos ezen beavatkozásának, kiszámithatlan rossz következései 

levének Matyira nézve. A tanitónak mi tekintete sem vala előtte 

többé, engedelmessógről szó sem volt, s irántai egész viseletét 

tiszteletlenségnek mondhatni. A tanitó edzé ma,,a béketürését 

ciig lehete; de ....végre feladta őt....az iskolai széknek a 

jó Matyink- az iskolából kitiltaték."7°/E sorokból az is kitűni] 

mily nehéz, sőt szinte lehetetlen a pelidagógusnak a helyzete 

oly növendékkel szemben, akinek szülei, rokonai szembenúllnak 
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az iskola nevelési rendszerével, a nevelővel s valósághal fel-

lázitják a növendéket nevelője ellen. fia a szülőnek, rokonnak 

kifogása van az iskola nevelési módszerek ellen, ennek megol-

dási módja nem a gyermek fellazítása nevelője ellen, hanem 

négyszemközt kell azt a nevelővel közölne a szülőnek, rokon-

nak, kórve őt eljárásának megváltoztatására, ha erre alapos 

ok van. A szülei ház és iskola nevelési eljárásainak összhang-

ban kell lenniök, máskép a nevelés eredménytelen lesz. 

A Felvidéken az evangélikusok, Erdélyben és az Alföldön a  re-

formátusok áldoztuk az ískolkért. A gimnáziumokkal szembeni 

igények eaelkedte1 számos község elvesztette jelentőségét. 

A gimn ziumok oly faluhelyeken is megmaradtak, ahol ez fölös-

lebes volt. fölösleges ás kellő anyagi eszközök hij jún fenn-

tartott gimnáziumok ellen fakad ki Fáy a század közepe  felé s  

"Eosszuság minden emberbarátra nézve, midőn oskolák, miknek 

sem hely, sem erő nem kedveznek, hiuságból főoskolák lenni 

törekednek....Egredi rossz trombitása a musicamester, ólom. 

ujju orgonista a zongoratanitó, szobafestő a rajz professzor, 

borbólykegény a  táncmester, egy  antlia pneumatica a pbysicum 

museum, néhány aegunott könyvből gyült össze a könyvtáracska, 

az egyszerre több különböző tudományt tanitó professzor, kit 

kosztadás fenn nem tart, tengődés ás éhenhalás közt sinlik 

stb. , szbvalrszegénysóg és nyomor minden zugban! :s miért 

mindezen erőlködés?Egyikben dolgozik a szállás-és kosztadás 

érdeke, másban a pártfogoltatás viszketege, harmadikban szü-

lői örvendezés, hogy fiok helyben futhatja végig az oskolá-

kat stb. "/71 X  w30k volt a panasz ezen zugiskolák ellen, mig-

nem az Entwurfnak a magas igényei a gimnáziumokkal szemben 

el nem törli azokat. Láthatjuk tehát, hogy abban az időben 



~ )  Cs. ~~ 

_ _ ~• 

~ 

t  



-48-- 

nemcsak az iskolák, hanem a tanárok is oily nehéz szociális 

viszonyok közt éltek, kiszolgáltatva az érdeknek, társadalmi 

igazságtalanságnak, el nem isseerbsnalk, munkájuk akadályozásá-

nak. Mennyivel más a helyzet aiad  az iskolák, mind a pedagó-

gusok szociális helyzete terén most! Ma az iskolák tömegével 

épülnek a 1egkorszerübb berendezésekkel, felszerelésekkel, a 

a régi iskolákat az állam állandóan korezerüsiti, bőviti s 

a pedagógusokat s azok munkáját állandóan jutalmazásokkal,ki-

tüntetésekkel ismeri el, valamint fizetésüket állandóan javi-

tani igyekszik termószeteseh a lehetőségek fi{,yelembevételé-

vel.Igy a Fáytól emlegetett szegérv régnek és nyomornak már 

csak emléke van meg mai rendszerükben. 

Mondanunk sem kell, hogy szocialista oktatási rendszerünk Fáy 

álláspontja alapján áll, midőn a nyilvános, vagyis iskolai ok-

tatást fölébe helyezi a magánoktatásnak. 

pmzeti nevel, 

F áy na gy érdeklődéssel és szakértelemmel fordul a nevelés nem-

zetfontoss elé. tevékenységével nemzetének akar használ-

ni, azt nevelni, művelni akarna. A nevelés ügye már korán le-

köti Fayt. fosezu élete minden szakában nagy érdeklődéssel, 

gonadal fordul a nemzeti nevelés felé padagógiai, valamint 

szépirodalmi dolgozataiban is. Nemcsak megirta pedagógiai el-

veit, de meg is valósitani, a magyar nemzet életébe, családba 

igyekezett reformeszméit, nemzetnevelő gondolatait átültetni. 

Igy vélt legtöbbet használni nemzetének. F:',y kitünően tudta, 

amit :3zécheri megirt: "ki hazája és honfitársai iránt akar 

magának érdemet szerezni, annak a nyilvános lcözoktatáct, a 

nemzeti iskolát kell alakul venni. " /7`/:.rag,; arország jövő nagy-

sága  a reformeszmék szellemében nevelt nemzedéken alapszik. 
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Hogy e nevelés eredményes legyen Széchenyi és Fáy követelik,  

hogy a nemzeti iskolát meg kell reformálni. A nemzet nyugati  

müveltségü fiai által haladhat, az igazi müveltség azonban  

nemcsak az ismeretek sokaságában, gondolkodás idélységében és  

tehetsé6ek fejlesztésében áll, hanem ennek lényeges feltétele  

a lélek, keuély, jellem képzése és határozott kialakítása.  

A tanulásnak és nevelésnek tehát egymásba kell fonódniok a  

nemzeti iskolában. Oly elv ez, mely a mai nevelőoktatásban  

megvalósult, tehát Fáy már itt is a modern iskola alaptételét  

hangoztatja. Ez a reformkori Magyarország nemzetnevelő program-  

jában  a  kiindulópont, melynek alapján foglalkozik Fáy nevelés-

tani problémákkal, azokat hirdeti müveiben s a nagyközönség e-

lé viszi, hogy az gondolkodjon és elmélkedjen fölöttük. Fáyt  

tehát  a  nemzet, a nép iránt való érdeklődés jellemzik. Herder  

eszméi a nemzeteket értékeik, hagyományaik megbecsülésére  in- 

ditották. A romantika világa az ifju rajongása, a történelmi  

józanságé a férfikor, mely a népet, a történelmet a maga való-

ságában akarja megismerni. Ide tartozik Fáy is, ki nemcsak a  

jó oldalakat, de a nemzeti hibákat is felsorolta s e téren va-

ló javitással akarta nemzetét felemelni.  

1em tudományos rendszer a magyar nemzeti lelkiségről való ta-

rvitása, hanem egyes munkáiban található észrevételek, 

zésak ezek.  Hogy  mennyire nem állt a szigoruan vett tudományos  

rendszer alapján, bizonyitják szavai:"Semmi rendszert barátom!  

Talán, hogy annál  kevesebbektől, s legfelebb oily theoreticus  

nevelőktől olvastassam, kik sokat szeretnek írni, vitatkozni  

a nevelés felett, de jó pénzért hagyják menni a világot, miként  

menni kíván, vagy indult? Mire való ez az aggodalmas kapdosás  

uj eszmék, modorok, renc<szerek után?Nemde ez csak arra való,  

hogy mindegyike eredeti lángész cimét vivhassa ki magán ': ~J~ 
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A nemzeti irányu nevelésnek belé kell oltania minden fiába 

a helyes önismeretet. Ha nem nézzük hibáinkat és senki nem 

emliti fel azokat, azt hisszük senki nem tud róluk. "A magyar 

irók is azért irjanak, hogy a szunnyadókat költegessék. Mert 

a céljuk végeredményban az, hogy önismeretre tanitsák a ma-

gyart." /74/Fáynak a nemzetnevelésről mondott szavai nem élet-

től elvonatkoztatott elméletek, hanem" induktiv igazságok, a-

mintazokat egy józan és bölcs táblabiró összeszedte s hazai 

viszonyainkhoz alkalmazta". /75/A nemzeti nevelésben Fá :y az 

ősi szokásokhoz ragaszkodik. A példaadás szerinte a legjobb 

eszköz, ami az előítéleteket legyőzi. módszerre nézve ajánl-

ja, hogy kimélettel, türő szeretettel kell fellépni, hogy ma-

kacsságot ne okozzunk. 

A nemzet csak akkor haladó, ha anyagilag, szellemileg erős 

a népe. A szellemi, anyagi erőkifejtés egyaránt fontos, mind-

kettőnek pedig alapja a nevelés. E gondolat reformpolitikájának 

alapja, Nemzetünk kezdettől fogva harcos, katonanép volt, ki 

csak néha csüggedt a vesztett csaták után, de a számtalan di-

csőséges hadjárat emelte önbizalmunkat. Majd igy szól:"Innen 

/vagyis a győzelmes csatákból/a vitéz, hadverő nemzetnek ko-

moly kedv, büszke önbizalom, önérzés a fő lelki bélyege s ez 

él igazi nemzeti daljaiban is". /76/  Helytelen, sőt nagyfoku önzés 

re vall az," ha hazánk javát csak ugy óhajtjuk, hogy általunk 

essék az, s mi fénylhessükk mellette." /77/Nemzeti hiba, ho gy  

a magyar nem kitartó, nem riad ugyan vissza a nagy  tettektől, 

csak ne legyenek tartósak"ne hosszas türést kivánók legyenek". 

A magyarnál az első tüz, az első láng határoz. "Igy a csatá-

ban, igy polgári kezdeteiben, igy munkáiban, de azután pihen-

ni siet. Tagadni nem merem, hogy lappang bennünk bizonyos ásiai 
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nyug,alonvá y, mely nem lomhaság, nem tux y4ólekheverés, hanem 

könrzyü megelégedés magunkkal, mely csak akkor ősztönöl mitek-

re, ha hir-ós dicsvágy ezen bélyegei lelkünknek eeiklend c, 

vugj a ho l aas szükség bolygatja fel nyugalannkat". /78/  

Majd 	aon . ja 7'6,y, ki tufa jdonkk pen az igazi hazafi. Aki nem 

szaval, hanem ki"hazája4javát, diszéé,saját köre s tehetsége 

szerint elősegélni törekszik". /79/Fáy ezen szavai mai ko_iwk-

za is teljes mértükben érvényesek, vagyis az igazi hazaszere-

tet nem nagy szavakban, frázidokban nyilvánul meg, hanem a ha-

záért;, nőpórt végzett áldozatos munkib014 

A gyermeket helyes nemzetismeretre 'vetik Fé4y Bélteky I c. 

munkájában "' ray és feles66e. Folvilágosit ják a Gyermeket, hogy 

"azon honszeretet, mely csupán vak indulatból s iránytalan 

büszkeségből 611, nem egyób önző pártoskodásnál". /  0/• A gyer.. 

mck, figyelmét felhivják a nemzet játulajdonsá aira, tehetsé-- 

eire, de hibáira, tudomány, szorgalomban való elmaradottsáv 

,uira is. „e c figyelmeztetést ugy végzik a szülők"  how a 

jó oldal tetszőlelt előtündököljön s rést adjon a nemzeti elő-

szeretetnek.481/Mynak ezen megállapitását mai korunkra néz-

ve ugar lehet kiegósziteni, hogy a nemzet jótula jdonságainak 

kiemelése nem szabad hogy teret adjon a  tulzott nemzeti :inszere-

tetnek, mely szemet huny hibáink, fogyatókosságaink_ felett, 

hanem a helyes nemzeti önszeretet érdekében teljes erővel kell 

küzdenünk fogyatókosságaink, elmaradottságunk ellen s minden 

téren a haladás utjára kell lépnünk. 

A nemzet élete, sorsa hazájához van kötve s ne keressen máshol, 

idegenben boldogulást. Az "itt élned, halnod kell" gondolat jut 
kifejezésre, midőn í gy  szól Fáy egyik regényalakján keresztül 

a nemzethez Magyar "c.`;agyar földön kivül nincs élet! monyt i,saüyi,mit  
/82//  

látni a külföldön, mivel hazánk bővebb mértékben ne birna?" 
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Tehát ne a külföldi árukat, divatot, szokásokat utánozzuk és 

és hozzuk be szüntelen, hanem a magyar árut, divatot, nemzeti, 

népi szokásokat pártoljuk és ápoljuk. Csak olyan árut és Ayers-

anyagot hozzunklepmit hazánkban nem tudnak gyártani és amivel 

hazánk nem vagy csak kis méttékben rendelkezik,lpl vas, fa stb/. 

A mai Magyarország nem zárkózhat el sem politikailag,rem gaz-

gazdasági és kulturális szempontból a szocialista országoktól, 

valamint gazdasági, kulturális tekintetben mindazt átveheti 

más, nem szocialista országoktól is, ami rendszerünkkel össz-

hangban van és ami népgazdaságunkat fejleszti. Más helyeh na-

gyon helyesen arra int Fáy, hogy"Valamint oroszlánt, tigrist, 

nem fogoly ketreceikben, ugy a nemzetet is nem idegenben, ha-

nem hazájában kell megitélni s az egy-két csapongóról egész 

nemzetre huzott következtetés olyan, mintha hullott férges 

gyümölcs után itélnénk a fa terméséről". /83/E ponton Fáy te-

hát nemzeti társadalmunk egy eléggé jellemző hibájára mutat rá 

és pedig a téves általánositásokra. 

Fáy müveiben a magyar társadalmi életnek valósággal létező ti-

pusait mutatja be, mint a gazdálkodó nemest, a patópálos ma-

gyart, a dzsentrit, a felfelé törő köztisztviselőt s a nagy 

életakarással eltöltött parasztot. Ilyen tipus az Érzelgés és 

világ folyása c. elbeszélésében a kitűnően megrajzolt Mendey 

László, aki Zsócaynak a józan élettapasztalásban tanitómeste-

re"zömök emberke, parókával és rakott fogakkal, de egyenes jel-

leme, határozott fellépése, az élet minden nehézségével szem-

benéző törekvése, szemléleődő realizmusa és vidor kedélye mire 

senkit megnyernek. "/84/  

Az epikureista magyarral is találkozunk Bélteky Mátyás szemé-

lyében:"Foglalkozást, örömet egyedül a vadászat-, féktelen mu- 



-53- 

latozás- és betyárkodásban keresvén. Gyülöli a tudományt és 

müvészetet és ellensége minden ujitásnak. A közéletnek is csak 

a zajos oldala érdekli; hazafiságát csak viseletben és étkezés- 

ben tünteti ki." / ` 5/  Ilyen duhajkodó, italozó magyarokkal saj- 

nos még ma is találkozunk felnőttek és ifjak közt is. Ezek el-

teljes erővel fel kell lépni s megértetni velük okos meggyőző 

szóval, mennyi-Te kárt okoznak ilyen magatartásukkal népünk-

nek, melynek  nagyobb  része szerencsére megértette az idők sza-

v;dát és becsülettel dolgozik a szocializmus teljes felépité-

sén. Ezt a megelőző, nevelő és felvilágositó munkát már az if-

juság nevelésénél kell elkezdeniök szülőknek és pedagógusoknak, 

valamint a társadalom egészének egyaránt. 

A fölfelé törekvő köztisztviselőt Fáynál a főispán képviseli, 

ki fölötteseivel szemben nagyon alázatos, hajlongó, de aláren- 

r.endeltjeivel szemben durva és kiméletlen. A főispán egyetlen 

törekvése, gondolata a rangbeli előléptetés és cimkórság. A 

rang- és cimkórság nemcsak Fáy korának volt egyik jellemzője, 

hanem  an  elmult Horthy rendszerben is erősen uralkodott. Szo-

cialista társadalmunk eltörölte ezt a rákfenét, de most is vi-

gyáznunk kell, hogy egyes hivatali elöljárók, vezető pozició-

ban működő emberek ne"a felfelé hajlongó, lefelé taposó" ma-

gatartás alapjá4ra helyezkedjenek beosztottjaikkal szemben, 

mert ezzel csak haragot és ellenszenvet keltenek és megsértik 

a szocialista demokrácia elvét. 

A főispán ellenszenves egyéniségével szemben rokonszenves je-

lenség a Régi pénzek c. Fáay vigjátékban Vig Feri, kit elpusz-

tithatatlan kedély jellemez, semmi sem zökkenti ki lelki egyen-

sulyából. Azt tartja, hogy"ha az ember épkézláb jött a világra, 

elég jó ágyból származott és az okos ember, nemes ember, réven, 



vámon nem fizet." 6'A fösvény magyar tipusát is megtalálhat-

juk Kardos személyében, aki csak a pánt, az összeköttetést ór-

tékeli s "Pónz és nexus a tengelyek, cint mondám, ezek hordozzák 

a hintótV/87/A világot tehát "ardos szerint e két hatalom irá-

rXyitja. Akik a bór-t nem tudják megfizetni, azokkal szemben 

xardos kiméletlen : " ►gondom lelkem, k_  bért nem fizethet, lakjék 

az utcán7/38/  ',z a rideg kapitalizmus szelleme, mely ellen rró 

ma is harcot kell folytatnunk. Ezt a szellemet erős birálatban 

róüzesitette Kádár János elvtárs a IX. pártkongresszuson, aki 

az önző anyajiasság ós az u.n. szocialista összeköttetés igéry-

bevétele ellen harcot hirdetett. 

A Ilélteky Piáz c. re ;ói y nemzeti jellemünknek elég gyakran elő-

forduló hibáját a sok fecsegést pellengérezi ki. szó van a re-

gényben egér tábornokról,ki a sok hiábavaló locsogásnak esküdt 

ellenaóge." Azt az embert, ha mindig jó; is, de tettek nélkül 

szónokol, nem becsülhetem annyira,mint azt, kinek pályája tet-

tekkel teljes, bár ha olykor botlik is közhelyeken, nyilatko-

zataiban"je9,.'d nagy tetteknek van tehát igazi értékük, nem a 

nwr szavaknak I A rmultban sajnos rengeteget szónokoltak a ha-

záról, ifjuság neveléséről, szebb jövőről, de vajmi keveset ttt-

tek, hogy az méretek, melyek nem mindig voltak reálisak, meg 

is valósuljanak. [ rost a szocializmus teljes felépítése idején 

e mondásnak nagyobb a sulya mint valaha. Ma sem a nagy szavak, 

hanem a nemzet érdekében, az esiez társadalom jóléte, életszin-

vonalának emelése érdekében végzett áldozatos tettek, aunka, 

politikai, í azdasági, kulturális téren fog jakaeghozni a  magiLL  

gyümilcsét. 

BOOSOWL hiba Mai  ho y a magyarban nincs kitartás, hanem szalma-

i 	t mészetii...r"a magyar nem borzad ugyan az óriási tettek- 
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től, nagyszerű munkáktól, csakhogy azok tartósak és hosszas  

kitürésüek ne legyenek. Első láng, első lobbanás határoz ná-

la u  ,y  csatáiban, mint polgári kezdeményeiben és mindennemű  

vállalataiban; ekkor ritka erőteljt fejt ki, de azután pihen-

ni siet. Tartósan idegeztetve lenni nem szeret, Tagadni nem  

merem, hogy lappang bennünk magyarokban bizonyos ázsiai gyu-

galomvágy, mely korántsem lomhaság vagy tunya lelki henyeséfi,  

hanem önmagunkkali könnyü elégülés, mely csak akkor ösztönöz  

tettekre bennünket, ha hir-és dicsvágy, lelkünknek ezen kitü-

nő jellemei, csiklándnak, vagy a hatalmas szükség bolygatja  

fel nyugalmunkat."/9°/Tehát hiu nemzet vagyunk ha csak pir-

és dicsvágy ösztönöz tettekre. Máskor csak akkor cselekszünk,  

ha kényszerüség, nagy válság Asistitt ösztönöz erre.Ezzel az  
rf 	 ~ 

u.n.inuszáj lelkülettel szemben is harcolnunk kell. Mindig  

azt kell ezzel szemben néznünk, mit kiván nemzetünk érdeke  

adott esetben s ezirányban kell haladéktalanul még nagy áldo-

zatok árán is cselekednink.  

Azzommx ellenzéki magyar tipusát is megtaláljuk Fáy:Két Bá-

thory c. szomorujábékában Kendi Sándor személyében, aki a tör-

vényes rendet képviseli és a mérséklet embere."Elégületlensé&-

tgel párosult hüsége, hazaszeretete, nyíltsága és egyenessé-

ge az ellenzéki magyar tipusává teszik". /9l/Kendi Sándor vo-

násait szocialista társadalLiunk tagjai is átvehetik  anélc iil 

azonban, hogy az ellenzéki tipust képviselnék, mely indokolt  

volt a mult rendszerekben, melyek nép- nemzetellenesek voltak.  

Birálhat juk mi is fogyatkozásainkat, hibáinkat de mindig é-

pitő szándékkal, tehát anélkül, ho gy  szocialista rendszerünk-

kel szembekerülnénk.  

A magi; ar tii:usok néhány jellegzetessgéneR emlitése uuán egé- 

szitsük ki a magyar nemzetről emlitett néhány vonást a magyar  
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jellem tulajdonságaival. Fáynak e téren sok, találó megfigye-

lése van. Igy pl. "r.agyar nemzetem, r:iint ázsiai faj s barátja 

a paanpának és szertartásnak" ... /92/F4y finom érzékkel észre-

veszi azt is, hogy a közmondások mily fontosak a nemzeti lé-

lek megismerése szempontjából. A magyarnak számos kifejező 

szólásmódja van, melyek egész eszméket képviselnek. Ilyen 

többek között ez:Megültük az ünnepet.A ma gyar nem riad visz-

sza a nagy erőmegfeszitéstől, de utána szeret megenni és 

áldomást inni. A magyar szereti az ünneplést. Ez az ünneplés 

sulyos időben sem válik elkeseredéssé, hanem ,cint a közmon-

dás kifejezi:sirva vigadássá alakul. Másokhoz való viszony  

szempontjából a magyarnak a kedélye bizalmas, nem gyanakvó, 

hanem őszinte. A magyarban fejlett jogérzék van s ezért sa-

játját keményen védelmezi. A költő ezt ki is fejezi:A jussát 

nem hagyja. Ha  jól bánnak vele oly jószivü, ho gy  még az in-

gét is odaadja. Mily csodálatosan egyesült tehát e két vonás, 

a fejlett jogérzék és jószivüség nemzetünkben. 

A  magyar lélek önérzetes is. Ezt a vonást Fáyy már a nemzeti 

zenében leli  fel."Ha a jellem nem él a nemzeti dalban, csak 

üres fülcsiklandó leend az alkotás. A  német és francia dal-

ban a jelennek az éldelete, az olaszban a sziv nyájas ömlen- 

gése, a magyarban és lengyelben az önérzet a fővonat". /93/  

Ebből az önérzetből fakad az a bizonyos uri magatartás, mely 

pl.  a gava éroskodásban nyilvánul, de ez néha helytelen irá-

nyokba is hajlik. Ez a"fenn az ernyő nincsen kas" a többnek 

látszani akarás, mely a vidéki középosztálynak főleg nőtag-

jaira volt jellemző s a tulzott vendésgeskedésben, mulato-

zásban és öltözködésben nyilvánult meg. Ma is találkozunk 

ilyen jelenséggel. Illuziót akarunk, többnek akarunk látsza- 

ni a világ szemében, mert azt hisszük, enélkül csak átlag, 



szürke emberek vagyunk. Ez azonban nagyon közönséges gondol-

kodás. E nagyuri élet mellett azután a vagyon is eluszik. A 

magyarban nics sem üzleti, sem gazdálkodási érzék. Fáy kifej-

ti ugyanis, hogy utazásai folyamán a német fogadósnál ügyes 

pénzszerzési módot, a magyaroknál pedig ügyetlen jószivüséget 

talált. A magyar gazdálkodásában sem életrevaló: a gazdaságban 

inkább terjeszkedni, mint azt tökéletesiteni kivánja. Sok  so-

vány szántóföldről inkább kevesebbet akar aratni, mint kevés 

jó szántóföldről többet. A kereskedelem terén is gyenge a ma-

gyar Fáj szerint. Pedig bizonyos kereskedelmi érzék kell nem-

zetünknek, mert  ennek híján a helyben vevő elviszi a ház gaz-

daságát és szegénységet hagy benne. ny e megállapitása a mult 

feudá3-kapitalista kereskedelemre vonatkozik, melyben az agya-

furtság, más tönkretétele, kizsákmányolása volt a főcél. 2.1ai 

szocialista kereskedelmünk ezzel szemben növeli az egyes em-

berek, a közösség, az egész nemzet életszinvonalát árubőségé-

vel s a kizsákmányolást, kiszipolyozást nem ismeri. 

A gazdaságban való terjeszkedés, helyről Fáj előbb szólt szin- 

tén csak a mult társadalmaira volt jellemző. A földtulajdon 

növelése ma már megszünt, mióta a nagybirtokrendszert Magyarorszá- 

gon felszámolták s az egyéni gazdaságok helyett, melyek csekély 

számban vannak, nagyüzemi, kollektív gazdaságok létesültek. 

A mások zsirjából élő. kizsákmányoló, nagykiterjedésü földtu-

lajdonnal rendelkező nemest a ragadozó, prédára leső sas képé- 

ben futatja be Fáj szemléletesen. A magántulajdon káros voltát 

emlegeti egyik meséjében,midőn igy szól:"....a földmérő átkozott 

zsinegével, hányszor nem vet határokat a boldog egyetértésnek?" /94  

E felfogásával, kijelentésével Fáj haladó álláspontot képvisel. 

Ismét a magántulajdonnak a parasztságot sujtó átkát, a széthuzást 



fejti ki"A két tyuk" c. meséjében. Az okosabb tyuk a másik- 

nak összefogást tanácsol a közös ellenség a héja ellen. A má- 

sik tyuk nem volt erre az összefogásra hajlandó s igy a"csir-

kék lassan-lassan elfogytak a héja gyakori ostroma folytán. ... 

Sőt még az is megesett, hogy amig ők/t.i.a tyukok/egymás között  

felvaltva civakodtak az elszórt buzamagot is a kacsa kapkodta  
/95/  

el." !'.z emberek életére átvive a mese tal_ulságát az,hogy"az  

ember a közösségért dolgozva *  a közösségért élve érheti el a  

saját és a köz boldogságát "~9O/Ime a közösségi gondolkodásu PÚY!  

A közösségi élet velejárója a tanácskozás, értekezlet, de csak  

akkor, ha az produktiv, előrevivő. Fáy ismét kigw ol ja a ter-

méketlen szófecsérlést"I. varjak gyűlése és "A verebek gyülése  

cin: meséiben. A varjak gyülésáről kérdezi a visszatérőt egy 

szarka, mit végeztek.Felelet:"Azt, hogy a jövő gyülésen fogunk  

véGezni1/97/Más kijelentésééteű szintén a meddő vitát peklen-

gérezi ki F y, midőn igy szól : "Há! nem tudod, hogy amely La-

nácsházán sok a lárma,kevéi a végzés". /98/iáz idegen kulturát  

Fá4y, de a mai álláspont szerint is a nemzeti lelken át kell  

megszűrni és igy befogadni. Ha csak ugy kün yen átvesszük,mint  

a tanitómeseheli majom"mely emberi eltanult mozdulatokat kezd  

ejtegetni és ezután már testvéri közé sehogysem szokhata. Ma-

gyarom! elvész az eredeti karakter a sok követésben"./99/  

Ennek szomoru példáját láttuk a mult kapitalista-fasiszta rend-

szerében, midőn a hitleri Németország és Olaszország szolgai  

követése kiölte nemzeti szellemünket, önállóságunkat. Továb-

bá igy szól Fáy:"Kövessük a jó példát az idegenektől, de meg-

válusztva"‘l u1Minden nemzetne] lön e, yénisége, lelkisége van.  

"Sajátsága van minden nemzetnek s ezt feláldozni a követésben 

veszélyV/I01/L nemzeti sajátságot áldozták fel a multban  oly- 



-59-  

annyira, hog;, a nemzetet a második világháboruban való rész-

vétellel teljes anyagi ós erkölcsi romlásba taszitották az  

or. zág akkori "vezetői". .ezt a nemzeti jellemet ápolták és  tu- 

datositották Bélteky Mátyásban:"Figyelmeztették őt a magyarnak  

szép nemzeti tulajdonaira, tehetségeire és sajátságaira, de  

egyszersmind hibáira, gyöngéire s szorgalomban, tudományban  

s müveltségben sok történeteibe és körüliaénde:ibe szőtt gátló  

okok miatt elmaradssaira7 /102/Itt Fáy különösen azok ellen szól,  

akik a magyar állapotokat a nyugattal szemben állandóan birál-

ják s erényeinket, kiválóságainkat nem veszik észre. A  magyar  

jellemnél nemcsak a kész tényeket, hanem a kifejlődést s az  

azt gátló körülményeket is tekintetbe kell venni. A magyar u-

gyanis hosszu ideig történelme során a különböző ellenségek a  

hunok, avarok, tatárok és törökökkel hosszu, véres hátporukat  

vívott, melyek erősen hátráltatták a müvelődésben való haladás- 

ban.  

Bélteky Mátyás a régi nemesi házak"kis királyát"játszó ura, ami-

lyen egyéniségeket a XIX. század első évtizedeiben elé szép  

számmal találunk. Árván, saját kénye-kedve szerint nőfel rossz  

példa hatása alatt, céltalanul él s csak  mulatozásoknak, vadá-

szat s betyárkodásoknak szenteli idejét. aetmódjával nejét  

sirba dönti, filc számüzi, mignem a ravasz Leguli és nővére  

körmei közé kerül, akik kizsákmárirolják s szabadságát még mu-

latozásaiban is korlátozzák. Milyen más lett volna ezzel szem-

ben ez az élet, ha gondos nevelő kéz irányitja. Ma is sok fel-

nőtt, sőt if ju élete is másként alakult volna, ha idejében kel-

lő nevelést kapott~volnal  
Fáy azokban nemcsak az elhibázott céltalan életet, félszegsé-

get s haszonlesést mutatja be a Bélteky ház c. munkájában, ha- 
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nem a tudományos felkészültséget, józan értelmet, tudatos, mun- 

kás erőt és törekvést is. Kára a fiatal mágnás, Bélteky Gyu-

la nevelője szorgalmával széleskörű ismereteket szerez. Meg-

győződik a nevelés fontosságáról s hiszi, hogy ez adja egyedül 

az ember értékét és boldogságát. A  rossz nevelőkre s a nevelést 

mellőzőkre szigoru büntetótörvényeket kér s a nevelés közellen- 

őrzésére a megyei árvaszéknél egy-egy nevelői őrt kiván kiren- 

úelni. Aáray hazánkban szerte hiányos nevelést tapasztalván, 

tanácsokat ad int, dorgál, ahol kell. Béltekyné tanácsadója 

Gyula fia nevelésében. Káray nevelésének jótékony hatása meg 

is mutatkozik Gyula jellemében, aki szöges ellentéte apja ma-

radi, elhibázott életének, jellemének. Ma is hány ilyen ellen-

tétet tapasztal az ember maradi apa és haladószellemü fia kö-

zött t 

Fáy nem a szatirikus gunyjával mutat rá a hibákra, hanem hasz-

nálni akar szelíd, tapintatos hangnemben, ahogy  ez Káray jellem-

zésében, magatartásában kifejezésre jut. A régi világban sok 

téves eszme egyoldaluság, tétlenség tapasztalható." Auha sza-

bása el van hibázva, de a posztó jó minőségü". n03/A jó tulaj-

donságokkal rendelkező ifju neveléséhez tehát avatott kezek, 

hivatásuknak élő nevelők kellenek. Ez szintén ma is érvényes 

megállapitás. Máskép a jó tulajdonságok a  növendékben elsorvad-

nak s nem tudnak kifejlődni. 

Az uj társadalmi élet s a jövő Magyarország embere haladó szel-

lemü egyéniség s ez a regényben Bélteky Gyula alakja. A legjobb 

anya neveli, tudományra tesz szert, festészet terén ügyességet 

sajátit el. Fogékony minden jó és szép iránt, komoly törekvésü. 

Látja a magyar élet sok gyenge pontját. Észreveszi, hogy a gaz-

dálkodás kezdetleges s nem megy tul a béresgazda tapasztalatán. 
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Tudós embereknek kellene szerinte e foglalkozást választaniok, 

inert "Hasznos példaadást is csak ilyen férfiaktól várhatunk, 

csak ezek birhatják józan fontra venni a külföld haladásait 

s előitélet nélkül megállapitni:IIi való azokból hazánk körül-

:aényeihez, csak ezek birnak uj ösvényt törni, mert szorongó 

elme nem meri ki magát a szabad térre.n/' Gyula nevelésé- 

nek befejezése végett külföldi utra megy, bejárja a művelt npru-

;atot s Gazdagon, világlátottan tér vissza hazájába4. C igazán 

az európai magyar ember müvelt tipusa. T'áy felfogása, mely a 

gazdálkodást a tudománryal köti össze, va gyis tudományosan kép-

zett mezőgazdászokat s korszerű gazdálkodást sürget teljesen 

megfelel a szoc.ista mezőgazdaság követelményeinek. Helye-

sen állapitja meg Fáy, hogy  a külföldi módszerek hazai  alkal-

mazásánál mindig tekintettel kell lenniiuk sajátos körülményeink-

re. 

Nemzetnevelő mü a Bélteky ház c. regém, mely a patriarchális 

régi élet minden szeretetreméltósága ellenére eltörli azt és 

sürgetve követeli jövendő boldogulásunkat, melynek alapfelté-

tele az uj idők reformeszméihez való kapcsolódás a azoknak a 

magyar életbe való átültetése. L'áJr és vele együtt Bélteky üyu-

la a haladás a békés reform emberei. Ezen eszmék barátfaivá 

váltak e regény hatása alatt azok is, akik 1 Úy könyvein a ki-

véletlen modor, a felforgató szándék miatt/szerintük!/ felhá-

borodtak. Az igazság ezzel szemben az,hogy sem a kiméletlen 

modor sem felforgató szándék nem található Fáy műveiben. 

A haza különböző nemzetiségeit egységre hivja fel Fáy: "i-iazám 

külön ajku nemzetei egyedül egység lehet vivhatatlan bástyátok, 

hiánya leered temető sirotok". n05/A nemzetiségekkel való jó-

viszony, we6békélés és összefogás hangja csendül ki e szavak- 

ból, ami a szocizmus nemzetiségi politikájának is sarkköve. 
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Népnevelés  

Ujabb időben sokan hozzáértően és nem hozzáértően ''rtekezitek 

e tárgyról, de kimeritően egy sem foglalkozott e 3•: árdéssel mond-

ja 	telea mert egyesek mesterkélten keresik az e 1szerü Úu- 

domAnyt, másos:, mert a tárgyak csak egyoldaluan fogják fel. 

A népnevelés lényege: test, lélek, ész, sziv, teszik az embert. 

Az ember két világnak él, jelennek és jövőnek és mindkettőnek 

boldo ;sagára született. E kettős boldogságot ugy érheti el az 

ember, ha"ép lelket ép test borit, ha  az  ész ép és józan fogal-

makkal bir, és a sziv vallásosságot és kegyeleteket ápol."/l06/  

A reformkorszakban a népoktatáson volt a hangsuly Pestalozzi és 

Rousseau hatása révén. Jó népnevelés jelenti a legjobb politi-

kát a nemzet: érdekében. A népnevelés nemzetfenntartó jelentősé-

géről a reformkorszak át volt hatva s a közélet neves  alakjait 

legjobban őruekelte a nevelés. Fay is kidornborit ja a nevelés 

fontosságát a recazet, a nép szempontjából. " Az  elmu.lt ország-

g;yülés kidolgozta ugyan  az uj büntetőtörvégykönyvet, szükség 

is van rá. e vajon item volna-e fontosabb a nevelés kérdése"? 

Hisz  a legtöbb vétkünket a hibás, vagy elhanayagolt nevelés szü-

li. S nem emberi, nem dicsőbb u .olog-e célszeri ncveléssel előz-

nünk a vétkeket, mint büntetnünk a történteket. " 107 4'.Ay itt 

a megelőző nevelés fontosságát emeli ki, mely sok hibának vehe-

ti elejét.Ez szintén haladó gondolat, miután ma nagy fontossá-

got tulajdonitunk a megelőző nevelési el jű .rásoknak. Fái• a nép-

nevelésről való gondolatatait az Ú>raLautetó, Yegyeletek c. érte-

kezésében s Elszegényedések c. nemzetgazdasági munkájában fej-

ti ki. Itt oly javaslatok szerepelnek, melyek később valóra 

váltak, vad ma is megvalósulás előtt állnak. 1öveteli Fáy, 

hogy a népiskolák állami felügyelet alatt álljanak, ami ma meg 

is valósult, midőn 1948-ban a felekezeti iskolákat államosi- 
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tották. Az Óramutató c. müben hangoltatja, hogy ész-és sziv-

Lépzés a népnevelés lényege. Az észnek j6zan, 6p fogalmakat' 

kell adnunk, a babonát, előitéleteket ki kell irtanunk, ^ szív 

vallásosságot és kegyeleteket ápoljon. 

A népnevelésnek Fáy szerint hármas iránya van:l/megszerettet-

ni falusi növendékkel azon ismereteket, melyekre az életben 

rulhatatlanul szüksége van. Ezek:olvasás, irás, számvetés, rö-

vid Űiaetetica/egészségtan/l/gondoskod.ni, ho gy  a növendék,min- 

den világi, természeti, polgári ügyekben tiszta, józan, előí-

téletektől mentes fogalmakat nyerjen.3/A növendék szivha jlamát 

nem dogmás, mysteriumos káték, hanem"e : yszerü utmutatás és 

padanyujtások által, vallásosságra és kegyeletek ápolására 

képezni k./108/  Ezek  ráy szerint a népnevelés irányát és a-

lapját adják meg. Ezzel szemben a falusi vizsgák szajkózásról 

tanuskodnak, mihelyt egy értelmet kívánó kérdés hagzett el, 

megakadtak a felelők, mondj Fáy. "A tanulmány ugy látszik, 

nem  magyaráztaték meg a növendéknek s igy azt nem is teheté 

sajátjává" 1o9/Tehát nem"magolás" gépies emlékezetbe vésés 

kell, hanem értelemmel való tanulás. Bizony  falusi  iskolai 

tanitásunk jegyzi meg Fáy nem egyéb mint"záporeo8, mc1,7 el-

méről, szívről lefut, jótékony megáztatás nélkül" ./110/. Az 

ismereteket el kell tehát mélyiteni elménkben, how  azok tar-

tós gyökeret verjenek és sa játunkka váljanak. 

Habár számos iskolája volt akkoriban hazánknak s tult ett e 

e téren Franciaországon is, ahol a nép e gyharmada nem kapott 

oktatást s Anglián is, ahol a gyárak százezreket vontak el 

az iskolától, mégis iskoláink mellőzték a  tanítás és nevelés 

három alapelvét, melyeket Fáy lefektetett. 

k népnevelés eszközei a népkönyvek, melyeknek tárgyait a Fes- 



ti IIirlap 1841. évi 15-ik számában sorolja fel Fáy. A köznépnek 

sorsával annak jobb oldalaival való regismertetése, jogaival, 

kötelessézeivel, a módok, melyekkel sorsát, jólétét javitha:t-

ja, gazdasági, háztartási dolgokban való oktatás, káros szoká-

sok, előitéletek hegszüntetése. Tárgyai továbbá a népoktatás-

nak a gazdaság jövedelmeinek, terheinek, rendfenntartásának 

józan szabályai, pénztőke előteremtésének módja, falucsinosi-

tás, természettudomárji előitéletekről, babonákról való fel-

világositás, közönségesr•.bb természeti tünemények megmagyarázása, 

a föld geografia.i állásának könnyen érthető leírásai, neveze-

tesebb történelmi adatok, főleg hazánkról népiesen előadva, 

a számvetés legszükségesebb részei gazdasági réldákkal, egész-

sé;;tani tanácsok stb. Szóval mindazon tárgyakat kell a népköny-

veknek feldolgozniok"mik a parasztunk világi életébe befolynak, 

különösebben pedig azok, mik annak konkrét részét illetik.  

::Iert hiszen gyermenél is hibás fogna lenni oldoktatás, mely ab-

stract eszméken keresztül kezdené vezetni r;, n: vendéic:et. A pa-

rasztnak szüle az ideje s üres óráiban örömest csak ahhoz romul,  

minek közvetlen hasznát 	s azért, hogy tudjon, parasz- 

tím,nk még egy hamar olvasni nem fog' 11/  Ezen oktatásokat a  

magyar életből, nem pedig idegenből kell vennünk. Ezek lerinak  

a magyar testről.  

Ami. nélkül c élsz erü népnevelést nem is lehet kezdeni"azok  min-

denek előtt, az oskola tanitókat képző intézetek  felállitás ~:illl~ 

A pedagógiát Fáy kivánja"igaz nevelői szív ós jelleincépzői,psy-

chológiai, ember-és népismereti alapokra állitani". /113/A gyer-

mekkel bánás jóakaratu emberség elvén alapuljon, az iskolatani  

legyen"gyermekbarát a  annak fogalmaihoz, hajlamaiho*, kedvtelé-

seihez, sőt; szenvedélyeihez is leereszkedni tudjon. „/114/  Itt  

is tehát Fáy a modern pedagógia alapján all, amikor megkivánja  



a nevelőtől, hogy  a gyermeknövendék egyéniségéhez alkalmaz.--

kodjék s ahhoz szabja eljárását.  

Ahol főiskola van, jól rendezett kisdedóvót állitsanek fel 14y 

szerint,  iiog a jövendő nevelők már  it  tanulják meg leeresz-

'.edni a gyermeki lélekhez."El van vétve az egész népnevelés, labs  

mihelyt nem jóakaratnak és gyermekbareitnak kezel  között áll az.  

Borzadozom lelkemben, ha az oskola tanítót életkedvü gyermekei  

mögött gYsanthrop mogorvasággal lépdelni látom a templom felé, 

oskolájában a szitkot és vesszőt pattogni hallom. " /115/1,  áy te-

hát életvidám nevelőt akar látni a növendékek között s azonki-

völ, mint előbb kifejtést nyert;, nem hive a testi fenyitéknek,  

a vesszőnek, de sem"a kellő időben alkalmazott pofonnak", aaely-

nek szükségességét egyesek méh, ma is követelik. Fáy azonban aem  

tör végleg pálcát c tanitó felett. Az előbb e:nlitett bit ák le-

hetnek a nevelő veleszületett gyengeségei, de :pásoké is, kik  

ff 

őt nem képezték ki, vagy nem választották jól ki.. Talán slk be-

tegséggel is küzd a tanutó, népes családu s fizetése nálunk é-

henhalás ellen elég, de ; ond, epekedés, inség és nyomor ellen  

kevés! "/110/A tanitó fontos hivatásáról Broughain 1328-ban mond-

ta az angol parlamentben, hogy"ő korszakunk uralkodója, .ginek  

abc-je hatalmasabb a katonaezredek szuronyainál." /I17/R neve-

lő hivatásának fönségességéről mondott szavak ma is teljes mér- 

tékben fennállanak. itanitónak minden pillanatban nejére s gyer-

mekeire kell gondolnia, hogy esetleg özvegyül s árván maradnak  

s ilyen gondoktól emésztve"lép jen 5 a vidám gyermeksereg közé,  

boldogság magvait hintegetni közte , oly élet boldogságának mag-

vait, melyet maga megunt, oly kor átkoz. "~11F3~1i  népnevelés baj-

ban van mordja ^á<y, mert a községek nem adhatnak, tehetősebbek  

pedig nem akarnrk adni. Vétkes az, ki az emberiség legszentebb  
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céljaira, a nevelés ügyére nem  adakozik. A z iskolák ezen szomoru 

helyzete éles ellentétben áll a  mai állapottal, amikor is az 

iskolák anyagi helyzete, nevelők fizetése, a nevelés ügye egy-

ségesen rendeződött s nem kell nyomorus&;os alamizsnaosztoga-

táe-Ta szorulniok sem az iskoláknak sem a nevelőknek, mint ez 

Fáy idejében volt ! 

Fáy ezután a Pesten felállitandó főiskola ügyét i iegemliti. 

miberiesség s hazaiság érzelmeivel nem rendelkeznek főleg a 

va ;ytinosak, kik szükkeblü, önző szempontokat tekintenek s nem 

a jövendő nemzedék boldogulását. Ime a nevelés szent ügyéért 

bu.zgólkodo s annak  sorsáért aggódó I?áy, valamint elm.aras.z,taló 

ítélete az akkori társadalom felett, melynek merőben közömbös 

volt e szent ügyi Majd tovább folytatja a nevelők szomoru hely-

zetének ecsetelését Féy. Az iskolatanítók sorsa elhanya;;olt. 

Nasyon gyenge fizetése a tanitónak panaszolja FAy. "Népnevelés 

és emberiség szólamai örökké szánkban vannak, tollak kopnak el 

apostolsálainkban mellettük, de  valljuk  meg  az igazat :erszény 

nem igen akar kopni mellettök"./Pesti !Iirlap 1841.54.tiz./. Ha 

a inai helyzetre tekintünk e pedagógus megbecsült tagja szocia-

lista társadalmunknak, mely az igazságosabb bérezésben, jutal-

mazásokban, soronikiviili előléptetésekben, jutalomüdülésekben, 

külföldi utazási lehetőségekben jut ifejczésre. 

Fáy a népnevelés üg7ét a Kegyeletek c. értekezésében fejteget-

te. tárgyat előbb 1 840-ben a Pesti firlapban, majd 1859-ben 

a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban fejtegette bővebben, to-

vábbá minden szépirodalmi és egyéb rnüvében különös szeretettel 

foglalkozott a népnevelés fontos kérdéseivel. A kegyelet: az 

emberszeretetmek a szivekben élő törvénye FAy szerint. A jogok, 

kötelességek megéllapitása nem elég a nép békés élete biztosí- 

tására, minthogy azokat/t.i. törvényeket/ki is lehet játszani, 
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vagy a külszint megtartani."Jog és kötelesség csak nyers anyu 

gai a társadalmi viszonyok ópületéne'-, kegyeletek az azokat 
/119/ 

összetartó czeraentek". 	Majd uj y aae munkában igy szól: 

"A kegyeletes ember hiven tel jesiti törvénytiszteleténél fog-

va kötelességeit, mig a pusztán törvényes ember a törvény hé-

zagai vagy gyöngéi közt számos méltatlanságot követhet el em-

bertársain. A kegyeletesség a lelkiismeretnél fogva ott is bün- 

tet, hol a törvény szigora kijátszható. Csak a kegyeletes embe- 
/120/ 

rek közt lehetséges a boldog földi élet: 	Amit 1'ay a ke- 

jeletekről mond, azt ki kell egésziteni a szochista emberben 

kifejlődött öntudat vonásával, mely ha igazán megvan, nem viszi 

rá az embert arra, hogy a törvényeknek ellenszegüljön, va gy hogy 

azokat valamiképpen kijátssza. A Fáyxxxxxáiáltal emlitett 

kegyelet nem látszik elégségesnek a nyugodt társadalmi élet biz-

tositására. 

Fáy elitóli azon népnevelési irányt, mely pusztán tudomállyos 

nüveltséggel akarja a népet boldogitani. A főn keresztül a szí-

vet, k-délit, lelkiismeretességet képezni nem lehet, ezek pe-

dig  a népboldogitá kegyelet alapjai, ahogy Fay kifejezi. Előbb 

a kedélyt, szívet kell képezni s ezeken át a tudományosságot. 

A jelenkor is igazat addtt Fáynak, amikor a kedély erkölcsös 

nevelésének nagyobb fontosságot tulajdonit a puszta ismeret-

szerzéssel szegben. A kegyelet ápolására a kisdedóvást ajánlja 

Fáy. A francia irodalom kegyeletellenes volt, ami elvetendő. 

Ezzel szemben oly if jusági iratokat kell F  áy szerint irigy., me-

lyek az érző, képzelőtehetséget for,lalkoztató elbeszéléseket 

tartalmaznak, továbbá kegyeletes eseményeket, tetteket.Itt YN 

Fáy idealista felfogása tükröződik a francia materialista irók 

figyelmenkiviilhagyásával. Népünk heriyeségének kiirtása végett 

Fáy a háziipar egyes ágainak tanitását ajánlja/pl.selyemhernyó- 
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tenyésztés, fafaragás, kosárfonás/a népiskolákban. T kivána-

lom is a politechnikai képzés szocialista követelményével 

van összh.z.n ban. A  nép közt elharapódzó szeszes italok mé ték-

telen élvezését meg kell akadályozni, még pedig a kocsmai hi-

tel megszoritásának az eszközével.T,z a követelés ma is érvé-

nyes! Elsze,ényedések/1862/c. nemzetgazdasági munkájában Fáy 

követeli, hogy az állam célszerű nevelési rendszert állitson 

fel az elszegényedés meggátlására. Bölcsődék, árvaházak, si-

ketnémák intézetének bővebb kiterjesztését s Iludapesten fel-

úllitandó lelencház feállitását követeli. 

A kegyeletet nemzeti szempontból is vizs;;ál ja T'áy. A  kegyeleten 

épül fel a  patriarchális viszony, valamint ezen alapszik az 

egymáshoz való vonzódás, ragaszkodás."Vannak az eAberisé,;nek 

oly varázsérzelmei., mik szintugy, miként az enyv a butorokat, 

..cint különféle rü ;_ .rnsztóanyaok a kéz .raüveket egy testté alkot-

ják, egyteforra& sban tartják az emberi nem kisebb-nagyobb tár-

sulatait, köreit és viszonyait" (121/  'ezen érzelmek a szülők 

iránti tisztelet, rokoni, baráti szeretet, vallásnak, hazának 

aggkornak, becsületnek, érdemnek ős törvénynek tisztelete. "E-

zen érzelmek korántsem az és coskodás által lesznek sajátjai 

a  szivnek, hanem ősök példája, családi szokás, nevelés és haj-

lamképzés által, gyakran még az okosság ellenére is". /122/ 
 

IIa e felsorolt tulajdonságok uralkodóak egy népben azt nem kell 

félteni az erkölcsi bukástól. 

A történeti dolgok iránti kegyeletről szólva kifogásolja Fáy, 

hogy lángolunk történelmi nagvjaink egy Zrinyi, Rákóczi név 

és nagy tettek emlegetésekor, de fát keveset teszünk a tüzre, 

vagyis rmi  tettekkel nem nagyon jeleskedünk ás nem nagyon bizo-

nyit juk magyarságunkat. Pedig, ha valamikor hát akkor most tet-

teinkkel mutassuk meg; ezt! 
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A kegyelettel kapcsolatban Fig  vizsgálja ezután a gyermekben 

fejlődő jövőt. Mennyire át volt hatva a nevelés szent ügyétől 

bizonyit ják szavai: "Szent azon szoba, :helyben a Gyermek van 

jelen". 6zent tehát a családi nevelés munkája. 

Fontos feltétele a népnevelés eredményességének a józan gaz-

dasági életre való nevelés. Páy korában Ausztria elnyomó rend-

szere s a magyar nemtörődömség károsan hatottak gazdasági éle-

tünkre. A  sok háboru sok pénzt emésztett fel. A. tőkeszegénység, 

tétlen, csak élvezetekethajhászó felfogás mind károsan hatott 

anyagi téren. Az a nézet uralkodott Fúj korában, hogy örmény-

nek, zsidónak való a kereskedés, ami  nagyon szegénnyé tette 

társadalmunkat. Az a tevékeny, mozgékony szellem, Leld a keres-

kedelemőzez kell, hiányzott Váy korában.  Nem  ébredtek nemeseink 

arra a felfogásra, hogy terményeinket mily nagyszerűen lehetne 

a külföldi piacokon Németországban, Lengyelországban elhelyez-

ni. :mez a felismerés és a nyomában fakadt kereskedelmi szellem 

megteremtette volna már akkor a nemzeti vagyonosodást, jólétet, 

mint a nemzeti fejlődés egyik nélkülözhetetlen alapját. Anyagi 

erőforrások hiján nem képzelhető el ugyanis tásadalmi rend és 

béke s magasabb kultura sem fejlődhetik enélkül. Amikor Fáy-

minden idealista beállitottsága ellenére-az anyagi alapot hang-

sulyozza, lényegében a történelem materialista felfogását kép'. 

viseli, mely szerint minden szellemi felépitmény szükséges a-

lapja az anyagi, gazdasági, a termelési viszony. ..larx szerint 

"a termelési viszonyok összessége alkotja a tásadalom gazdasá-

gi szerkezetét, azt a reális alakot, amelyen a jogi és politi-

kai f épitmény áll és amelynek a társadalmi tudat meghatározott 

formái felelnek meg... sem az emberek tudata határozza meg létü-
ket, hanem  megfordítva, társadalmi létlik az, ami tudatukat meg- 

/123/ 
határozza." 
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A nép fejlődésének vannak azonban lelki feltételei is, melyek  

a szor :-alom és szivós kitartás/a magyar szalmal ~'.nggal szemben/,  

a kezdeményezőképesség, üzleti er'k=ilcs és takarékosság.">>zorga--

lom és munkásság alapjai a nemzeti jólétnek. A takarékosság el-

sőszülöttjtk azoknak". /124/A takarékosság elvét rejti ma :-iában  

a "fillérből lesz a forint"jelszó, amit Fáy hangoztatott.  He-

vesen tá tudja a fér rüzési vágyat, mely szerinte minden baj for-

rása. Pzenkivül rámutat F y a. haladás, ujitás szükségességére  

és gazdarái téren hangsulyozza a munka, tevékenység  fontossá- 

át. Az ujitás követelése abban az időben még csak k(véssé va-

lósalt meg, bár születtek akkor is figyelemrery.éltó eredmények.  

Az ujitás szocialista rendszerünkben hatalmas lendületet vett  

s nép;_;azdaságunk minden ágát számos találmánnyal gazda;;itotta.  

~z élősködőket élesen támadja váy, akik nem maguk kezelik bir-

tokukat, hanem bÉ:rbead . ják gazdasá7;ukat, de a hasznot ők vágják  

zsebre.  

" lépnevelő tervének jelentős pontja a népnek takarékosságra  va-

ló szoktatása, ránevelése. erről előbb szó volt. Fáy kitartó  

raunkásságának eredményeképpen 1340-ben megteremti a Hazai Első  

Takarékpénztárt. Fáy ezen intézmény megalapitásával a népen a-

kart segiteni, vásrészt a vállalkozókészséget kivánta 2eléb-

reszteni. Takarékosságra még ugy is akarja rászoktatni a népet,  

hogy már a gyermekeknek"házipénztáracskád:at"ad, hogy már korán  

ránevelje őket a pénz megbecsülésére. Try pl. a Halmny család  

c. munkájában :ölek ur gyerekeinek  a méhesből és kertből egy  

részt juttat, hogy ott  termeljenek  valamint, majd pedig a ter-

mények eladásából szerzett T énből gazdálkodjanak.  

Azonban a nép, a nemzet felemelkedésének csak egyik de nem f  

egyedüli feltétele a gazdagodás. Emelett, ahogy ezt Széchenyi  

ás Fáy nagyon helyesen látták, igen fontos tényező a müvelődés,  
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a szellemi vagyonosodás.Csak az a nép tehet szert felsőbbren-

dü műveltségre, may  észszerüen tud gazdálkodni, melynek szé-

lesebb látóköre, számitóképessége a kezdeményezőereje van. 

fdynak számos müvelődéspolitikai reformeszméje van pl. a mü-

kiállitás rendezése, mellyel a müizlést akarta fejleszteni s 

a magyar müvészetet óhajtotta fellenc3iteni. Az állandó szin-

ház által a szép, nemes szolgálatán kivül a magyar nyelv ü- 

jrét is előbbre viszi. Fay a színügy terén is Széchenyi el-

gonuolásait hirdeti. Akadémiai jutalmat nyert értekezésében 

kif e j ti, ho j a megalapitandó magyar ját ékszinnek i . állandó-

nak kell lennie. 2.nem egyes vállalkozó, hanem 1>özügyelet a-

latt álló i6azgatüság kormárXyától f üggne.3. szinészképző és 

zi nyuglijintézetet kell székhelyéül tenni, mert igy láto-

gatják tüme;esebben. Fáy népnevelési elveihez, politikájá-

hoz tartozik annak megemlitése is, jóllehet a nemesség érde-

keit képviselte, de nem feledkezett meg soha a jobbágyok sor-

sáról sem, jóakaró pártfogójuk volt mindig, a maga jobbágyait 

minden mádon, még pénzbeli kölcsöni] ±el c adományokkal is se-

gitette. Az országgyűlésben nemcsak elvben kivánja az adó le-

szállitását, hanem"kiemelni óhajtja a föliratban azon körül- 

ményeket, m.elyekízél fogva az adózó nép nehezen fizethet. „/125/  

Majd azt mondja, pártolná nemcsak azt az elvet, hogy az adózó 

népnek az országgyülésen képviselője legyen, hanem még azt is, 

"hogy az oly sok ano;  ó1  iával járó házi pénztárt és a nemes test-

őrző sereg fönntartásának költségét is valahára már ne az adó-

zó nép viselje." /126/Ez a gyilatkozat eléggé öizonyitja a hép 

felemelését célzó törekvéseit és Fáy demokratikus liberális 

gondolkodását. 

Majd a gazdakörök szükséges és hasznos voltát bizonyitja Fáyt 
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Ha  a „azda ezeket/a tudomágf t/h-szw 1 ja, kétségen kisül neme  

csak macát helyezi kényi et es állapot oa, miangwxklgm4mmi, ha-

nem nemzete gazdagságát is előseGiti. Hasznos példkás csak  

ily  férfiaktól várható, csak ilyenek bírhatják józan fontra  

venni a külföld haladásait s előit élet nélkül állüpitni meg:  

mi való azokból hazánk körülményeinez? 4g, ;  elül ezek birnak  

uj ösvéijt törni."/127/Fáy a Bélteky házban bemutatja Róna- 

1 atakyt, aki jobbágyalt okos gaz í lkodásta neveli. agyes gaz-

datisztet szemel ki Rónapata:.y, utazásokra küldi itthon és kül-

földön, hogy megismerje az okszerű gazdasági berendezéseket.  

Visszatérve utjáról a gazdatiszt 12 fiatal jobbág 	család- 

dal kislfielepet alapit s ott bemutatja és folytatja velük a  

mintaszerü, okos Gazdálkodást. jobbágyok tapasztalják  uruk  

jóakaratát s a munka hasznáról is meggyőződnek. azorGalmas  

munkájuk eredmégyeképpen házaik körül  gyümölcsfák aiszlenek,  

gazdag méhesük van, szántóföldjeiken pedig a dus, kövér kalá-

szos Gabona terem ,isiállóikban pedig"vakart marha és a ló".  

Fáy tehát okos ós főleg korszerüen képzet, müvelt Gazdákat  

akar látni hazánkban, amint  ez napjainkban is a kormányzat  

fontos Gondját képezi. 'üvelt képzeti; tsz elnökök, aGronómu-

sok és tagság dolgozzon a ny-üzemi Gazdáságokban, termelő-

szövetkezetekben. ray  is állandóan képezte, müvelte magát s  

példát adott, hogy kell a müveltséget a  nemzet- és népmüve- 

lés fejlesztésére forditani.  

Az emberi hibákat, szenveuólyeket is kime itően és igen válto-

zato an tárja fel 	műveiben. li nagyravágyás kivetkőzteti  

az embert s a szépet természetéből. "ennyi édes köteléket fel-

bont, örök áldozatot kiván s ki  ez indulat rabja, még saját  

128/lia d kifejti r' 	ki az iga- boldogságát iz feláldozza."  	<~ 	 ~ + 	g  
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zán nagy ember:"Ki eltávolitji a csillogást és hizelgést, hogy 

annál jobban láthassa a célt, amely nem más mint az emberek 

boldoitása. Csak a boldogitó a nagy ember"! /129'Szocializ-

must épitő népünknek ilyen önzetlen, nemes szándékokkal kell  

rendelkeznie s akkor boldog lesz élete ! 

Továbbá azt fejtegeti ?áy, hogy a pénz nem tesz naggyá senkit, 

de bizonyos mennyiségben szükséges s egyik feltétele a jólét-

nek, de áldást csak ugy hoz, ha mással is megosztjuk. Nincs 

utálatosabb a fukarságnál, de  a pazarlás is oktalaság s  ín-

ség a vége. Ezen megállapitások napjainkra, népünk életére is 

igen találók és megszivlelendők. 

A gőgöt is kemény szavakkal ostorozza Fáy:"Pincs szenvedhetet-

lenebb, mint a gőgös ember, bukhat, süllyedhet ti• nyomoroghat 

szinte az életunásig, de  gőgjét fenntartja, mint a fübe simu-  

ló kigyó taréjos fejét". /13°/Egy nép életében nagyon visszata-

szitó vonás, éppen azért teljes erővel kell ellene a nép min- 

den fiának harcolnia.  

Látszani, többnek tünni ez népünk fő viszketegsége: °'A mai szá-

zadnak betegsége látszani akarni gazdagnak, tudósnak, becsü-

letesnek, nagynak, pedig éppen az erőlködés a nép boldogságá-

nak egyik ellensége". /~314A jutalom ritkán van aránybah az ér-

demmel, munkássággal, a világ; jutalmazása vak, irigység, rága-

lom állják utját". /132/  

L népnevelő elvek jellemzik I''áyt, aki minden erejével azon  

van, hogy népünket nevelje, zriüvel je, Rámutat jctula jdonságaink-

ra azokat fejleszteni kivúnván, de egyuttal népünk hibái ellen  

is harcol, bogy azokat felismervén tanitása nyomán népünk fi-

ai le tudják azokat küzdeni.- 

ayakorlatibb j,ellery-ü. oktatás és nevelés kérdése  

A nevelés iigye már korán leköti Fáyt. Megirja a "Próbatétel  
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a mai nevelés két nevezetes hibáir6l"/Pest1816/pedagógiai vo-

natkozásu munkáját. T'á<y látja magán és másokon a divatos ne-

velés káros következriényeit, megszüntetésükön elmélkedik, el-

olvassa Rousseaut, Campet, Salzrnannt, Pesta.lozzit, ugyhogy e 

mü/Próbatétel/rrregkezdésekor eszméi annyira kiforrtak, hogy 

nyolc hét alatt készül el vele. B mü azért nagyon érdekes, 

ahogy Erdélyi Pál mi nká jában/ráy A. élete és müvei Táp 1390/ 

kiemeli, mert akkori korban egészen egyedülálló neveléstani 

kézikörfily s ráy pedagóti .a i munkásságának alanja . Jóllehet nem 

ad uj rendszert, de ő tesz elsőnek kísérletet, bogy idegen  í-

rók neveléstani gondolatait ismertesse meg nemzetünkkel. ''ind-

amelleit ray önálló marad, bár mestereit Campet, 1ousseaut 

ner. tagadhat ja, de nem is követi őket szolgai módon, hanem meg-

mondja velük szemben önálló nézetét s igy egyéni gondolkodás-

ről tesz tanuságot. 

evezető _fe jte`etésében ráy mentegetődzik, hogy  nagy  feneket 

kerít munkájának. E részben le gi.nkább idegen hatás látszik, 

de  anéll-fil, hogy mereven ragaszkodna más nézetéhes. Campe ha-

sonló értekezést ir/Allgeiueine Revisión des gesamten Schul-und 

Unterrichtswesens von einer Gesellschaft p.raktischerrzieher 

II.köt./,de ráy részletekben különbözik tőle és tapasztalatait 

a hazai viszonyokból Lleriti. l: természets2 erü nevelés elve 

Rousseautól ered, de alkalmazásában F y  eltér tőle s cáfolja 

több helyen. Fáy kedvenc olvasmánya volt tmile s fiát ugy sze-

retné nevelni, mint .ilmilet, csakhogy nem pusztán a termé: zet 

ölén, mint Rousseau ezt elgondolta, hanem az emberek közt is. 

Itt-  ráynak haladó gondolkodása nyilvánul mer:, mely az embert 

a társadalom számára akarja nevelni s nem attól eltekintve. 

(:riilenek csak Robinson cimü művet adná  Rousseau  a kezébe. Fáyy 
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itt is továbbmegy, amikor azt mondja, hogy mindazon olvasná- 

n, okat , fia kezébe adná, ami lelkét éo szivót kópezhezi."Az 

emberekkel való érintkezés által jellemét és önállóságát sze-

rezna+  /133/ 

ráay , XVIII. század nagy pedagógiai optimizmusát teszi magáé-

vá, amely azt vallja, hogy mindenkiből minden faragható, ne-

velhető. E tétel nem fogadható el, mert a nevelést a ,;,'eriek 

ve? eszületett/átöröklött/jó és rossz tulajdonságai mint disz-

poziciók befolyásolják. "TJgy látszik léteznek bizonyos el őkószi-

tései a születésnek bennünk s mintegy lerakva njw osznak vé-

rünkben, idearendszerünkben, testalkotásunkban, jövendő elha-

tároztatásunknak gyuanye jai, mikbe Hajdan nevelés és körülmé-

nyek pattant ják be a gyu . jtó szikrát, s ezek csak ritkán képe-

sek más anyagokat cserélni helyökbe"(1-' A marxista felfogás 

nem tagadja az átöröklés szerepét. "Mindet ember  bizonyos  adott-

ságokkel, rátermettséggel, vérnérséklettei, tehát a lelki fej-

lődés/és természetesen a testi fejlőüés,''bizo .n;; os természetes 

feltételeivel születik. ;?ze, ,.e feltételek nem kész képességek... 

hanem a fejlődés potenciális leltető égei:diszpoz,iciók. .A ve-

lünk szüli tett adottságok azonbaii...csak feltételei a fejlődés-

nek, de nem határozzák meg a fejlődést. Ahhoz, 'log,yr az aüott-

ságok képességekké, tehetséggé alakuljanak..... szükség van o-

lyan körzi ezetre, amely as adottságok isibontakozását lehetővé 

teszi, továbbá nevelésre és oktatásra, amely a környezeti fel-

tételek lehetőségeit/diszpozicióit/ valóra vált ja... isakis a 

sokoldalu nevelés adhatja meg a }.ehetőséget, hogy az ember va-

lamennyi benne  rejlő adottságát kibontakoztassa, hogy felszín-

re kerüljenek a legkiválóbb adottságai és ezek alapján a meg-

nyilai kozú irányban kifejlődjék tehetsége...A marxista peda- 
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ki és ezen értelmi, politechnikai, ex.ölcsi, esztétikai  és  

testi nevelésének harmonikus  egységét érti." /135/A szocializ-

must  és kommunizmust épitő társadalmaknak létérdeke az embe-

rek fizikai és szellemi képességeinek inindenoldalu fejlesz-

tése, ami  a szocialista t+ársadalonaak a növekvő anyagi es  k'al -

tural.is szükségletek .maximális kielÉgitcsét célzó gazdasági  

törvényével függ össze, ahogy ezt  Dr  Á'oston György helyesen  

dilapitja meg fenét leezett cikcében.ii'ermészetesen Fáy  ecdi.~ 

a 

 

felfogásig hem jutott el.  

ALIlnt előbb kifejtést nyert, Fáay a részletekben különbözik  

1,eusse4autel, akinek további tóteleit megcáfolja. Igy pl. azt,  

hogy az ember  tarsasái;os állapota ellentétben van a terméske-

h cs állapottal. v4y  ugyanis ig✓' szól : "A társaságos állapot  
nemcsak nem ellenke.Z a termószetivel, sőt attól annyira r.reg  

nem különböztetett állapot, hogs e mber és polgár egy átaljában  

srnonymumok lót;yenek:aki jó ember, jó polgár és viszont." /136/  

Latsz1.k. Aousseau hat-ára viszont abban, nmikor ráy azt bizor. rlt-

ja, hogy a tudományokkal való visszaélés erkölcsi romlást von  

r. ara után. Abban a felfogásában, hogy a kereskedelem, Ipar  

elvirágzását óhajtja Fay  'Divatos ás Gyakorlati eszmét képvi-

sel de elavult az a nézete, hogy eltiltja a néptől a tudományt  

és a 0 14iAigköijvetereskedés ésszorgalmatosság/ez alatt Sr  

port ért F+áy/l&jenek a nemzetnek mint nemzetnek első tökéletes  

sé;ei,  3  Ludomáry csak  a választottaké lerren,kik bezetésre vart-

nak hivatva,de mi/időn a kofa,a szabó,a paraszt könyveket olvas-

gatnak v ~:le.mér,yem szerint ugyan nemzet Ninive sors .I,oz k szült 
' ;'c g` bb saját tapasztalatai s a kor szükségletei arra indi.t ják,  

bogy ő sürgeti legjobb an  9 széles néprétegek műveltségi sz1n- 



-77- 

vonalának emelésére irányuló tevékenysé f_.et. E gyakorlati, nép-

müvelő mozgalom napjainkban jó uton halad a különböző tovább-

képző, esti iskolák, levelezőoktatás, tanfolyamok, népmüvelé-

si/I'IT/ előadások, olcsó ' - önyvek, füzetek kiadásával. Gondol-

junk csak az olcsó kiadásban megjelenő magyar és 	írók 

rnüveire, Ílet és Tudomány füzetekre, Minerva zsebkönyvekre/ 

természettudományos jellegűek', Művelt Nép kiadványokra, hogy 

egészen .gyakorlati jellegű példákat emlitsünk.stb. 

rrdekes Fáynak azon kitétele, hogy a tudomány csak a választot-

také legyen. ^z a  felfogás szintén gyakorlati jellegü megfon-

lásból fakad s a szellemi pályák tulzsufoltságát akarja meg-

szüntetni. Az if juságot gyakorlati pályákra akarja irányítani, 

ami szocialista társadalmunknak egyik fő nevelésügyi törekvé-

vése. Igen helytelen eljárás, ha a szülők }.tuságukból kifolyó-

lag az if jut vagy leányt olyan pályára erőltetik , amelyre az 

sem hajlamot, sem tehetséget, sem kedvet nem érez."°'indenki a 

a maga helyén"  divatos jelszó, nagyon is megszívlelendő igaz-

ság. 	tehát e modern jelszót teszi,tulajdonképpen magáévá, 

amikor azt hirdeti, hogy  a tudomány csak a választottaké le- 

g ren. ;zen választottak kifejezés alatt természetesen Páy nem-

csak  a  nemességet értette, hanem minden társadalmi oszt?lTrt, 

réteget. Szocializmust épitő társadalmunk megvalósitotta ezt 

az elvet, amikor felszámolta a mult rendszer művelődési mono-

póliumát s nép fiai számára biztositotta e továbbtanulás le-

hetőségét a különböző oktatási és mi.ivelődési int;ézményekben. 

Az egészséges társadalmi e yensuly regvalósulásának fontos elő-

feltétele, amint előbb hangsulyoztuk, hogy mindenki abban a 

hivatásban, foglalkozásban működjék, melyre hajlamai, képessé-

gei adottságai vannak, mert"Siru.nkig oly pályát nyomkodni az 

életben, g, mond,melyre sem hivattunk, sem születtünk, mely  esz- 
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rnéletünkkel harcol, megtöri mind lelkünket, mind életerőnket." 
/133/ 
Tehát a"iae' felelő ember a megfelalS/nelyen" legyen a jelszó a 

társadalmi életbe való beilleszkedésnél, pályaválasztásnál. 

:rre kell ii jkinkat, leányainküt ránevelnünk s igy elkerülünk 

sc c be. jt, kelle.aetienséget , tragéc iát az egyénre és közösség- 

re nézve:: Az iskolai életet a társadalmi élethez minél közelebb 

kell ~tini, oly követelés, mely mar i'áynál is hangot kapott 

s igy előfutára lett a mai szocialista pedagógia e .untos té-

telónek.i-ozubay A Béltele ház c. re ;árig egyik alakja: "TanitVá-

n,iain•k mulatságaira és gymeasticumaira szintoly gondos ügye-

letet kivont, mint tanulásaikra. igy szóval:a régi szábásu os-

kolai alkotmányt közelebb kivaata hozatni az élethez és folyó 

század simulásaihoz." /129/  

Fáynak ü. Yróbai;tel cini,: munkája nerc szigoruan vett tudományos 

jolle ;ü, ahogy Koinúromy Lajos raegú1lapit ja . , hanem a mivolt kö-

zönség számára akart inni. Fáy az életet figyelte nt rakor-

lati ember s a hibáknak nevelés-sel való orvoslási : Lóci ját szed-

te renus,erbe. Anéleti .aunka ez, de a g akerlati élet követelt 

1 ..ónyeivel is számol. Alvónk első részébenálttanes elve . : et fej-

teget/ha ugy tetszik rendszert alkot/, a második részben tár-

gyal ja a korabeli nevelés két hibáját. 

Első rész  

Fáy előre bocsátja, hogy sokaknak ismeretlen lesz e tár;,r,mint 

a hold lakosai, ahogy kifejezi.Lesznek kiknek tué.atlansu u,zban 

csekély e tárgy, mintsem leinni s olvasni érdemes lenire. De 

lesznek olyanok is, kik e ninnklit, célját és szükségességét meg-

értik. F tárgyat Campe filantropista nevelési irón kivül akkor 

nem del _--,ozta ki senki. Bevezetőként elmondja, hogy  az ember ré- 

sze a természetnek. A természet törvényei tökéletesek s az ál-

lati, valamint növényi világban kénynzeritő szükségszerűséggel 
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uralkodnak. Az emberi életien is e tökéletes természeti törvé-

nyek játszanak uralkodó szsrepet. A természeti élőlényeknek, 

tehát az embernek is célja a boldogság s hogy ezt elérje az 

ember r áy szerint a természeti törvényeket meg kell tartania. 

A holdogsAf7ra való elhatároztatást az állatok és növényeknél 

a természet szgkségesség el kötötte össze, ugyhogy ellene nem 

tehetnek, de az embernek értelme és szabad- akarata lévén a ter-

n ószet törvényei ellen is tehet ^ z-y boldogsága ellen cselek-

szik. A nevelés célja a tehetségek tökéletesitése révén a bol-

dogság megközelitése. "Minél tökéletesebbek tehetségeink, an-

nál tökéletsebb lesz az általuk célzott boldogság". /14 'x/  

A boldogság az étlatoknál a természeti  ösztönök kielégitéséből 

származó gyönyörből, va ryi . s a test jólétében áll. -Az emberre 

nézve, kinek erkölcsi lényege is var_ és a test és lélek szoros 

összeköttetésben áll,  a boldogság nem egyedül e. test, hanem a 

lélek jólétében, értelem és akarat tökéletes egyetértéséren áll, 

vagyis az igazat, a ját, szépet megismeri és követi is. A meg-

elégedés, vagyis a lélek nyugodt tudata(ew isstsei_n/abban a fel- 

ismerésben yökerezik"hogy testnek és léleknek jól van dolga." 
/141/ 
Fentebb már kifejtettük, hogy az ember boldog:ságának elérésé- 

xx re szükséges a tehetségek tökéletesitése. A nevelési i.ro-

dalo.mban }Jestalozzi emlegett a tehetségek összhangzatos kifej-

lesztését, a boldogság elem a filantropistak hatását mutatja. 

T` távolról sem  tartozik a léha eudaimonizmushoz, sem a rideg 

utilitarizmushoz, de az egyoldalu idealizmusnak sem hlve,hanem: 

"Akarja a boldo Ságot a műveltség által s ekrja n miiveltséget 

az anyai függetlenség által, /142/  

Jóllehet a boldogság ösztönét s tehetségeit a természet adta, 

de"a természet senkinek a sült galambot szájába hem repiti°' 143/ 

hanem minden  élőlényt munkásságra rendelt. A tehetségeket, Jae- 



lyeket belénk olt a természet, maga fejleszti ki u t  ;an e L  ;y bizo-

nyos fokig, de azontul nekünk kell a tehetségek teljes kifejlő-

déséhez hozzájárulnunk. Ennek ellenére sem hagy el  a  természet 

teljesen, en, hanem mint jó anya az önmunkásság/Selbsttüitigkeit/ 

által 	 a természet legszükségesebb ajándéka tehetsé- 

geink tökéletesitésére boldogságunkra, mely nélkül e képessé-

gek alacsony fokon maradnának. :nélkül : "Nevelőink cacAnái vol-

nánk, akiknek kórcétől függne boldogságunk s nevelésünk végző-

désével az önformálás idejében örök bukdosásoknt.k lennénk ki-

téve"/144/E,bből következik mily káros lenne e természeti ruLók-

nak visszafe jlöaése s elfojtása jegyzi  meg  helyesen I'áy .  . A ter-

mészet a  tehetségek munkakörét meghatározta, Az értelein felku-

tatja, az akarat végrelett ja a boldogság törvényeit. ,`. többi, 

az ealékező, a képzelőtehetség szolgái  az értelemnek, mely u-

ralkodó. Az érzőtehetség a szolgai akaratot elhatározásra bír-

ja mondja Páy. 

Néhány szülő szokása, hogy "apró clámitgatássel enyeleg, gyerme-

keivel és gyönyOrködik ártatlan ős tréfás kis tévelygésükben;145/  

Kerülendő ez, inert a szülők hitele elvész a gyermek előtt, ti 

azok nem tudják kinek  mit  higy jenek. A Gyermeket kezdettel forn-

va szoktatnunk kell arra, "ho ,y szüleitől mindennek  a valódi o-

kát, a valódi igazságot hallhassa s kis korától fogva tiszta 

;józan ész vezetését kövesse" 146/' 

Utmutatás a józan ész kifejtésére a Eyermeki fejlődés első sza-

kaszában 

Fáy ezt az utmutatá:t u y jelöli meg, hogy a középszerüség sze-

rinte a világpallérozó. A természetes nevelést Fáy a legfonto-

sabbnak tartja-Rousseau hatásai mert a józanság a természetes 

nevelés eredménye a  születési adottságok mellett. 	élet első 



szakaszában a testi, lelki tehetségek kifejlesztése a legfon-

tosabb:"Természetellenes a termeszecet arra kónyszeriteni, hogy  

maga magát me,elűzvén, a tehetségek mar  akkor egyszersainci tö-

kéletese.jenek mikor még szervei is csak fe 'lő ' 	"147/  
~ 	r 	g 	J 	Eben v ~.:t~~  .  

Az értelem korlátlanul tökéletesiLtessék, a többi tehetségünk 

ehhez való arányban, tehát Fagy nem az akaratnak, hanem az ér-

telmi képesség kifejlesztésének tulajdonit elsőbbséi;et/nem vo-

luntarista/. Az arumy megkivánja, ha e aik tehetségünket töké-

letesitjük a többit is tökelctesitsük, de csak kiterjedésbeli-

leg/extentiriveÁAzértelem a legfőbb tehetség:"a többi tehetsLgek  

összhangját magához szabja" ~ 
e fokozott kihangsulyozásából azonban nem következik, hogy az  

akarat i3 ép oly erős, sőt minél inkább az értelem kiművelésé-

re fordítjuk lelki, sz';ile:ai erőinket, 	 satnyább marad az  

akarat,  

A tehetségeket a természet. nem osztja ki eg-yenlőképpen, nig  

ritkán zseniket szül, addigsuyob'brészt átlagos tehetségeket  

olt bele az emberekbe..evelés nélkül csak alsóbb képességeink  

nyerhetnek némi tökéletességet, melyeket a természet kifejlesz-

tes/kifejtés/állal öi:...aga tökéletesit, de az ember csupán álla-

ti szinvonalon marad."1, nevelés teszi az embert emberré". /149/  

Helyrehozhatatlanok azon hibák, melyek a rossz nevelés folytán  

keletkeznek, ezek az emberi boldogtalanság sirásói. ..'zért figyel-

mezteti Fáy a nevelőket, szülőket, ilogy a természet keményen  

bosszut áll az elkövetett bürökért, h:i„á órt, épl, ezért ébred-

jenek rá fontos és felelősségteljes kötelességeikre,  

Fáy a nevelés kőt fajtáját Lárgyaljata cselekvő/positiva/ és  

mulüszté/negauiva/nevelést. 1,z első egyenesen en tekéletesiti te-

hetségeinket, az utóbbi csak elhárítja azt, hogy tehetségeink  

rossz irá yban fejlődjenek. A modern pedagógiai lélektan á po- 

148/ Az értelem tökéletességének  



-82- 

zitiv nevelésnek nagyobb fontosságot kölcsönöz, hisz ez fej-

leszti ki tehetségeinket, lelki erőinket megacélozza, nagy lel-

ki energiákat szabadit fel és tesz tevékennyé. folytonos ti-

lalmak és 	büntetések csak megkötik egy irányban tehet- 

ségeinket s f átlá:-okat, akadályokat létesitenek. A cselekvő ne-

velés eszközei az oktatás, példaadás és gyakorlás, a mulasztó 

nevelésé pedig a felvigyázás Fáy szerint. Az oktatás az értelem 

tökéletesitésére irányul s kétféle:a dolgok által való, melyet 

a természet követ és a jegyek által való/rymbolica/, melyet az 

emberek követnek. AA példaadás az akarat tökéletesitésére irá-

nyul s vagy a közönséges életből, vagy a történelemből merit 

eszményeket. Végül a gyakorlás célja az alsóbb tehetségek töké-

letesitése, de csak az esetben, ha valemely tehetség, kijelölé-

sében oly mostoha a természet, hogy az már születéskor a növerr- 

dók tevékenységi körének nem felel meg.  A gyakorlás a lélek te-

hetségeinek csak kiterjedésbeli tökéletességet adhat, ;Mely az 

erőbeli tökéletesedéssel gyakran ellentétben van.  A  testre néz-

ve azonban e kiterjedésbeli/extensiva/tökéletesség; az erőbeli 

/intensiva/tökéletesedést szinte mindig elősegiti. 

Lulaszt6 nevelésben/negativa/részesülnek az  elmondottak  szerint 

az alsóbb tehetségek/ösztönök/, melyeket mint önfenntartásunkra 

szükséges tehetségeket a természet maga tökéletesit.Tz a neve-

lés a  10  éves korig tart Fáy szerint. A képzelőerő és érzések, 

mint alsóbb tehetségek, csak negativ nevelést kivánnak. A  ter-

mészet ugyanis a képzelőerőt eléggé kifejlesztette t  az érzése-

ket pedig az ember polgári ós természeti állapota fenntartásá-

ra mintegy alapkövekül rendelte. A félelemről Fáy azt mondja, 

hogy az önfenntartásunk eszköze, de a félelem nem egyéb a ve-

szély képzelésénél s a képzelőerő ínunkájánál. isikben legélén-

kebb a képzelőerő s a legtüzesebb, ahogy Fay mondja, azok a leg- 



félénkebbek. Irodalmi p :ldákat is hoz fel erre, a lirikus köl-

tőket, kiknek ódái a legtüzesebb képzeletűek, ahogy kifejezi,  

de Ű harc mezejéről m ::gfutamodtak, mint Horatius Philippinél.  

Az asszonyok és gyermekek élénkebb képzeletüek lévén mint a fér-

fiak, félénkebbek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a gyermek  kép-

zelete a legujabb neveléslélektani kutatások és megállapitások  

szerint korántsem oly gazdag, mint azt előtte hitték. 'ár Wundt  

megállapitotta, hogy a gyermek képzelete tartalombaji szegény,  

a dolgokat csak néhány vonássaljellemzi s igy nem elég valószo-

rü. I, tgermek..i képzelet Werner s a többi Modern neveléslélek  

taxii kutató szerint nem más mint kezdetleges valóságértelmezés,  

azonban ez az értelmezés csak szubjektiv vonásu, egocentrikus  

s igy fikciós, illuzi ós világot alkot.  

A félelem, ahogy Montesquieu tatja, a társaságos élet inditó-

oka, valamint a képzelőerő is,gnfenntartásunk alapkövei. Az ösz-

szekötő szálak az érzések a társadalomban, valamint ennek leg-

kisebb sejtjében a cs ládbantez köti a fiut az apához, a nőt  

férjéhez, barátunkat hozzánk. Ha ez nem kötné össze az cmb©re--

ket, akkor igaza volna Hobbesnak,hogy"háborura s villongásra  

születnie az ember s egyik a másiknak farkasa lenne"0"5 °/IIa a  

képzelőerőt és érzéseket pozitive nevelnők, akkor Fáy szerint  

e két szilaj tehetség"dint egy hatalmas bitangoló/bitorló/ma-

gának ra"adja az ura .1 1~odó pálcát, amazok/értelem,akarat/ezért  

vele megvívni elégtelenek.,a.Á . zok a legszerencsésebb és legbol-

dogabb emberek, kiknek ezen két; tehetségből/érzósek,kél.zelőerő/  

legfölebb középszerü rész jutott. sátor, erőslélek, férfias áll-

hatatosság ezeknek jellemvonása s páncélos szivükön a sors [,yon-

te nyilai lesiklanak, mig a nagy érzéssel, tüzes képzelettel bi-

rók minden tüszurást kemény dárda sebesitósének vesznek. “/151/  

Minden eaberben van érzés, fejte (Léti Fáy tovább, csupán a hibás  



nevelés általi hiány láttat egy indulatos emberben érzéketlent,  

csak látszat szerint van  igy 

A növendék egyéniségéhez kell szabni a nevelőoktatás menetfát,  

hozzá alkalmazkodni kell, képességeihez, befogadóképességeihez,  

és feldolgozó tehetségeihez, ha eredményes nevelő oktató mvsr  

kát akarunk végezni. Itt tehát Fáy Rousseauval együtt a nevelést  

lélektani alapokra helyezi. a  nevelés továbbá Fáy szerint tart-

sa meg a képességek/tehetségek/ munkássági körét s az arányt  

köztük se,itse elő. A nevelés ugy tökéletesitse a növendék ké-

pességeit, hogy a növendék önmunkásságával, a  nevelővel kezet 

f ~ ~gva dolgozzon"hogy tehetségei LLurikássági közét; fenntartva,a-

zok összhangzatos aránya előmozdittassék.  "/l52/:^z a gondolat ta-

lálható Pestalozziriál is. Tehát, hogy a nevelés valódi célját  

elérje két tényező közre'aü.ködése sziiksé{ es:a nevelőé és növen-

déké, a nevelő és növendék aktivitása, hogy a növeadékyképessé-

geinek,tehetségeinek harc,onikus aránya kibontakozzék. L sokol-

daluan kifejlett embereszmény elérése,célja tehát Fáy szerint  

a nevelésnek ami a mai szocialista pedagógiának is sarkalatos  

elve. 

A helyes elvek jó nevelők .nélkül mit sem érnek."A nevelő alkal- 

masrolta, a nevelés első megkivánható tulajdonsága. A  nevelő ér-

telmére pallérozott legyen, ki a természet és vallás t irvényeit  

jól értse, ós azok szerint tökéletesitse növendéke tehetségeit.  

Pszichológusnak és antropológusnak is kell lennie, hogy növen- 

déke tulajdonságait jól kiismerje". /153/F$,r ezen megállapitásai-

hoz szervesen hozzáillik Rousseau alap gondolata:"Commencez donc  

par ..:ieux étudier vos éléves, car trés-assurément vous ne les  

connaissez pc .t7 /154/Rousseau is a filantropistúk is hang: ulyoz-

ták, hogy a nevelés gyakorlatának gyermekismereten kell alapulnia  

A modern pedagógiában ezt az"életkorisajátságok ismeretének" ne- 



vezzük. Pór e tekintetben nemcsak ',ousseaut ismerte j%1 , de 

Basedow, Salzmann és Campe ,_-ondolatait is tanuln1 r 'yozta, akik 

szintén a gyermeki természethez v.eló alkalmazkodást követelték 

a nevelő részéről annak tevéken;r;-ér*ében. 

Akaratra nézve Fáy szerint s ez megint a mai pedagógia követel-

mérye, a  nevelőnek kiváló erkölcsi jelleműnek kell lennie,más-

kép hogzris alakitsa növendék€t péld<eadással. Hogy oly sok a ross2 

nevelő, ennek két oka van:  a nevelőnek szüksées tudományok a 

psychológia, antropológia, pedagógia, didaktika stb.va y non 

vagy mint más tudományok részei mellékesen taníttatnak. Tehát 

külön tudományként kellene a neveléstant s melléktudoniói unit 

tanitani. Továbbá kellene egy-két nevelőintnzet hazankban,iint 

pl. Shizmannó Schnepfenthalban, Pestalozzié Yverdunben. T övete-

li Fáy továbbá, hogy nagyuraink hagyjanak fel a. monsieurö'_-kel 

s madameokkal, kik a gyermeket rosszul, nemzetietlenül nevelik 

s a. haza s gyermekeik javára áldozzanak nagylelküséggel, hogy 

egy nevelőket képző"oskola"létesül jövi. 

A  szülők is okai, hogy jó nevelők ritkán akadnak, mert lenézik 

a nevelést s magát a nevelőt is. A nevelő cselédek rang; jdn van. 

A szülők Fáy szerint nevelésnek tekintik azt, ha letet adnak a 

gyermeknek s ráköltenek egy csomó összeget s a nevelőt is pénz-

zel óhajtják ki.elégiteni. Arit a nevelő épit a gyermekben azt 

a szülők lerontják, nem ügyelnek a gyermekre. 

Iáiba az, is, ho y nem tudjuk megválasztani a jó nevelőt. Vagy el-

fogadjuk azt, kit legelőször ki;ldenek, vagy ismerős tanár küld. 

atyjafiát. Más esetben olyat küld, kiről tudja, hogy legutóbbi 

vizsgálatait jól tette le, "melynek a nevelés szent raegh_tvósával 

csak annyi összeköttetése van, mint a kocsin utazónak az evező 

lapáttal"0 55/, ermészetes, hogy ha valaki valamely tudományban 

kiválik ez .Fáynak ismét modern meglátása, nem következik, hogy 
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az illető egyszersmind jó nevelő is. ' :mberismeret kell tehát a 

jó nevelő megválasztásához, vagy pedig azt ajánlja Fay a szi.1ő-

nek, válasszon jó emberismerőt s hosszabb ideig figyeltesse azt 

a nevelőt, kit meghivni óhajt gyermeke mellé. 

Második rész 

Az alapvető rész után Táy munkájának tulajdonképpeni tárgyával 

a két nevelési főhibával for';lalvozik. :rét nagy hibát lát a ne-

velési gyakorlatban az időelőtt való tanitást és az érzelgőssé 

/szentimentálissá/nevelést. réy pedagógiai realizmusa azt mon-

datja vele, hogy sokkal többet érhet el az a növendék, kit ké-

sőbb kezdtek tanitani, mert"nem az ér előbb célhoz, ki előbb 

indul, hanem aki j6 lovakon indul". 

1/Ide 'ekorán való  nevelés 

Az úlet első szakaszában/l-1O évig/ a testi, lelki tehetségek 

kifejlesztése a  legfontosabb.  A nevelés itt hibát követ el, ak-

kor, midőn a növendék képességeit természetes kifejlődésük előtt 

cselekvő neveléssel igyekszik tökéletesiteni."Termószetellenes 

a természetet arra kényszeriteni, hogy maga magát megelőzvén, a 

tehetségek már akkor egyszersmind tökéletesedjenek, mikor még 

szervei is csak fejlődésben vannak". /156/  láz idejekorán nevelt 

gyermek betegessé válik.  Ez  az alapnélküli házépités, vagy aki 

ezt/t.i.az alapot/le nem rakta'neveléssel egy nemlétező házalap-

ra akarja az első emeletet ráhuzni. 

A helyes nevelés menete ez időszakban az kell, hog legyen, mi-

szerint a gyermeknek szemlélet utján kell közvetlen képeket 

/idea concreta/szereznie. A korai nevelés vét e folyamat ellen, 

mikor könyvekből szinbolumok által tavit s az igy szerzett el-

vont fogalmak/idea abstracta/zavarosak s nem lesznek a lélek 

tulajdonaivá. Igy a lélek nem önmunkássággal alakitotta ki az 



ismerete;:et s ezek csak annyiban lesznek sajátjává, e: , -i-

ben a lélek alsóbb képességei, az emlékező és képzelőerő úl-

tal ezen ismeretek szimbolikus jegyeit uagaóvá tette. .13bb a 

képeknek hell kialakulniok a lélekben s azokon kell megalkot-

nia a  képmasakut/e Felfogás i'estalozzi hatását mutat ja/. Igy 

az értelein kint ma usabbreudii képesség neje is erősödhet,'hsiem 

mint egy  gyermek  vezető pántlikÁn/GSn e .br /hor oztatII: ':x-57/  

Igiseek kiterúedésueli, nee pechi; erőbeli lesz ez értelem nö-

vekedése. A  csendes megfontoló értelem helyett  a szilaj képze-

let; kerekedik felül $ elragadja az embert mint a tüzes lovak. 

Áz akarat ej ldelg farcol ellenie, de vógiil is meF7ad ja altat. 

redig, ahogy 1 `ay helyemen megjegyzi, az értelez és akaratnak 

kell a képzelet felett uralkocnio 

tiousaeauval egyetért 1. y abban, hogy a uövendé?. ro :iézvc a neve-

lósnek a le-l2 évig mulasztónak kell lelnie. Az  ember ugyanis 

1 y szerint se nem jó, so nem rossz születésekor, eGyiknek sem 

alkotta a tere éeeet. ' lyan az ember szerinte"mint a fest6 fehér 

táblá ju, melyen még semmi  rajzolat ni nosen." í 15J/  zzcl s4c;nben 

a GyermekLauulmáiw megellapitotte, hogy  a Gyermek nem fehér táb-

la vu lap/tabula re : a/, hanem jó ós rossz ha jlamo%;:el szüle-

tik s ú nevelés feladaté:, liogy a jótulajúonságokxt kifejlessze, 

a károsakat pedig kiirtsa vagy visszafejlessze. 

A korán navelósnek az a hibája, hogy mialea tudomónya kulcsön-

zött. Idegen pávatollak, ahogy Főj találóan kifejezi, melyek az 

értelem alsóbb tehetségeit, emlékezetet, képzeletet ukesitik. 

rzek tudománya a mindennapi életben nem  basznoel ató, önálló 

gondolatuk nines, mely a mindennapi Gyakorlati t:let kérdéseit 

megoldana. gaz idúelőtt tünitott gyermek tudománya tárgytalan 

tudás lesz, mivel mci•ö absztrakt eszméken alapul. Hány tudomány 

van, állapit ja meG tovább Fáy, mint pl . az algebra,  filozófia,  
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stb. melynek tantételeit és célján a  lo éven aluli gyermek nem 

érti .meg. Igy csak felszines tudása lesz, csomó gondolatot; má-

soktól összegyüjtött, de hogyan kelene neki ;gondolkodnia azt 

nem is tudja és nem is tudhatja, mert nincs cieg a kellő szelle-

mi érettsége hozzá. E nevelés folytán előáll a kővetkező fur-

csa helyzetYInnen fogja bsmerni Párist anélkül, bogy faluját 

ismerné, a kókuszfát anélkül, hogy diófánkat, a  vanilla  Tlántát , 

anélkül, hogy faluja határát ismeeé! Idegen lesz ő a. kerülte 

lévő világban: mert néki az ő tehetségeinek ura a képzelőerő és 

könyvei szülnek egy teoretikus világot: 159  nevelés az értel-

met fejleszti leginkább, könyvekből képzelt világot teremt. Igy 

a növendék elvonula világtól, emberektől, azokat nem ismeri, a 

amikor kilép a világba"mint a csiga érző szarvával tapogatódzik", 
/1G 
Tg„ tehát a növendéknek nem lesz meg a szükséges világ-és ember- 

ismerete ée józan életfelfogása. A természet e11.e.ríi. cselekedete-

ket maga a természet a legkeményebben bünteti, i, y a korai neve-

1 ést is. ELy-két kivétel szabályt sorra nem alkot s azt el nem 

törli. Áll ez főképpen a nevelésreshol"ezer 1-6ru,' il ,ll6 sokiIak 

van  befolyásuk" 161/ 

Majd ismét a nyelvtanulásról szól 74y. A szülők ne erőszakolják 

sok nyelv megtanulását gyermekükre, nehogj tökélet Ily elvzavart 

idézzenek elő gyermekük lelkében. A gyermek a foltonos nyelv-

tanulás következtében hajlandó minden tudományt a nyelvek tanu-

lásába helyezni."Tnnen van,hogy sokszor az, aki gondolatait sok 

nyelven tudná kifejezni, egyiken sem tud gondol'-ozni." /162/  

Ma  is az az álláspont, hogy nem a mennyiségi szempontot kell ki-

dombo_ritani a nyelvek tanulásában, hanem a tananyagcsökk.entés 

szellemében a mai kornak megfelelő szókincsés kifejezésgyüjte-

ményt kell tanítanunk. Idegen nyelvek nélkül csonka marad a tan-

terv. A nyelvtanulás hanggutásának követelménye mel.- Fáynál 
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hangot kap, a szocialista pedagógiában is fontos szerepet kap. 

Pl. Engels az Anti-Dühringben kiemeli az élő nyelvek tudásá-

nak nagy jelentőségét"..amelyek segitségével érthetik csak meg 

egymást a különböző nemzetek emberei és ismerkedhetnek meg az-

zal, ami országuk határain tul történik"0163/Az idegen nyelvek 

ismerete hozzájárul a népek nemzetközi kapcsolatainak megerő-

sit éséhez, valamint a béke megszilárditásának és végső győzel-

mének gondolatához. A nyelvtanulás leszoktat arról, hogy a ki-

fejezésmódot a dolgok lényegével összekeverjük, megsemmisiti 

a fogalmak megingathatatlanságáról való elképzelést. A nyelvek 

tanulása nemcsak az emlékezetet, hanem a gondolkodást, a logi-

kát is csiszolja. Ebben áll az idegen nyelvek tanulásának nagy 

jelentősége az általános képzés szempontjából. 

Csak kevesen vannak Fáy szerint, kik nemcsak azért tanulnak, 

hogy önmagukat tömjék tudománnyal, hanem a haza javára is for-

dítsák tudásukat és igy fényt terjesszenek. Azt a tudóst, mond-

ja Fáy, ki éjszakákat tölt el munkával, tisztelni kell, de ez-

zel a nevelésseljkorai neveléssel/a gyermekeknél nem fogunk 

célt érni. A szülők vigyázatlanságból esnek a korai nevelés 

hibájába. A növendéket cselédre bizni veszedelmes, mert a gyer-

meket nem tudja gondozni kellőleg s nem egyszer rossz utra ve-

zeti. Nincs kifogósa iai azonban Fáynak a szülők azon szán- 

déka ellen, ha a házi munkák miatt nincs idejük a gyermeket el-

lenőrizni, nevelőt rendelnek a gyermek mellé csupán felvigyázó-

nak. 

Végül kérdezi Fá y , melyik életidő örömei tisztábbak, gondtala-

nabbak, ..int a gyermekko
i 
 é A szülők tiszta örömöktől fosztják 

meg gyermekeiket az idejekorán kezdett neveléssel. Akiktől igy 

elrabolják gyermekkorukat, azok"vágyókönnyekkel fogják vissza- 



kivánni elrablott gyermekségüket, melyet semmi erő nem adhat 

vissza nékik többét' 164/Mindenkiben van természetes hajlandó-

ság, tehetség a tudományra, csak megfelelő támogatás, irányi-

tás kell s az illető jeles ember lesz. A szülőknek, nevelőknek 

ki kell ezen tehetséget"tapogatni" ahogy ezt Fáy kifejezi. De 

nem lehet ezt az idejekorán való neveléssel elérni, mikor e 

képesség még szunnyad."A genie a nevelés által, mint a durva 

gyémánt fényt kap, ha az/t.i.a nevelés/reája nézve kedvező. 4165/  

Ellenkező esetben hasznos polgártól fosztjuk meg hazánkat. 

A későn való olstatál többre  megy  az ember. Terssszetes, ho gy  

a gyermek, ki mozgást kiván s "kinek játékok a muiilcái" /166/  

minden ülő munkát, mint öröme, játékai ellenségének estekint 

s irigyli azokat, kiket effélékkel nem kinoznak. felserdül-

tebb koru jobban érti a tudomány foglalatját s a megértéshez 

nem kell akkora erőszakos törekvés. A tudomány célját, hasznát 

jobban Crti s ez sarkalja. A gyermek igyekezetének rugója a 

hiuság,  mg  az ifjunál, kinek teste is kifejlettebb s igy a 

szellemi munkával párosuló testi fáradtságot is jobban birja, 

igyekezetének hármas rugója van, a hiuság, gyönyörüség, ós ha-

szon, mely utóbbi az előzőeket elnyomja. 

A testi nevelés  időelőtt akkor káros, ha a testet megerőlteti 

s az egészség kárt szenved. :sok oly tulajdonságot szül az ide-

jekorán kezdett testi nevelés, melyek számos visszaélősre ad- 

nak alkalmat. Fáy tanácsaisl/fisak azon testi társaságos erénye-

ket kell gyakorolni, melyek polgári életre, állásra nélkülöz-
hetetlenek. 2/A növendék indulata, hajlandósága s főkép tempe-

ramentuma szerint kell nevelni, fejleszteni a testet. nagyon 

flegmatikus s kolerikus gyermekben több társaságos, testi e-

rényt kell kifejleszteni, mint a tüzes, szangvinikus gyermek-

ben. 3/flizonyos testi ügyességek pl, a tánc csak annyiban fej- 
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lesztendők, amennyiben szükségesek. Tökéletességet e tekintet-

ben Fáy soha nem engedne meg. A test gyakorlatainak tulhajtása 

hiuságot, nemtelen kevélységet nevel az ifjubans igy a lélekre 

káros hatással van. Ennek a helytelen nevelésnek a következmé-

nye továbbá a testi erők tulbecsülése s azoknak a lélek magasabb-

rendü képességei elé való helyezése. A szülők tehát vigyázza-

nak, nehogy gyermekükben mást nyerjenek, mint amit el akartak 

velük érrom.. 

Az akarat  magában foglal 1/kivánó akaratot és 2/érzéseket. J - z 

érzések tetemes segitséget adnak az akaratnak. Áldást jelente-

nek mi  g munkássági körüket át nem hágják, ellenkezőleg átokká 

válnak s a többi képességen erőt vesznek. Igy származik nagy 

betegségünk az elérzékenyülés. A XIX. század első felében fő 

nevelési hiba a korán való nevelés mellett az érzékennyé ne-

velés kérdése, vagy ahogy Fáy modja"érzékenyülés"/szentimen-

talizmus/, melyről előbb szó volt. 

`'áros a szülők részéről a kényeztetés is : "Lost legyen meg lega-

lább szegénynek mindene-mondják a szülők-később ugyis nélkülöz-

het. "/lom%/L nevelésnél a szülő a növendéket reászoktatja, hogy 

érzései után induljon, ne pedig a józan észre hallgasson. 

A sziv érzéseit mulasztólag/negatíve/ kell nevelni. Sok veszély 

akarja megrontani lelkünket s ha egyszer a lejtőn megindult nem 

lehet fékezni. Aki érzéseinek rabja, annak tehetségében, akara-

tában nincs  erő, mert érzékeny lelke nem látja betegségét, másoá 

kat érzéketleneknek tarts magát felettük képzeli. 1Tem áll az, 

mintha az elérzékenyültek jobb emberek lennének. Jóllehet az 

érzékeny sziv alkalmasabb a jó és szép befogadására, de ugyan-

akkor a rosszat is befogadhatja. Aki rabja érzéseinek nem válo-

gat jó és rossz között."A sok érzésü elérzékenyült, sokszor 
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érzései milliomjai közt érzéketlen és tompa, mint a hajós a ten-

geren, a sok viz közt meghalhat szomjan."/16§/Az érzékeny ember-

ben a tehetségek összehangzó aránya megbomlik.."A természet é- 

leterőt és kedvet oltott belénk. Edzi /atermészet/ bennünk az 

életverőt s mintegy bátoritás által azon világi visszás esetek-

nek, szerencsétlenségeknek és csapásoknak elviselésére...Az é-

letkedv pedig örömet szakittat velünk minden füről, virágról, 

melyek uton utfélen nyilnak...Im e kettős életrugót/életkedv, 

életerő/rontja el bennünk az elérzékenyülés s igy minden csapás 

a sorstól és emberektől kétszeresen sujt" /169/  

Következtetések a nevelés e két hibájából  

A nevelés nem oly csekély jelentőségü dolog mint  egyesek  képze-

lik, de nem is oly nehéz. A helytelen nevelésből ellentmondó 

elvek és irások keletkeznek. Különcködni a nevelésben nem kell, 

mert a növendéknek emberek társaságában kell élnie. Ha a Rous-

seau féle elv alapján neveljük a növendéket, akkor a világban 

magánosan fog állni"mint a Pikó hegye Teneriffában „ /1.7o/F4 e 

megállapitásánál a szocialista elv érvényesül, mely szerint a 

xex növendéket a közösségben kell közösségi, társadalmi élet 

feladataira nevelnünk s nem elszigetelten magános emberként, 

aki csak a maga önző, egyéni érdekeit tartja szem előtt. 

Az idő előtt való tanitás, nevelés folytán a gyermek tudomá-

nya mint előbb kifejtettük az élettől elszakitott lesz, mert 

puszta absztrakt ideákon épül fel. Továbbá idegenkedést okoz 

ez a tanitás sok emberben a tudományok iránt, mellyel oly ko-

rán megismertették. Csak azok a képzetek lehetnek sajátjaink, 

melyeket érzékelésünkkel magunk alakitottunk ki. Máskép"az ön- 

munkásság igy örökre el nybmatik...Hová lesz itt az önmunkássá-

e;a a léleknek, mely az ideben ismeretekkel, mintegy  rágott e- 

ledelekkel henyélésben tartatik 	A készhez szokott lélek 
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kivárt-e valaha munkálkodni, nem szoktatik-e el attól örökre, 

mint a kinai asszonyok a gyalogjátástói /171/  

Fontos elv,amit Fáy helyesen lát meg és hangsulyoz az egyéni-

ség fejlődésében az öntevékenység, aktivitás. Erre vezette rá 

őt egyrészt Pestalozzi és a neohumanizmus pedagógiai szemlé-

lete, mástészt a csalhatatlan tapasztalat is,"A tapasztalás 

is,uielyből tudjuk, hogy a korán nevelt növendék beteges szo-

kott lenni. Természetes is ez;a férges gyümölcs érik meg leg: 

elébb, de ideje előtt is hull le. "/172/  

A másik nevelési főhibából az érzékennyé nevelésből fakadó 

szentimentalizmusnak a gyermekkorban sokféle oka lehet:a kép-

zelőerő tulzott fejlesztése, ábrándozás, éjjeli Lanulás stb. 

A reális gondolkodásu Fáy jól lát#a, hogy az igy nevelt gyer-

mekből kivész az életerő, melyre pedic az egész életben oly 

nagy szükség van. A szenvedélyek felőrlik az idegzetet és az 

ilyen gyermek, ember élete boldogtalan.Fáy álláspontjáról igy 
", 

it Almássy György :Allásfoglalása szembefordulás volt a miszti- 

kus természetszemlélettel, a passziv, a cselekvéstől elfordu-

ló életstilustól."/173/  

A nevelés ezen két emlitett hibája főoka a bünös szerelem/Venus/ 

fellobbanásának és pusztitásainak. A fékezetlen képzelő erő,az 

idegek izgatottsága elősegitik ez ösztön felébredését, Ha a nö-

vendékben nemes szemérem van, vagy legyőzi, vagy hagyja, hogy 

eméssze"mely mint az izlandiai tüzokádó vulkán a tenger alatt 

forr"V174/anélkül azonban, hogy kitörné engedné, Ha szemérem 

nincs benne,áldozata lesz szenvedélyeinek s a belőle fakadó 

számos betegségnek/pl. idegeit teszi tönkre/. Egészen a mai 

időkre utal Fáy figyelmeztetése s felhivása, hogy a nemi ösz-

tön mily rombolásokat végez az ifju lelkekben. Csak olyan ne- 



mi életet tekintünk erkölcsösnek s ezt hangsulyozzuk ifjaink, 

leányaink előtt, mely kölcsönös vonzalmon alapul s a család ke-

retében folyik le"üzaz férfi és wilt nő nyilt, hivatalos kap-

csolatában/házasságban/,mely kettős célt követ:emberi boldogsá-

got és gyermekek létrehozását...Ha ezt a célt nem tüzzük magunk 

elé és nem érjük el..akkor gyermekünk rendetlen nemi életet 

fog élni, ennek következtében kártékony lesz a társadalomra néz-

ve s azonfelül élete telve lesz tragédiákkal, szennyel, szelen-

csétlenséggel."/175/  

Fáy szerint a tudományok virágzása az erkölcsök süllyedésével 

van összekötve.Az ember szabadságánál fogva könnyen visszaélhet 

a tudományokkal, mert ha sok kézen forog, mindegyik változtat 

rajtuk állapota s szükségeihez képest. Igy a tudomány mindig ve-

szit tisztaságából. Amely nemzeteknél a tudományok közönségeseb-

bek s divatban vannak, azoknál a visszaélések is közönségeseb-

bek. iia pedig a tudományok közönségessé váltat valamely ország-

ban, befolyást nyernek a polgári rend dolgaiba, mesterségekbe, 

erkölcsi nevelésbe. Igy megszokottá, szinte rothasztóvá válnak. 

A visszaélés e tudományokkal abban áll, hogy ahelyett, hogy at 

igazság, erény eszközei legyenek, tételeiken való változtatás 

következtében a tévelygések kutfejei lesznek. A visszaélés nyo-

mában erkölcsi romlás áll be, mely az atyákat és gyermekeiket 

is lezülleszti. E romlást nem enyhiti Fáy szerint az sem, ha 

közben akadnak bölcs és erényes emberek is. 	erkölcsi romlás 

a nevelést vesztegeti meg, mintegy kiváltságot ad a vétkeknek. 

Mig a nemzetek nem foglalkoztak tudományokkal, tiszták voltak. 

Igyy Lycurgos, Spárta hires törvényhozója, nem foglalkozott tu-

dományokkal s fiai erős testtel nőttek fel, kik mindig veszélyt 

jelentettek Rómának. 1" , thén már elpuhultabb volt. A rómaiak, mig 
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a tudományokkal nem foglalkoztak az egész világot birtokolták. 

Durvaságuk ellenére is az erkölcsök védték a virtust. á.ósőbb 

a tudományok fejlődésével Karthago s Görögország meghódításával 

hanyatlottak az erkölcsök s a nevelés is, amit Horatius és Iu-

venalis is ostoroztak. A durva nemzetek vétkei ugyanazok mint 

a pallérozottabb nemzetekéi, csakhogy e hibák itt/a durva nem-

zeteknél/erősebb vonásokban jelentkeznek,mint pl a nyilvános 

bosszuállások, orgyilkosságok. E vétkeket Fáy az előbbi két hi-

bás nevelési módtea vezeti vissza. Lagyarország pallérozott nem-

zet-e veti fel a kérdést. Még nem, de afelé halad, bár sok hiba, 

vétek csuszik be a nemzet lelkébe. A  magyart az exoticomania 

dönti romlásba, vagyis minden jó, ami külföldről jön, akár erény 

legyen az, akár hiba. Igy a nevelésben is idegen nevelők után 

kutatunk s azok vándorolnak ki, akik hazájukban próféták nem le-

hettek s egy csomó téves irányzatot honositottak meg. Fáy Gice-

rot idézi ennek bizoryitására:"Ipsa autem patria di immortales! 

dici vix potest,quid charitatis, quid voluptatis habeatr/1751  

Igy más nemzetek salakja jut el hozzánk, mely nemzeti karakte-

rünket lezülleszti. Természetesen a jó s hazánkban is alkalmaz-

ható külföldi példák, módszerek, eljárások átvételét pártfogol-

ja Fáy, csak ne menjen ez átvétel nemzeti önállóságunk rovásá-

ra. Lehet, ahogy fomáromy, Fáy munkásságának egyik irója mondja, 

Fáy abban a kérdésben, hogy a tudományok előrehaladása előmoz-

ditotta-e az erkölcsök fejlődését Rousseau pályanyertes munkájá-

nak hatása alatt áll, melyet 1749-ben a müvelődés -veszedelméről 

irt s a dijoni akadémia azon kérdésére, vajona tudományok, müvé-

szetek virágzása előmozdította-e az erkölcsök nemesedését,nem - 

mel válaszolt. Póy s Rousseau, ahogy Komáromy megjegyzi,még az 

elavult hübéri világ talaján mozognak s Fáynak csak annyiban 



adhatunk igazat, amennyiben a tudományok müvelésében a munka-

felosztás helyes elvét érinti. A szocialista álláspont szerint 

az igazi tudománynak a nép felemelését, tehát erkölcsi nemese-

dését is szolgálnia kell. 

E két nevelési hibából következik még, hogy ne csak a gyermek 

értelmét raüveljék, bár ez is fontos, hanem az akaratot is, mert 

ez rugója, elinditója a cselekvésnek.a{yon a jánl j a'áy a his-

tóriát, mert jeles férfiak erényeit tárja elő s az akarat for-

mál  ására nagy hatással van. Itt Fáy felfogásában fejlődés ta-

pasztalható, mert előbbi munkáiban az értelmi nevelés elsőbbe 

séfiét hangoztatka. Az akarat azért is igényel fontosabb munkát 

a nevelésben, mert ez a lélektani tapsztalatok alapján, vissza-

esik, elernyed, tehát állandó gondozást kiván. Fáy ismét fel* 

hivja továbbá az iskolák kormányzóit, hogy a:r testnevelést szor -

galmazzák. Ez is az akaratnevelés egyik hatékony eszköze. A ré-

gi görögök, rámaiaknál a nevelés főága volt a gimnastica . De 

at ujz)bb nevelők is mint Salzmann, Rochow, Pestalozzi stb. át-

látták a zasxsé testnevelés hasznát s a játékokat, gyakorlato-

kat teszik a nevelés főágaivá. Játék, játék és ismét játék bon-

takoztassa ki a növendék testi, lelki tehetségeit. A mai peda- 

gógia is fontosságot kölcsönöz a játéknak,mert a gy ermeknek,aki-

nek 3-tól 7 évig életeleme a mozgás, öntevékenysége, aktivitása 

nyilatkozik meg benne. 

A XIX. században Pestalozzi és Fröbel foglalkoztak a gyermekek 

nevelésével. Fröbel azt tanitotta, hogy a gyermek fejlődésének 

természetes és a természettől megszabott folyamatába nem sza-

bad erőszakosan beavatkoznunk s azt elfojtanunk.Sokat irt a kis-

dedek természetéről s a velük való foglalkozásról Rousseau Émile-

jében, De Fröbel és Rousseau közt különbség van,mert mikor Frö- 



bel az önkifejlődést hangsulyozza, nem teszi véletlenek áldoza-

tává a gyermeket, mint  Rousseau.  Pestalozzi is a gyermeki tehet-

ségek természetes, spontán kifejlődését hangsulyozza, de mig 

Pestalozzi az iskolai korra vonatkoztatja megállapitásait, addig 

Fröbel az iskolai kort megelőző időszakra értelmezi elveit. 

Előbb kifejtettük,milyen fontos a játék a gyermek nevelésében. 

Ennek jelentőségét legszebben Gorkij fejezte ki azzal,hogy"a 

gyermek a játékon keresztül ismeri meg a világot, amelyben él 

s amelynek majdani megváltoztatására hivatott/I77/Ugyancsak 

a kisdedneveléssel foglalkozott  Montessori  Mária is, aki szin- 

téri' hangsulyozta, ho gy  a gyermeki természetben rejlő ösztönök 

és hajlamok természetes kifejlődéséről kell gondoskodnia a ne-

velőnek ugy, ho gy  biztosit ja a gyermek szóinára az öntevékerjysé-

get, amit Fdy is hangsulyozott. Bár Montessori rendszerében sok 

értékes gondolat rejlik, mégis vannak kik az intellektualizmus 

tultengését látják benne az akarat, kedély és képzelet rovásá-

ra. A szabadság, amit e rendszer hangsulyoz csak látszólagos 

Fináczy Tárnő szerint, mert a gyermekeknek csak a kijelölt mun- 

kaagyagot szabad elvégezniök, ami már megkötöttséget, korláto- 

zást jelent. irupszkája a nagy szocialista pedagógus, aki a kol-

lektiv nevelést hangsulyozza, éles kritikának veti alá, mind 

r röbel, mind M )ntessori rendszerének formalizmusát és a gyerme-

kek tulzott individualizmusának kultuszát Ellen Key:A gyermek 

százada c. ismert könyvében. 
További következtetés e mü alapján az,hogy Fáy eleven gyermev 

ket akar látni, ki néha kárt is tesz, mintsem a szegletben ül-

jön s mizantropizáljon, ahogy kifejezi. Nevelési terve szerint 

a gyermek a 10-ik életévig a betüket sem ismerné csak játékbóJ 

Mennyivel ellentétes ezzel Montessori rendszere, mely már 3-6 
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éves kis gyermektől számtani műveletek ós a betűk ismeretét ki-

vánja. Mondanunk sem kell, hogy Fáy álláspontja sem helytálló, 

mert tulkésőre helyezi a tanulás idejét, de Jiontessori követel-

ménye is tulzott s nincs arányban a gyermek szellemi érettségé-

vel. 3-6 éves korban korai még a tudományokkal való foglalko-

zás, de meg kell ismertetni a gyermeket a körülötte levő tár-

gyakkal s rendeltetésükkel, A való világ ismeretére kell nevel-

ni a gyermeket e korban, ha játékosan is. 

A nevelésben a munka, játék váltanák fel a továbbiak során egy-

mást s igy  a céltalan heverés megakadályoztatásával mentené meg 

a nevelő a növendéket képzeletének káros kinövéseitől. 

Fáy e müve ma is jelentékeny s hasznavehető, de alapjában mégis 

elavult főleg a filozógiai müszavak s mondatalkotás szempontjá-

ból. Amit Fáy a korai nevelésről mond annak elvei inkább a mult 

korszak nemesi családjaira s házi nevelésre vonatkoznak, de köz-

oktatásunk erősen vitatott kérdéseihez sok magot xiyujtanak. 

`zek a hibák, vr;G ;, is az idejekorán és érzékennyé való nevelés 
fő 

az akkori kor nevelés/ hibái, habár más tévedések is akadtak. 

Fáy e két hiba káros hatását saját lelkén elemzi igy az önis-

meretnek nehéz próbáját állotta ki. Helyesen mondja róla Badics 

Ferenc:"UGy tett mint az orvos, ki előbb helyes diagnosist ké-

szit s csal: azután fog a jógyitáshoz".11 78/Fáy nemcsak magáról, 

hanem a nemesi házak nevelési rendszeréről is helyes diagnózist 

állapitott meg s igy Próbatétel c. munkája kiváló helyet fogtat 

el neveléstani irodalmunkban. 

További a gyakorlati oktatást feAtegető müvek  

Fáy egy másik munkájában a Halmay család I-III.kötetében a nö-

vendék tanítási koráról is értekezik, igaz, e korról kevesebbet 

ir. 	A tanítás munkáját tudományosan képzett nevelők végezzék. 
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E munka Fáy nevelési, oktatási elveinek szemléltetése. A mü tar-

talmát részben"emberképző" elbeszélések, részben a tantárgyak 

köréből vett előadások alkotják. L miiben, valamint az Oskolai 

és házi növendékélet c. ifjusági iratában bemutatja Fáy a neve-

lés második  korszakának irányitását. A  szülők u;y intézzék a 

testi, vallás-erkölcsi, értelmi nevelést, hogy  necsak ismerete-

ket közöljenek, hanem forditsarrak gondot arra is, hogy gyermekeik 

lepében a józanság, kegyelet és jellem helyesen fejlődjék. 

A ííalmay család birtokán gazdálkodik. Tagjai  a szigora erkölcsü, 

tudományos képzettségü apa, a szerető, gondos anya és három gyer-

Lnek:ellentétes természetü fiuk s élénk, kedélyes leányok. A gyer-

mekek irrii, olvasni, számolni tudnak, amikor a nevelőoktatás 

korszakában jól megválasztott nevelőt kapnak. A nevelő az első 

hónapokban tanulásira szoktatja növendékeit s a régi ismereteket 

u jittat ja fel velük. Az egyik fiunk Jenőnek sem intés, sem fedő 

dés nem használ a tanulásnál s apja asztalosinasnak adja a város-

ba. ,ét hónap után azonban a hanyag if juból a legszorgalmasabb 

tanuló lesz. A gyermekek megszokják a pénzzel bánni  tudást és né-

mi pénzszerzésre is nyilik alkalom számukra/pl.kertnáivelés, ménes, 

oltott fák jövedelme stb/. A pénzzel bánni tudás viszont takaré-

kosságra szoktatja őket, ho;sy azután jótékonykodha2sanak. 

E mü megirásánál a következő szempontok vezették Fáyt:"?:lindazon 

tudományos ismeretekst,rniket minden niüveltebb embernek tudfii.a 

illő, az önképzésnek és müvelődésnek alapjaikul szolgálhatnak, 

hogy a házi tanitók e könyvében némi irányvonalat nyerjenek. 

Hogy az erkölcsiségre nézve a növendékek ne hosszas tanokkal, 

hanem a hazai és családi élet közbeszőtt eseményeivel s alkalom- 

szülte fejtegetésekkel vezéreltessenek a tiszta erkölcsre /179/  

Foglalkozik a rnü a tanitó feladatával, majd az asszociáció szüké 
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sé, ességóvel s a tanitó fők-telességévé teszi "gondosan kipuha-

tolni a gyermek értelmi tehetségét, ennek erejét, élét, továb-

bá:annak már birtokában levő fogalmi ciklusát." /180/Az asszo-
ciáció szükségességét a következőkben okolja meg Fáy:" Az okos 

tanitó csak igy tanithat sikerrel, ha az uj és a növendékek e-

lőtt rnóg ismeretlen fogalmakat ős eszméket célszerű fejtegeté-

seivel azon fogalmakhoz, eszmékhez raggatja/füzi/, mikkel az 

már bir. Miután a fejtegetéseknél csak ezek által történhetnek 

cólszerii összehasonlitások, arárxyosit tatások és felvilágositá.- 

sok. "/181/t'áy az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati irá-

r>yu t : rgyarkn .k nagy szerepet szán.. Ez U. tény is gyakorlati gon-

dolkodása mellett tesz tanuságot. A nemzet fiainak sorában mi-

nél több gyakorlati pályán mii.ködő embert akar látni. Népgazda-

ságunknak is ma minél több jól képzett gyakorlati iráriyu szak-

emberre van sziik:sége. E szempontból Fáy teljesen korszerű elvet 

vall. 

Haulon érdekes és modern az a mód ahogy Fáy a görög ős római 

történelem tArr alásánál jer el a IJalmay család c. müben. Fog-

lalkozik tanitási tervében a görög-római jeles férfiakkal, nők-

kel, müvelődési viszonyokkal, intézményekkel, szokásokkal. Az 

egyes fejezetek ciméül a történetből levont tanulságot teszi., 

nem pedig a cselekvő személy vagy esemény nevét. Pl. veszélyes 

a józan öregek tanácsát megvetni."Fontos az olvasottat józanul 

fontolgetni, összevetnünk az előzményeket az eredményekkel, az 

okokat azoknak okozottjaival." /1 32/Igy az olvasottakról való 

elmélkedés, az összehasonlitás, vonatkoztatás és az előzmények-

kel való egybevetés fejleszti az itélőképeseéget. E miivében is 

hangsulyozza az öntevékenység elvé`, az oktatásban, amikor a ta-

nitó ezt kérdezi a gyermektől:"A4ettél te volna. Manlius kon- 

zul helyében?" 
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A halmay fiuk a helyes nevelés eredményeképpen hajlamaiknak 

megfelelő pályát választanak. E mü keretet ad a nevelőknek,hogy 

a családi körülmények különféle változatai közepette alkalmuk 

legyen a követendő jó feltüntetésére s a gyermekeket szülők, 

jótevők, öreg emberek iránti tiszteletre, belátásra, ügyesség-

re, jellemszilárdságra szoktassák, amely erényeknek az életben 

oly nagy szerepük, fontosságuk vau. 

Az agyag kiválasztásában I áy jó pedagógiai érzékről tesz tanti-

ságot. ti természet a kiindulópon s a cél az, hogy a gyermek a 

környező tárgyakról nyerjen tiszta fogalmakat. Oly szempont ez, 

melyet F  áy ínár a Próbatétel-ben is hangsulyozo t t . Az ismerete-

keé nem száraz rendszerben, hanem gondolati összefüggés, a gyer-

mekekhet intézett kérdésekkel kapcsolatosan, gyakorlati életre 

valö alkalmazásokkal s történeti elbeszélésekkel tárgyalja. A 

történet tarvitásában is a gyakorlati szempontot tartja szem előtt 

A mindennapi művelt társalgás és az irodalomban előforduló ki-

fejezéseket veszi elő pl. gordiusi csomót ketté vágni, Scylla 

és Gharpdis stb. :ezek eredetét, jelestését magyarázza  s igy  a 

tárgy ós kifejezés világos lesz. A történeti események tárgya-

lásánál egy-két fő alakot ismertet s ezek életéből alkalmas er-

kölcsi tanulságokat szür le. Komároiy Lajos megjegyzi, hogy 'áy 

jól összeválogatta azt az anyabot, mely az általános müveltséghez 

alapot ad. A Halmay család c. könyv a tanitási anyag kiválasz-

tása, csoportositása, előadása szempontjából értékes pedagógiai 

vezérfonál. réldát ad arra nézve, hogyan kell az ismeretek rop-

pant tárházából kiválogatni azt, ami a gyakorlati életre hasz-

nos s a művelt embernek nélkülözhetetlen. Vannak Váynak e művé-

ben kidolgozott tanitási tervezetei is, melyekben a legelvont;ab 

témák is szint, életet kapnak. .,zemléltet, gondolkodtat és ön-

munkásságra serkent. Ezen eszközök révén ér el sikert, a magol- 
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tatás és értelmetlen tanulás helyett. 4gészséges, szemléletes 

realizmus jellemzi Fayt. Józan életfelfogása a következőkben 

domborodik ..i:"Amely embernek atyjáról nem maradt sei  m3  je s min-

den tőkepénze csak esze, egészsége és szorgalma lehetne, mégis 

henyélve, kényónt kivánna élni :hasonló ahhoz, aki földre ülvén 

le, lábait szeretné lógázni." /183/Tehát a tehetségek, kétességek 

fel nem használása ellen fakad ki gunyosan Fáy és sürgeti azok 

kifejlesztését. 

Fáyr további gyakorlati gondolkodására vall az,hogy óramutató c. 

művében lestalozzi és a  neohumanizmus szellemében bírálja isko-

láink életét. szerinte az iskola feladata, hogy  az ifju lélek 

a szerzett ismereteket vérévé változtassa s az életben alkalmaz-

ni tudja. Immkicam  Azonban e követ elmégy csak akkor valósul meg, 

"Ha az iskola korántsem betanitás, hanem egyediségünknek, önmun-

kásság alapján való kifejtése."/184  /Az  iskolarendszert az élet-

revalóság hiányával és tulzó intellektualizmussal vádolja egész-

séges szemlélete alapján:"1yilteszü polgárok helyett a lazának 

ezen nevess által egy beteges, öndolgait intézni lehetetlen könyv. 

iaol;,'t nyujtanak, aki midőa az életbe fáradtan kilép, pihenésre 

vágyik inkább mintsem munkára. " /185/:ii2ogásol ja Fáy  még  ,hogy 

az iskola az óvilággal ismertet csak, de"nem az életet, mely őt 

/a növendéket/körülfolyja, nem azon jeles és átkos embereket, 

kikkel viszonyban 411, kik hazáját boldogitják, vagy benne átko-

kat hintegetnek." /186/Tehát az életet a maga jó és rossz oldalai-

val kell az iskolának a növendék elé tárnia, hogy azt a maga va-

lóságában ismerje meg. Az életre nem nevelt ifjunak, leánynak 

saját bukdosásán, kárán kell azt megtanulnia. Az olyan tanitókat 

kikben nincs gyakorlati érzék, főállásu uraink sem kívánják gye3 

mekeik mellé venni, mert: "Fiamból könyvférget neveltetni nem ki- 
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várok."/187/Az ilyen if ju bármily pályára lép is kiütközik szög-

letessége s ezért sok emberismeretre, élettapasztalatra van szük-

sége, hogy az élet feladataival sikeresen megbirkózzék. 

Ma  az élet folyton növekvő gyakorlati/technikai, gazdasági/kö-

vetelményeinek megfelelően az iskola 	 nem könyvférgeket ne Jel. 

Az iskolareform szellemében számos gyakorlati irányu szakközép-
szakmunkásképző iskola 

iskola felsőfoku technikum müködik,melyek az általános művelt- 

ség mellett elsősorban a gyakorlati élethez szüksézes ismeiete-

ket nyujtják. Kiég a szellemi elit iskolájában a gimnáziumban is 

is érvényesülnek a gyakorlati szempontok az 5+1-es oktatásban. 

Itt az oktató-nevelő tevékenység és termelőmunka intézményes 

összekapcsolására kell gondolnunk, amely..."nemcsak a társadal-

mi termelés fokozásához szolgál majd eszközül, hanem egyedüli 

eszköz lesz a sokolualuan képzett emberek neveléséhez is. Ugyan -

ugy megei lit jük azt a gondolatot =  melyet a nevelés és az anya- 

gi termelés összekapcsolására vonatkozóan Marx és Engels fogal-

mazott meg a kommunista Kiáltványban. Lenin az oktatás és a er-

melőmunka összekapcsolását szintén egyedüli forrtának tartotta, 

amelyben a jövő iskolája megvalósulhat."/188/  

Végül gyakorlati szempont az is, amikor Fáy hangsulyozza a tár-

sadalmi életben az udvariasságot, de ivigyázni kell, nehogy üres 

jelszóvá vái jon."Leghasznosabb kivonatja emberismeretünknek a-

zon simaság és hajlékonyság 	minél fogva .aindenkivel ki tu. 

dunk jönni az élet folyásában s nem vagyunk türelmetlenek s szál-

kások azok iránt,kik nem egészen szivünk emberei". /189/E sarai-

val a kulturált magatartás fontosságát hangsulyozza I?áy, amit 

nevelőoktatásunkban igyekszünk elmélyiteni s főleg gyakoroltat-

ni növendékeinkkel, hogy leküzdjUka régi feudális-kapitalista 

nevelés által csak hangoztatott udvariasság, mások megbecsülése, 
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türelmesség stb. ue meg nem valósitott jelszavai folytán támadt 

felsziá,ességet, ürességet. "w.a mar azé: tartjuk mértékadó felfogás-

nak, hot y az emberek, nők  ós férfiak egyaránt éietmegnyilvánuld-

saikban és egymással való érintkezésükben a kölcsönös megoecsü-

lés és tisztelet alap jáu találkozzanak. Őszinte és becsületes, 

egyigás erényeit ós babáit a társasági formáknál is megértő közös- 

ség kialakitására törekszü.űk. E tekintetien mindegyikünk egyforma, 

különleges élőjogok délhal. iiem "ur:i ember", sokkal több enn l : em - 

ber. ► /190/ 

Fáy nőnevelési terve, elvei  

Az 182')-27 évi orszái;g„rülésen nemzetünk kiválóságai 6z6chenyi, 

Vörösmarty stb. követelik a ,agyat szellemü leánynevelést. Kifej-

tik a  aagdar iiő nemzeti hivatását. A  reiormkorszak valamennyi ki-

váló agyénis6ge a aevelÉ3sügy reiormján dolgozik. BrunsAek ''eré--

zia valvságos kisdedóvó láza tereiaú. .:esselényi is a k:i.sdedüvóirr-

tézetek nagy számától reméli az ország lakóinuk meg, ►v.;;yarositásái;• 

Kossuth a szakoktatás fejieszté sétól várja a képzett mezőgazdák 

és iparosok előteremtését, a polgári osztály fokozatos kialakulá-

sát. van azonban egy gyakorlati  ;józan ész járásu bölcse a  nemzet-

nek, aki minden aevelasi reformot a  nőnevelésen aka.rkezdeni. 

a nagy  magyar pedagógiai gondolkodó Fájj Anc ras. Szerinte először 

a nőnevelős ügyét kell rendezni. A Próbatétel c. munkájában fő-

leg fiuk nevelésével foglalkozott. 	belátta azt, hogy  u neve- 

lés helyzetének javitásánál első feladat a leendő anyák nevelése 

s a követpkezű évtizedekben a nőnevelésre irányitotta törekvését. 

Egyik  meséjében jében ü nőnevelés ciiaüben igy szól g yani.s : "Ugy van  ! 

Nemzeteinél nők apolják az emberhemesitő és bold.ogitó kegyelete-

ket és a yeák aáják azokat magzataiknak álital. Nőidet, ivadékaid 

anyáit neveld tehát mindenekelűtte ó magyar s 



alap-gondoddá t edd: nevelőpéket :: észitni elő." /"1/1J41-ben 

Pesten megjelent:Nőnevelés és nőn miési intézetek c. müve, 

melyben a magyar nőnevelés reformját e pontokban foglalja ösz-

sze:A magyar leánynevelés legyon:l.A női lélek sajátos termé-

szetének és hivatásának megfelelő. 2. A gyakorlatiasság előz-

ze meg a tudományosságot.3. 1e idegen, hanem teljesen magyar. 

4. 1e magán, hanem állami jellebü. 

A női nem természetét vizsgálva 	megállapítja, hogy a 

116riem boldogságának forrása a sorsával való megelégedés, a kö-

gelességtelesitésből fakadó öntudat és szivnyugalom. Nőideálja 

meglehetősen kontervativ:a boldog és bol<.ogitó jó nő, jó anya, 

gondos háziasszony, jó "honleány",akinek kötelessé ;évé teszi, 

hogy a magyar nyelvet társasági nyelvvé tegye. 1.ogy a szülők 

helyes utbaigazitást adjanak gyermekeiknek az életpálya megvá-

lasztásához, ahhoz szükséges, hogy az .letet alaposan ismerő, 

gyakorlati nevelők legyenek. Az édesanyák pedig hol kapják r, í-

sutt alkalmasaboan a nevelői kiképzést, mint a helyesen irányi-

tott nőnevelőintézetekben. A nőnevelés JI'áy idejében elhanyagolt 

állapotban volt, ezért Fáy elsősorban a nőnevelőintézeteket, 

szülőket, az általános baliteleteket, sőt a törvényhozást is fe-

lelőssé tette. A nőnevelők s főkép a pedagógiai rendszer, a tan-

tervkészitők az élettől távol álló eszméket, elméleteket írtak 

elő. A nőnevelő irók Fay szerint sori szót csépelnek, apróléko-

sak, a szülőknek pedig nem volt türelmük a sok pelyva közül ki-

válogatni a kevés szemet. A nevelők szegény sorsuak voltak s=a 

s a gazdagok előtt igy nem volt kellő tekintélyük. A szülők 

elavult és anyagias felfogása is jelentűs akadályt képezett a 

nőnevelés terén. Hogy a nőnevelés erősebb lendületet kapjon  egy 

nevelőnő-/tanitón&iképzó intézet létesitése szükséges. Fáy jó 

zan eszével azt kutatja, hogy lehet ami viszonyainkhoz mérten 
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emelni a leánynevelés szinvonalát. A régi görögök, rámaiak job-

ban becsülték a rőt, mint az ujkor. Fáy eGy nemzet müve1tségi 

fokát  azzal méri mekkora a női nem megbecsülése. Főleg Rámát 

emeli ki e téren,au.ely"annyi jeles példányát mutatható a női 

erénynek és nagyságnak: /192/A középkor is tisztelettel övezte 

a nőt, de XIV.LTajos kora leszállitotta e newet magas erkölcsi 

méltóságáról s a nőben csak puszta játékszert látott, akivel a 

férfi csak enyeleg, de akivel komoly tárgyról beszélni nem le-

het. De a férfi nem sem állt e korban valami magas erkölcsi 

szinvor alon s ezért Fáy a férfiakat is kemény birálatban része-

si Li s "A férfi gyermekesen hódolt a gyermeknek/vagyis nőnek/ ön-

zésből hizelgett gyengéinek, hogy időt töltsön nála, vagy  cél-

jainak megnyerje őt. "/193/A komolyabb lelkü nők azonban megve-

tik az olyan férfiakat kit ócet" 'rdbozó gyermeknek  tekintik."/94/ 

az állapoton csakis a komoly nőnevelés változtathat, mely 

magtorit ja a l cány t, hogy az üreslelkü férfiakat ne sokra  be-

csülje. Az  emberiség  évszázadokon át alig lett valamit e kérdés-

ben. ;'idolozták az uj büntetőtörvénykönyvet, de nem volna-e 

fontosahb ankevelés kérdésének rendezése. Leányainkat magyar 

légkörben és szellemben magyar nevelőnőknek kell nevelniök, kü-

lönösen a vagonosabb, előkelőbb osztályhoz Lartozókat, nem pe-

dig idegen, külföldi légkörben. Igy elszakadnak a rra„var hazától, 

magyar müveltséótől 1 és nyelvünktől. Leányaink visszatérve kül-

földről s látva elmaradottságunkat, csak ürüül használják fel 

e körülményt, hogy hazájuk iránti kötelességeik alól mentesitve 

érezzék magukat, ahelyett, hogy elmaradottságurakon segitsenek. 

A kőnevelés abban az időben valóban rosszul állt. A főranguak 

fiaikat, leár,-aitat idegenben .neveltették, a középrend vagy utá-

nozta Őket vagy a másik végletbe esve leányát csak gazdasszogy-

nak nevelte. 
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A leányok lelkének raüvelését elhanyagolták a szülők, mert ér-- 

elmileg elégnek tartottá:"ha a közmondásossá vált szavak sze-

rint a leánjnak a wadi esze van, hogyha esik eső nem áll a csur-

gó  aid. ' ~l `'S/.ehető 3, társadalmi életben szerepet játszó embe-

rek ugy gondolkoznak, hogs az asszonyi nem erkölcsösebb, ha tu-

datlan. Olvasni még csak megtanitják a leányt, de inni nem ne-

hogy szerelmes leveleket firkáljon. A dunántuli `lakács Terézia  

titkon tanul irni., Szemere i'ál felvidéki édesanyja pedig éppen  

nem tud. A középnemesség Zelvilágosulítabb másik része ellenke-

ző véglet áldozata. Leányait nevelőihtézetbe adta, hol nindeat  

tanult, csak azt nem, amire  eg,y leendő anyának az életben szük-

sége van. Beszélt németül, petyegett franciául s megtanult 31--

tüzködni. Az 1J -$i orszá gyülés rendei támadták a nőnevelés  

elhibázott szellemét. .'ovábbi isibája volt a leánynevelésnek,  

hogy a leányokat ne; nevelték a sorsukkal való me eléltedé .  

"isi tudja ami sors vár szegény lyánkára, hadd élje legalább most  

világát, mig módja vau benne"-igy szóltak  a kényeztető anyák  

leányaikhoz, kik szórakozások, bál, ruha, étel-italhoz nagyon  

hozzászoktak. Jól jegyzi meg Fay s ez az anyák rövidlátására,  

meggondolatlanságára vall, hogy leányaik zajos kedvtelései idő-

vel még zajosabbakká, sőt megszokássá válnak s átkai lesznek  

egész családoknak. ti magyar középosztály vagyoni helyzetét meg-

haladó költekezésre szoktatta leányait-s ez ma is egyes esetek- 

ben fennáll-aminek eredménye az, hogy sok férfi nem veszi e leá-

nyokat nőül, mert nem képes felfokozott igényeit kielégiteni.  

A nőtlenséget kárhoztatta Fáy mind erkölcsi, mind  nemzeti szem-

pontból, a hon felvtIrágzása szempontjából. "A  nőtlen disztelen  

és káros, száraz gally az erdő diszes, zöld lombjai között." /19E/  

A nőtlenül maradt férfiakat illetőleg Fáy felfogása az, ha az al- 
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kotmányosságba nem ütközne, egyáltalán nem lenne sem céltalan, 

sem igazságtalan intézkedés negyvenedik éven tul nevelési alap-

tőkére megadóztatni,"legalább illő fogna lenni, hogy szerzett 

ingó vagyonaik e célra az országra szállanának"(197/ 

Fáy visszariad a nőemancipáció tulzásaitól. A női nemnek általá-

ban ugyanazon jogai vannak, mint a férfinak. De a polgári és csa-

ládi életben teljesen egyenlő jogokat követelni elhibázott dolog. 

Először nem jogokat kell követelnie a női nemnek szerinte, hanem 

kötelességeket teljesítenie, nevezetesen, alkalmazkodnia a férfi 

természetéhez, anélkül azonban, hogy meghunyászkodna. E női haj-

lékonyság nem jelentheti"a hindosztáni asszonyok szolgalelküsé-

gét, hanem azon asszonyi kedves lágyságot, engedékenységet, mely 

a nőnemnek érzelmi, biztos tapintatánál fogva annyi bájt kölcsö-

nöz s ezen bájnál fogva annyi hatalmat viv ki számára, mennyit 

nem birna kivívni jogok egyenlősége, testi erő, fegyver s bármi 

icülsó hatalom. " 198/Ime az asszonyi finomság, gyöngédség, mekko- 

ra hatalom a házaséletben s mennyi férfiléleknek adhatja vissza 

életkedvét, téritheti nemes szándékok felé s veheti rá a jó ügy 

képviseletére! 

Fáy azért tárgyilagos s azt hangsulyozza, hogy a férfinél is el-

engedhetetlenül fontos a simulás, hajlékonyság a női lélek sajá-

tos természetéhez, gyengeségeihez. Mindkét nemnek sajátos viszo-

nyai, kötelességei s társalgásaikban megvannak a határvonalak, 

melyeket a másik félnek nem szabad átlépnie. 

A rosszul nevelt leány nem teljesiti később anyai hivatásából 

fakadó kötelességeit. Nem ritka, hogy anya helyett dajka szoptat-

ja a csecsemőt, cselédszobába száműzik az ujszülöttet, hogy si-

rásával ne háborgassa az anya nyugalmát. A háztartást gazdasszony 

vezeti, mert a háziasszony szórakozásai, báljai, színház köze- 
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pette nem ár ra. Hogyan fog gyermeket felnevelni az olyan leány, 

aki a nevelőintózetben minden mást tanult, de  vajmi keveset ab-

ból, arlj  jövendő anyai hivatására, háziasszonyi teendőire vohat-

kozik. 

A nevelőnői rendszer, nevelés ellen is vannak Fáynak észrevéte-

leiv Az idegen szellemis nevelőnő leszólja a magyart a maga nyers, 

tiszta jelleme miatt, mivel nincs meg benne az a társalgási si-

maság, merő, külsűleees udvariasság, ami a nyugati államokat jel-

lemzi. Igy a magyar  gyermek  előtt nemzete gury tárgya lesz s ez-

által kiöli belőle a hazaszeret- etet. Ennek a nemzetellenes nevei' 

lésnek eredménye lesz, hogy a magyar leányok állandóan külföldi 

divatok„ minták szerint öltözködnek, esznek, isznak, a magyar 

nyelvet pedig a legritkább esetben használják,pl.ha cselédhez 

szólnak. Akkor is rosszul ejtik ki a szavakat s igy a nyelvet 

eldurvitják s kiforgatják szépségeiből. 1zek a lélekben hazájuk-

tól elszakadt nők nem egyebek"mint élősködők a nemzet testén, 

szarkafészkek vagy fagyöngyök izmos tölgysudáron, magasan leng-

nek ugyan, de nem fának lombjai". /199/Hogy a magyar leányok nem-

zeti szellemben neviődjenek, ahhoz magyar nőrievelőintézetek és 

megfelelő magyar  nűnevelóiiők szükségesek. 

A politizáló nő 'sem eszménye Fáynak. A nő ne vitatkozzék politi-

kai elméletekről, hogy ezáltal éleselméjüségét fitogtassa, ne a-

vatkozzék bele a megyék pártviszályaiba. :.helyett ismerje és sze-

resse a magyar nő hazáját, osztozzék balsorsában, támogassa az 

ország boldogulását előmozdító intézményeket és mozgalmakat. Itt 

Fény álláspontja eltér a szocialista állásponttól, mely a nőknek 

fontos politikai, gazdasági és társadalmi állásokat, tisztsége-

ket juttat az egyenjoguság alapján/tanácsi, szakszervezeti, tsz 

elnöki, nevelői, országgyülési, miniszteri tisztségek/ 
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„észesüljon a nő a külföld müveltségében s értékelje azt, de 

saját hazáját, nyelvét és irodalmát még jobban szeresse, még ha 

elmarauottságot, kivetnivalót is talál itthon nem egy vonatko-

zásban. különösen a magyar nyelvnek tulajdonit b'áy nemzeterősitő 

és fenntartó erőt, mezt fing saját nyelvünkön nem érintkezünk, 

amig a magyar nyelv csak pórnép, cselédség nyelve aciuiU volta-

képpen nem is vagyunk magyarok. Á magyar nyelv addig az időig 

nem volt a müvelt társalgás nyelve , az etikett kifejezéseiben 

szük és darabos volt a francia és német nyelvvel szemben. De  a 

francia nyelv .yapoleon bukása óta jelentőségét elvesztete, vi-

szont a magyar nyelv erősen fellendült, ugghogy a mag .rar nők-

nek nem kell szégyenkezniök miatta. Létesüljenek műegyesületek 

azzal az Ünnepélyes határozattal, hogy csak nemzeti nyelvet hasz-

nálnak otthon, mulatsagokban, r..,.g ar irodalom műveit olvassák, 

magyar szinházat látogatják, nemzeti ünnepélyeket rendeznek,kis-

dedóvó és nőnevelőintézeteket látogatnak. 4orszerü nőnevelési 

programba fel kell méh; venni azt is,hogy a magyar nyelv ápolása 

mellett igyekezzenek nőink más népek, elsősorban a baráti, szo-

cialista országok nyelvét/orosz,német főleg/elsajátitani, mert 

ezzel gjrapoanHk müveltségben s` ) népek közti barátságot és jobb 

megértést ápolják. fagy jelentősége van a nők magatartásának 

nemzeti életünkben, mert"nemzetisé8hket, vagyis Áonszeretetet, 

hazai életet, hazafiui érzelmet, nemzeti zamatot, és nemzeti jel-

lemet együtt, elöntve minden hatásunkban, tevéseinkben nagy rész-

ben nőink alkotják, vagy vezetik."/2`/{)/  

A müvelt kúlföldnek necsak külső, de belső műveltségét, szelle- 

mét, erényeit is ismerjék meg a magyar nők s látni fogják, hogy 

náluk"mindenkor fiúhelyet foglal el a houszeretut és nemzeti büsz-

keség." /''61/Aem szabad names kozmopolitizmussal megelégednünk, 



hanem művelt magyar nők kellenek, i'em szabad a hazafiságnak a  

ivónevelésben szavakban, kérkedésekben, lángoló érzelmekben  ki-

li erülr,i.e, hanem tiszta érzelmekben, jóakaratban, buzditásban,  

lékesedés lelkesitésben kell kifejezést nyernie"~2U2/jtt az i-
gazi hazaszeretet lényegére mutat rá Fáy, mely nem pillanatnyi,  

muló érzelmekben kell, hogy kifejezést nyerjen, hanem állandó  

akarásbasa, kitartó 	munkálkodásban, lelkes, önfeláldozó s  

másokat is tettre lelkesitő tevékenységben kell , hogy megnyil-

vánuljon.  

A nő igyekezzék minne.sképpen sajátos női mivoltát szelidség,  

nyájasság, szemérmetességgel, tiszta erkölccsel megóvni, távol-

tartani mindazt,  uii oecsületét, jóhirnevét tönkre Leszi.  Ne  i-

Lyekezzék férfi divatot, szokást beszédmodort utánozni s férfias  

nőnek i elt anrii. " zt a magat artásu női lelket kerülni fogják a  

úrfiak, valamint terülik az érzelgő asszonyt, ki virágszál her-

vattán pityeeeg s a csirke metszésnél ájuldozik." /2U5/;Mintha  

napjaink helytelen női  divatjára utalna Fay, mely a nőt kivet-

kőzteti természetes női mivoltáböl s izléstelenül hat. .?z érzel-

gősség, tulzott ellágyulás is visszatszitó női vonás.  

1 áy kiábrándit abból a multat dicsőitő felfogásból, hogy a száz  

év előtti nemesasszony jobb gazdasszony volt mint a mai. iáz e ir-

oldaluan finomkodó franciás nőnevelés sem elméletileg, sem  Gya-

korlatilag nem törődik a háziasszonyi hivatással, pedig erre  

nagy szükség volna. A magyar asszonynál hiányzik az előrelátó  

számítás, gazdasági költségvetés. Vannak magyar házak, melyek  

szinte érdemet kovácsolnak, ha tintatartójukból kifogy a tinta  

s ha a vendég irni akarna toliseprüből szedik elő a tollat.  Biz 

elméletekkel szembeni előitélet az oka annak"hogy nálunk igen  

ritka gazdasszony maul szokott előre szénatani, még jövedelmet  
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és költséget is, annál kevésbé e gyes háztartási cikkeket. ,d204/ 

Természetisen i,_;y jó,okos, beosztott háztartást nem lehet vezet-

ni, hanem előáll a költekezés, a háziasszony állandó zavarban 

van pénzével és soha nem tudja, mit is kell beszereznie. 

i nőnevelők kötelessége felhivni a leányok figyelmét arra, mily 

fontos hivatásuk van a házaséletben, büszke önérzetet kell tá-

masztarű.ok ez intézeteknek a női nem és feladatai iránt. Fejte-

getni kell azon lelki örömöket, melyek a kötelességek hü telj3-

sitéséből fakadnak, vagyis a köztiszteletet, a szeretetet a férj, 

család és világ részéről. Viszont a leányok elé kell tárni az 

elhanyagolt női, anyai kötelességek nyomán faadt megvettetést, 

szemrehányást az emberiség részéről. A családanya büntetlenül 

nem hanyagolhatja el kötelességeit. Aki igy tesz, az vét a ter-

mészet rendje ellen s az ivadékokat is megbünteti. 

A nő legyen otthon vidám, készséges, ügyes minden kis örömet ka-

rol jon fel és "simitsa a világi pályák rögeit, korok redőit s 

jó angyal mosolyával törölgesse le a gondba fáradt apák, férjek, 

fiak, rokonok izzadásait."/205/Le viszont könnyelmű, szeles se 

legyen, ki minden gondtól visszariad. A nő ne kedvetlenül, kény-

szeredetten dolgozzék, hanem lelje kedvét honi foglalatosságai-

ban, igy ott találja fel boldogságát. Ne  legyen vendég saját 

házában, ki unatkozik családja körében s mihelyt mulattató ven-

dég nincs a házban rögtön elveszti hivatása iránt való kedvét. 

A házassági hűség megbomlott állapitja meg keserüen Fá4Y az ak-

kori liberalizmus következtében. Ez ma is érvényes megállapitás! 

A nőnek lenébe kell vésni, hogy az elváláso, különélések rit-

kán menthetők, legtöbbnyire a sziv, a családi élet boldogságá- 

nak felboritásával végződnek. Ha leányainkat erre ráneveljük, 

akkor kevesebb lesz az elválás, felbomlott házasság. Legfonto- 



sabb a női kötelességek közül az anyai. Csak oly anya mentheti 

fel magát ez alól, kit állatisága kivetkőztetett emberségéből. 

ívem $i$ állatiság ez, mert az állatokat is az anyai ösztön köti 

szülöttjükhöz. Divat, rossz szokás, hiuság folytán hány anya fe-

ledkezik meg hivatásáról ! ;.rupszkája a nagy  szocialista 

pedagógus is fokozottan hangsulyozza az anya fontos hivatását: 

"Az anya helyzeténél fogva nevelő. Gyermekeire- különösen arcig 

kicsinyek, igen nagy hatást gyakorol. Valamennyien tudtuk, mennyi-

re rányomják bélyegüket az első évek az emberi jellemre, az em-

ber egész fejlődésére. Az a kérdés, hogyan neveljünk. n/206/ 

Majd  tovább igy folytatja: "Úvodáink, iskoláink tanitsák meg a 

szovjet anyákat arra, hogyan neveljék gyermekeiket uj emberekké, 

a szocializmus épitőivé. Az óvodáink, iskoláink közösségi neve-

lése, összeforrva azzal a családi neveléssel, melyet a szocia-

lizmus gondolatáért hevülő anyasziv nyujt, nagyszerü nemzedéket 

fog 	i létrehozni. n/207/  unit  xrupozká ja a szovjet anyákra 

vonatkoztat, az érvényes a magyar anyákra is természetesen a mi 

sajátos magyar viszonyainknak, lelkiségünknek megfelelően. A jól 

nevelt anyák rá fognak jönni, hogy elkényeztetni a gyermeket, 

minden kivánságát, szeszélyét kielégiteni annyi, mint a gyerme-

ket végkép elrontani. Ezzel szemben legyenek a gyermekek ékessé-

gei, gyöngyei a családnak, amit ugy ér el az anya, ha megadja, 

kielégiti azon örömet, amely a gyermek jövő lelki fejlődése, er-

kölcsisége, jelleme szempontjából megfelel. Legyen az anya g ön- 

éd szeretettől áthatott, anélkül azonban, hogy kényeztetné gyer-

mekét s szabadságát elvenné. Legyen okosan szigoru,vagyis bir-

jon gyermekétől"megtagadni valamit mártsak azért is, hogy a gyer-

mek magát arra makacsul kötötte". /203/ráy kötelességének tartja 

azt is megemliteni, hogy az emberiség kétharmada még iskoláskor 
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előtt sok káros nevelési behatás alá kerül, amelyek gyomot hagy-

nak későbbi életében. Ezért üdvös intézmény a kidedóvók felál-

litása s nem cselédek, dajkákra bizni a gyermeknevelést. Fáy e-

zen álláspontjával a mai idők szellemét képviseli, amely szerint 

mindkét állásban levő szülő beadja gyermekét bölcsődébe, óvodá-

ba, napközi otthonba, hogy biztositsa távollétében szakképzett 

nevelők irányitása mellett gy ermeke egészséges testi, lelki, kö-

zösségi nevelését. 

A gyermekben legyen meg a szülők iránti tisztelet, de anélkül, 

hogy közel akarna férni"szülei gyarlóságához, gyengéihez, vagy 

éppen nyíltan kikelni azok ellen és szemrehányásokkal sérteni 

a szülői kényes viszo 
	

"/2°9/A szülők iránti tiszteletet ma 

sem győzzük hangsulyozni iskolai nevelésünkben, de ennek kiala-

kitása érdekében a szülőknek elsősorban kell mindent megtenniök. 

Vigyaniok kell a szülőknek, hogy rossz példát ne mutassanak 

gyermekeiknek,  mert könnyen felborul a tiszteket irántuk. KM-

nösen fontos ez"az if jusá ; zajosabb és nehezebb korlátolásu évei-

ben."/210/Ha az ifjuság szüleit, mint idősebbeket nem tiszteli, 

kiihez legközelebb áll, akkor miként fog más idősebb embereket 

tisztelni. Itt nem az érdemet kell néznünk, hanem a társadalmi 
fogva 

élet és viszonyai megkivánják, hogy a természettőgYengébb nő, 

valamint öregek iránt hímélettel viselkedjünk még akkor is, ha 

gyarlóságaik vannak. Ez a finom erkölcsü, müvelt nemzetek gon-

dolkodása. A szülők rosszul nevelik gyermekeiket,  midőn vásárok, 

névnapok, ünnepekkor kisebb-nagyobb összegeket adnak nekik, hogy 

azokat mulatságra, ját;ékszinre költsék. Ennek következménye,"hogy 

a gyermek megszokik pénzt ugy tekinteni mint egyedül öröm, mulat-

ságszerzésnek eszközét, azt csak annyiban tanulja becsülni, a-

mennyiben ez vagy amaz mulatságára, kedvtelésére telik, vagy nem 



telik belőle, megszokik örömet keresni, vásárolni anélkül, hogy 

ismerné az élet szükségeit s mintho{ *v ezeket magok  a szülék 

szerzik meg neki, soha nála a szükségek nem jöhetnek ütközés-

ben a vásárlantié örömökkel. „/211/A  gyermek az életnek eta meg-

nemismerését átviszi későbbi életére, mikor saját gazdája lesz, 

s akkor is élvezet()=re költ a szükséges helyett, mivel igy  szok-

ta meg, illetve gyermekkorában szülei nem nevelték rá, hogy e-

lőször jön a szükséges és hasznos szárvitásba életünkben a csak 

azután a kellemes, szórakoztaté. Fáy r rakorlati tapasztalatok 

alapján okulva ajánlja a szülőknek, hogy néhány tanács és okta-

tás után csináljanak számadást 16 éves fiukkal ős 13 éves leá-

nyukkal, mivel már e korban némi fe jlettWiik van annAk megál-

lapitá.sára, hog ery  évi összegből menni fordítandó a szüksé-

gesre és mennyi a szórakozásra. 

Foglalkozik Fáy azon szerinte alaptalan szülői ellenvetéssel, 

hogy azért nem ad gyermeke kezébe pénzt, étert haszontalansá7,ra 

költi, le  vagy mert megcsalja a vásárlásban stb. Ez megtörténhe-

tik. De  vajon nem helyes-e előbb rnegtudniok a szülőknek milyen 

hajlamaik vannak gyermekeiknek s azután ellenszerekkel fellép-

ni az eltévelyedés ellen. Ha most gyermekkorában becsapja szü-

leit, me kell büntetni, mert ha n.em"később egész élte boldog-

sága bánhatja azt rneg.""212'Ha a gyermeket becsapják a vásáré 

lásnúl, elszenvedhetd a kér, a gyermek is tanul saját kárán és 

máskor vigyázóbb lesz. Ha.  nem  okul, később e;;ész házat, ivadékot 

tehet tönkre. 

Figyelmeztetni kell a házasság előtt a hajadont a veszélyekre, 

kérőit ne haszonlesés, hanem becsülés ős vonzalom szempontjá-

ból válassza meg. A szülők józan tapintattal j rjanak el eladó 

leányuk férjhezmenetele tekintetében, ne kinálgassák valósággal 

minden mulatságon, vendégségben. Az if ju ugyis felkeresi őket, 
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de viszont ne is legyen kalitkába zárt madár, hanem ismerkedjék, 

forduljon meg egy-két helyen# de ne rögtön férjhezmenési szán-

dékkal. Legyen a leány a férfiakkal szemben tehát kissé tartóz-

kodó s ne tünjön mindjárt az első találkozásnál ki az, hogy 

"igen szeretne főkötő alá bujni „213/A leánynak ilyen viselkedé-

se izléstelen és visszataszitó. A gyakori megkéretésekkel, kiko-

sarazásokkal nem nagyon illik dicsekedni ?  ez már jellembeli hiba 

s kibeszélése könnyen árthat. A nők  legyenek  természetesek,ő-

szinték s"ne legyen bennük semmi mesterkélt, betanult szerep, 

mert ebből előbb-lataibb később ki kell esniök." /214/a női erények-

nek kell a maguk természetes szépségiekben hatással lenniök s az 

erényt még azok is tisztelni fogják, kik azt nem követik. 

Igen férfias álláspontot képvisel Fáy abban az esetben, ha a 

férfi a nő előtt kétértelmüségeket beszél. Ilyenkor nem elnézni 

s lemosolyogni kell a férfit, hanem ott is kell társaságát hagy-

ni. Fáy e megállapitása nagyon érvényes korunkra sajnos, amikor 

az izléstelen beszéd, társalgás szinte megszokott férfiak és nők 

közt nem egy helyen. 

Amint belsőleg erényesnek, szerénynek kelfa nőnek lennie, ez 

látsszon meg külső öltözetében, megjelenésében. Bizony, panasz-

kodik Fáy, sok házasság külső, érzéki kellemes benyomás alapján 

jön létre, de vajon ez a külső máz megfelelő lelki tartalom har-

mónia nélkül tartós lesz-e veti fel a kérdést. Az öltözködésből 

ny fontos következtetést von le a jellemre nézve. Tulrikitó, 

tarka-barka öltözet rossz izlésre, szelességre, tul drága, mely 

a vagyoni állapotot meghaladja, pazarló, könnyelmü hajlamra vall, 

"pongyola és csintalan öltözködés vagy pórias vagy mételygs lé-

leknek, a szerény, egyszerű, öszveillő öltözködés pedig tiszta, 

ártatlan, jó izlésü és józan fogalmu jellemnek jelenségei. ,t/215/ 
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Sajnos ma is sok bázassár azétt bomlik .fel, mert külső, futóla-

gos benyomások alapján jön  létre sok fiatal közt, ahelyett, hogy 

a belső, lelki hcrmónia mer;teremtése lenne  P lényeg. Az öltöz-

ködésre tett megállapitások ma is érvényesek. 

Nemcsak a léleknek ós ültözet.iek, hanem a testnek is ápoltnak, 

gondozottnak és egészségesnek kell lennie. nek vah szüksége 

erre inkább mint a nőneknmel életadója, első táplálója, ápoló-

j az egész emberi nemnek. "/216/A  lélek gondozása mellett a tes-

ti nevelés...re is fokozott gondot kell o. leányoknak nőknek for-

ditaniok. .Fáy e követelése napjainkban a leányok testneveléssé-

ben, mindkét nemre vonptkozó Mf!K riozg alomban s a sportágak foko-

zott Le1karolzsában nyilvánul meg. 

A 4övendő asszo ny  egészségét alapos v&.zsg á.latnak 	alávetni 

s angcségét, betegségét kig ógyitani, nehogy satnya, beteg utó-

do;-at hozzon a világra. Nem érv az, mondja T y, hogy majd meg-

gyógyitja az ilyen nőt, leányt a házasság. Erre azt feleli:Kit 

gyógjt, kit nem. beteg hajadonokkal szemben Féynak az a meg-

állapitása, hogy tilt: ági- el őket a házasságtól. Oly elv ez, mely 

korunkban is alapkövetelmény. Ma kívánatos lenne, ha mindkét Fél 

házasság el'3tt orvosi vizsgálatnak vetnó magát el'. f;őt üdilrős 

volna, ha országgyűlésünk törvényt hozna, mellyel kötelezné e . 

házasulandókat c vizsgálat megtételére. 

Végül a leánynev lést nők végezzék, mert a leány nyiltabb velük 

szemben s azonkivül az anyai gondokat, kötelességeket a nők,rint 

anyák tudják velük ismertetni s ezek fontosságára figyelmilkct 

felhivni. Jó nevelőnőket kell tehát képeznünk f  mert csak ezek 

nevelhetik jól leányainkat. Szükséges tehát a nőnevelőintézetek 

felállitása, mint előbb már kiemeltük. Macyar nevelés, rna var 

snüveltség kell leányainknak, de  nem szabad elzárkózni a nyu- 

ti miiveltség elemeinek átvétele elöl sea mondja Fáy. Ebből  is 
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látszik mennyire európai műveltségű magyar nőket akar látni 

Fóy a magyar életben. Linden nőnevelőintézetnek a város szélén 

majort kell felállitania"hol a leányok a gazdasszor foglala-

tosságokban, hetenkint legalább kétszer az év részeihez alkal-

mazott oktatást és gyakorlatot nyerjenek." /`17/Tehát máz' több 

mint száz évvel ezelőtt a gyakorlatias érzékű Féy gazdasági, 

háziassonyi gyakorlóiskolát követel. E követelés ma a különfé-

háztartási és gyakorlati ismereteket nyujtó szkcözépiskolák, 

technikumok létesítésével megvalósult. A müvelődési anyag ki-

szemelésének irányelvei a gyakorlati nőnevelési szellemből kö- 

vetkezik, tehát e tantervnek nem szabad Fáy szerint raagasabbfo-

ku tudományt magába foglalnia"mert a kémlelődő elméleti tudások 

nem nőknek valók." /218/A nőnek életbevágó ismeretek kellenek. 

Ha népis mellőzhetetlenek a tudományos ismeretek, akkor ezeket 

"csak a nőnem rendeltetéséhez szabott kivonatokban kellene elő-

adatni. "/2191Mássióval a nőket ne irányitsuk tudományos és más 

kenyérkereseti pályákra sem, mert igy elvonjuk őket sajátosan 

női, anyai, háziasszonyi hivatásuktól. lie ezzel szemben az az 

álláspont, hogy szocialista államunk biztosit jak azt, ho gy a 

nők, hajlamaiknak, képességeiknek megfeletoQQ en bármilyen tudomá- 

nyos, gyakorlati pályán elhelyezkedhessenek annál is inkább, mi-

vel vannak olyan munkaterületek, ahol a nők jobban megállják a 

a helyüket/pl. fonó-szövő ipar stb./. 

Igen egészséges és a inai időkben és oktatásunkban is megszivle-

lendő elvet hangoztat Fáy, amikor  azt mondja, hogy a leányneve-

lőintézet sem; ii  t se tanittasson szóról-szóra növendékeivel, ha-

nem a saját szavaival adja elő a megtanultakat. Itt is tehát 

Fáy önmunkisságra serkenti a növendéket. Csak a régi és uj klasz-

szilusok remekműveiből tanulják meg a szép gondolatokat, idéze- 



tekei a növondékek kivülrcl, mert ezek maradandó  irocialmi,mü-

velődési értékűek.. Levele., apró értekezések, polgári ügyira-

tok foca .lrnazásában kell gyakoroltatni a leányokat.  

Sok szülő feleslegesnek tartja a rendezett Nevelést, júilelic;t  

a  természet és az élet sokat pótol. ti nőnevelés szellemi szük-

ségleteit annál kevésbé érzik a szül"k, minél raüveletlenebbek.  

A nevelést,mint szellemi tevúkenysé„et nem sokra értékelik, mert  

az nem hoz"a kormohára" semmit. Csal, fűzést, sütést, varrást ta-

nuljon a leány mondják. Fáy azonban bizik a haladásban, mert ha  

a hibák, tévedések elmaradnak w küzdünk az elmaradottság ellen,  

eljön az idő, midőn reményeink teljesülnek főleg a nőnevelés' il-

letőleg, mely ősalapja minden emberboldo, itásaak s ezért első-

rendü szükségü ős foutosságu".  

F irásai a ránevelésről élénk eszmecseréket, éz=tekez' seiet  

inditottakel az Életképek c. lap l64 ,J. évi számaiban. Ezeknek  

az eszmecseréknek, 66rtokezésekneó tárja a nőnem életviszonyai  

ér neveltetése volt. Héthegyi i:rzsúbet :A családi élet és neveX- 

t á 	 lésről, L'íttner-Thurzú Jozefa: A nevelőnőket képzú i11t6zet- 

r{,1 i72. Ez utóbbi Fáy tervén alapszik s evégből igazgatótanács  

mcc,hlakitását kéri s felhivja a leányokat, hogy gyüjtsenek e cél-

ra. E felhivás nem járt sikerrel, de több helyen mozgalom indult  

a leé.n  , nev:;lők felállitásáza. báró voesseléxxyi Miklés -Erdélyben,  

Pesten iSrunszvik Terózia inditott ez irányban mozgalmat. Utóbbi  

hajlandó volt áldozni a nűaevelőintézetek feiállitásáért, de bár-

mennyire is lelk::aült a nőnevelés ügyéért, ide6en raüveltsé ;e mi-

att nem  vette figyelembe a közóhajt, hogy nesze';i szellemben kell  

a leányokat nevelni. i'ay kénytelen volt Lervét e zért visszautasi-

tani. l ~ét lelkes magyar nő áll vele szemben i,aracs Teréz éri Te- 

leki Blanka, Teleki 131..iikc.. sürgette, hogy nocsak a küzéprend,ha  

nem felsőbb osztály leányait is nemzeti szellemben neveljék.  
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~ z utóbbi terv raeLhiusult, mert Széchenyi angol nőt ajánlott az  

intézet számára, amit Teleki Blanka nem fogadhatott el. 	edül  

Miskolcon létesült leánynevelőintézet, amelynek élére a fárad-

hatatlan és lelkes Karacs Teréz állt, aki számos akadály ellené-

re felvirágoztatth az intézetet. Lővei 'álára is megemlithető még,  

aki Teleki Blankával haladó elveiért várfogságot szenvedett.  

Hosszu szünet után Eötvös József mint közoktatásügyi rainiszbbr  

az elhanyagolt nnevelésre irányitja ismét az érdeklődést a ta- 

nitó-tanitónőképzőiket állittatott fel. Eötvös Fáy elgondolásai  

első  
alapján szervezi meg azll,aftónőképzőintézetekst, s vezetésé- 

vel Zirzen Jankát bizza meg. Fáy nünevelőintézeteinek tanterve  

koi ársadalmának szükségletei szerint készül; és sok haladó gon-

dolatot tartalmaz. 5 sürgeti először az egészségtan, női test-

gyakorlás, háztartástan, életismeret és életbölcsesség, varrás  

és háztartástani jelle ü számtan tarvitását ezekben az intézetek-

ben.  

Eötvös utóda a közradvelőciés nagy  apostola Trefort 4 oston 1d75-

ben az első felsőbb leányiskolát állittatta fel Pesten azzal a  

céllal,hogy"társadalmunk nőtagjai nemök sajátlagossága és társat$  

dalmi viszonyok által föltételezett, de  egyszersmind oly  foku  

általános müveltsé6et nyerjenek, mely élethivatásukra szükséges".  

/220/  
Tehát elméleti, de gyakorlati céljuk is volt a felsőbb leányne- 

velőintézeteknek. 1875-ben felállit ják a felsőbb tanitónáképző-

intézeteket s melléjük a nőnevelőgyakorlóiskolákat. Vidéken is  

fellenddl a nőnevelés, felsőbb leányiskolák létesülnek/Kolozsvár,  

Besztercebánya/s minden nagyobb városnak polgári leányiskolája  

van. Fáy tervei ezen intézményekben nagyrészt megvalósultak s  

az ő nyomán haladt a nőnevelés csupán gyakorlati iránya nem ju-

tott el azon fokra, ahová Fáy kivánta helyezni a nőnevelést.  
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T ör: t áneti távlatból tekintve Fáay elveit megállapithat juk, hogy 

a mai nőnevelés irányvonalút, mely a nők középfoku oktatását a 

jelenlegi gazdasági viszonyok, zi nők egy enjogusága s 6126.116 

szociális helyzetüknek megi baően;-udományos irányba terelte, e-

lőre nem látta, Fáv csak sajae, 	társadalma szükségleteihez 

szabta elven;. Hz általa hirdetett művelődési anyag, melyről 

előbb szó volt, a polgári leányiskolák, felsőbb leányiskolák, 

l eána kuli egiumo tta.ut elvében jutott érvényre. ,ily -tárgyakat' 

illesztett Fáy tantervébe, melyek kora leanynevelőintézetei- 

bŰl hi anyozttak. i.zek teljesen modern tárgyak, melyek ma a külön 

féle gyakorlatai jellege technikumokban s a nőt jövendő hivatásá-

ra előkészittó kúiöntele szakközépiskolákban jutnak erőteljesen 

alkamazásnoz. rz iskolák elméleti megalapozója tehát Fáy volt. 

szetupoutból nőnevelési programja valóban korszakalkotó voltr- 

li áa ve is , ici. eszmélkedésúr ek összefoglalása..  

Pay  több évtizedes pedagógiai eszmélkedésének foglalatát tartal-

mazzas''A legegyszerübb, természet-és tapasztalathübo s gyakor-

latibb nevelési rendsaer' cigi' Ieunká ja/t'est 1d77/. 

Fay e munkáját különösen a szülők számára irja, kik tévesen 

azt hiszik, bogi[ a gyermeknevelés az iskolával kezdődik. Fay  

a nevelés két korszakát különbönteti meg:I. a bölcsőtől a ta-

ntitálig,Tl.az iskolázás kora. 

Lz oisű korszak az emuerképzés alapvetése, amelynek elhanyago-

lása nehezen vagy egyáltalán nem pótolható.  Az emberképzésnek 

három része vansl/A józan észdXejtése, vagyis a gyermeket nem 

szabad felnevezetni., hanem  a dolgok valódi lényegével kell meg-

ismertetni. Ez azért seusus communis/gesunder aenschenverstandi , 

mert min enxi sajátja, tudós és nem tudósban rendes körülmények 

közt kifejlődik, kivéve az elmebetegeket és tébolyodottakat. 
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Ezt a kisdedkorban kell fejleszteni. A gyermeknek tehát igaz,  

valódi fogalmakat kell nyujtanunk s nem őt ámitani, ferde fo-

galmakkal félrevezetni. A dolgok okait, intézkedésnek miért-

jét kell, hogy  a  gyermek megismerje, továbbá szükséges, rogy  

"apró teendőinél, játékainál, kis pénztáracskájának hová for-

uitásánál a gyermeket józan eszének használatára szoktassák,  

sőt ezek iránt vele tanács~kozzanakl/221/  

Hogy a gyermek a vagyon becsét felismerje s óvakodjék később  

elfecsérelni, nem árt őt korán pénztárcával ellátni, houy kis  

pénz kezeléséből szokjék a nagyobb összeggel való okos gazdálkov  

dáshoz s józan takarékossághoz. Egyszóval minden tettében szok-

jék a gyermek józan eszét használni. Jó kikérdezni a gyermeket,  

hogy adott esetben mit tenne s ha a gyermek eltalálja, megnő az  

önbizalma és büszkesége s megszokja józan esze használatát. Nem  

szabad  a  gyermeket hossztífogaloma6yarázattal játékaitól elvon  

ni, mert türelmét veszti s elfárad. A szülőnek meg kell szerez-

nie gyermeke ragaszkodását s igy a  gyermek  nem  fog  elzárkózni  

kérdéseivel, még ha téves nyilatkozatokból szedte is azokat.  

Mondanunk sem kell, hogy a való világ megismerésére történő  

nevelés hangsulyozásában Fáy pedagógiai realizmusa tükröződik,  

ami a szocittista pedagógiának is sarkalatos elve.  

2/Az első korszak nevelési eljárásához tartozik a kegyeletesség  

s ezzel járó lelkiismeretesség képzése. Ezalatt Fáy az emberi  

akarat, kedély azon gyakorlati hajlamát érti, melynél fogva a  

jót bizonyos finom tapintat, megérzés következtében követi és  

megteszi. Fogalmát igy határozza meg:"A kegyelet mások iránti  

némely kötelességeinknek azon érzete, melynél fogira tudjuk,  

hogyha azokat tel jesitni elmulasztjuk, érte biró elébe nem hur-

colnak s nem büntetnek bennünket, mert azokkal polgári törvé- 

nyek szerint szorosan nem tartozunk, de mégis érezzük szivünk- 
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it kész le, l- en feláldozni. A görög-rémai életből kell erre pél-

dákat felhozni, de csakis a gyermek felfoeóképességéhez mérten. 

A történelem jellemei lelket nemesitők s valódi, hasznos isme-

retekkel is gazdagit ják a ,mrermek lelkét. 

A vétkek, bűnök fejtegetései elmaradnak az első korszakban, de 

ha vétket kivet el a gyermek, ti_ad.tára kell adni, mily lealacso-

nyitó tettet követett cl, becsületét veszti, szüleit aeeszmmp-

ritotta, de ezt"csak szieeru és érzékeny fenyités után kell a 

gyermeknek megmondani, hogy a benyomás egész életére hatályos 

legyen."/  /A gyermékn.ek tudnia  kell, hogy  a polgári hatalom 

is bünteti a vétket Q  apró gyermeknél ez c szülők szomoru kö-

telessége. 

Az első nevelési korszak a  józan ész kifejtése, i* kegyeletes--

ség, jellemképzéssel még Fáy szerint inevclée távolról sincs 

befejezve. Ezek csak alapot ryujtenakc, hogy az ember a boldog- 

bizonyos fokára jusson. A nevelési korszak másik része ad-

ja mer a boldo eá{ tetőfokát egyrészről, ez ez erényesség, ami 

a jónak öntudatos követéséből e nem merezbkás *hagy  érzelemből 

áll, másrészt"az ember lelki és testi erőinek teljes kifejtését 

s a vi1ó i tudások és ügyességek megszerzését jelenti e máso-

dik korszak." /226/Az  első korszak alapvetésének elhanyagolása 

maga után vonja azt, hogy  a másik korszak nevelési eljárása sem 

lesz eredményes. 

A lelkiek mellett a test kellő kifejlesztésére és edzésére is 

gondot kell ford.itanunk, arcit már más helyen is hangsulyczctt 

Fáy./V.%i.Próbatétel/A sok pedagóe,iai szabályból két pontot e-

mel ki Fáy ill. tesz hozzá. l/A szülők ne mulasszanak col sec,-  

mit, ami k  gyermek  testének edzésére szolgál s amely képessé 

tesz, hogy fáradelma.W-et, nélkülözéseket \Tiscl jen cl. ezt nem 

rögtön, vakmerőn, hanem fokonkénti szoktatás és {gyakorlás ál- 
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tal szükséges eszközölni. Kerülni kell azt, hogy a gyermeket 

egészen a természetre bizzák a szülők, ho gy  hosszuságban és 

szélességben növelje a szülő gyermekét, de sok kártékonyságtól 

nem óvja. Más szülők csak üvegházi növényt nevelnek, mely csak 

"végig sinli az életet". /227/ 2/Az egészség becses voltára kell 

a gyermekeket figyelmeztetni, de nem aggódóan, szorongva, ugy-

hogy minden lépésnél beteg lesz. -;;helyett főbb vonalakban kell 

ismertetni az egészségtani szabályokat/pl.fölhevültségben hi-

deg viz, fürdés ártalmas, if ju korban a szeszes italok, puha-

ság, ágyban heverészés, harag ,ijedtség egészségellenesek stb./ 

Fáy a szabályokat vers alakjában akarja megtanultatni, mert ez 

a  gyermek lelkéhez könnyen fekszik s szereti. 

Fóy az első korszakban fontosnak tartja a gyermek hajlamának 

kipuhatolását. Némely gyermeknél a természet hajlamát, tehet-

ségét, félreismerhetetlenül megmutatja az élet valamely pályá-

ja felé. &z ilyen gyermekekből kellő fejlesztés és irányitás 

mellett kitünő embereket lehet faragni. Ha e tehetségeket el-

fojtják vagy más irányba erőltetik"némi zsarnokság ez, sőt a 

polgári társaságnak némi meglopása7 /228/Bün a társadalom el-

len, mely azt kivánja, hogy meglegyen az egyensuly, vagyis 

mindenki legyen a helyén s ott végezze, ott töltse be élethiva-

tását.  ':"ás pályára erőltetett lfjuból vagy leányból nem ritkán 

kontár lesz. `;ok jeles, értékes tehetség megy veszendőbe, hanem 

véezzük el a helyes kiválasztást. Fáy idejében ugyanis mér ; 

nem indult el iskoláinkban i korunkban elterjedt mozgalom, mely 

a tehetséges munkás- parasztszármazásu nehéz körülmények között 

élő gyermekeket továbbtanulásukban támogatja. Máskép a szülők 

kénytelenek mostoha anyagi viszonyaik miatt a gyermeket hajla-

maival, képességeivel ellentétes életpályára adni, ambbyhez 
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hez szükséges kiképeztetés költségeit fedezni tudják. Kiknél 

nincs uralkodó hajlam, ott a szülők szavának nagyobb sulya van. 

A szülők általában ragadjanak meg minden alkalmat gyermekeik 

hajlamának megfigyelésére s tanácsadókkal, pedagógusokkal be-

széljék meg mily pályára irányitsák őket. Természetesen a szü-

lők szava csak tanácsként értelmezendő s a szülők nem kénysze-

rithetik gyermekeiket a pályaválasztás kérdésében. Ez a józan 

gondolkodásu Fáy álláspontja is. 

A nevelés második korszakának célja voltakép a tanitás. E kor-

szak teendői folytatják részint az első korszak alapvetését, 

részint az életpályákhoz szükséges tudásra, ügyességekre készi-

tenek elő. Fáy panaszolja, hogy sok enciklopédiai, rágott ele-

dellel tömik az embert, ahelyett, hogy önmunkásságra szoktat-

nák, mely egyedül képes jeles embert képezni saját szakmájában 

a gyermekből. A sokféle tudomány szétfolyik, de amit önmunkás-

sággal szereztünk, az kedvtelést, gyönyöri nyujt s az válik sa-

játunkká, mert megemésztettük. 

Sajnos a szülők közül vannak egynéhányan, kik nem rendelkeznek 

azokkal  a  tulajdonságokkal, erényekkel, melyekkel nevelhetnének, 

de ebből viszont nem következik az, hogy azok se neveljenek,kik 

arra alkalmasak. Csak ha a szülők teljesen alkalmatlanok a neve-

lésre, akkor a kisdedóvókba való küldés az egyetlen segitő esz-

köz. 

Mellőzzön-e minden tanitást a szülő az első korszakban? Fáy fele-

lete:a két nevelési korszakot nem lehet szigoruan elsorompózni 

egymástól. A két korszak elősegiti egymást. Némely ismeretet, 

mely szemlélet, szemléltetéssel kapcsolatos:betük, számok ismer-

tetése, olvasás irás, máé az első korszakban tanitsuk, hogy isko-

lába kerülvén a gyermek némi előismerettel rendelkezzék, ami  szor 
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galmára serkentőleg hat társai között. 

A tanitás az első korban a/ne iskolázásszerüen történjék, ami 

az iskolai képzés alapvetésének ártalmára szolgál,b/a tanitás 

ne óraszerű legyen, ami a gyermek tanukásvágyát nagyon csökkent-

hetné azáltal, hogy a játék idejét/amelynek kora az iskolaelőt-

ti kor/kénytelen volna a tanulásnak feláldozni. ;rre vonatkozó-

lag Fáy érdekes tanácsot ad:kedvet kell csinálni a tanulási fog-

lalkozáshoz s ezen kedvet bevárni a gyermeknél, továbbá ezt ó-

hajtatni nála, c/a tanitás ne legyen hosszas, erőltető, untató, 

d/ az első korszak tanitásai ne könyvtudományok, hanem életből 

vett, szóbeli tanitások legyenek. Itt is Fáynak a gyermek élet-

kori sajátosságaihoz való mélységes alkalmazkodása tükröződik. 

Ne tömjük a L_yermeket elvont tudományokkal, hanem előbb a való, 

körülötte levő világot, hegyeket, folyókat városokat ismerje 

meg s akkor nem áll elő azon fonák helyzet, hogy a házi állato-

kat még nem ismeri, de"már elefántról, oroszlánról....olvas, 

mikor még a Dunát, Tiszát sem látta, a végtelen Óceánról s an-

nak csodáiról tanul, mikor még faluját sem ismeri, Afrika, Ame-

rika vadnépeit tanulja".229/Fáy e megállapitása nagy nevelői 

realizmusról, józan gondolkodásról tesz tanuságot. E józanság, 

reális gondolkodás közép és felső osztályunkból a magas művelt-

ség ellenére akkor hiányzott, amit Fáy élesen meg is birál. 

Itt Fáy befejezi nevelési elveinek tárgyalását s néhány megjegy-

zést füz ezekhez. A szülők nem valódi, ha nem látszat, külső 

boldogságra nevelik  gyermekeiket:magas  állás, vagyon, illemsza-

bályok, ügyességek adják meg nevelésük irányát. Ezek még nem je-

lentik a tulajdonképpeni boldogságot, mert az nem kivül, hanem 

belül van emberi méltóságunkban, ha azt nem séttjük s nyomort 

nem idézünk elő magunk és családunk szAmára. 
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Boldof;nágunk alapvetését az olső korszak adna meg s ez/t. i. a 

boldogság/mindenki előtt nyitva áll, rnig a tudomány nem folytat-

ható mindenki részéről. Hogy a szülőknek kell az első alapvető 

nevelést megadniok, annak okai:a/A Gyermek értelme, jelleme 

viaszlágysAgu,i minden benyomásra fogékony élete végéig megtart 

ja, amit szüleitől zsenge korában kapott.b/A gyermekkor kezdetén 

a veszélyek, akadályok könnyebben elhár_ithatók, a gyermeki kedél; 

mér; nincs  a  világi szenvedélyektől, bünöktől ciegmétekyezve, Csa-

ládi körben könnyebb a feliigiyelet, mint "oskolák százakra menő 

tanulói közt " t'23o/c/A.z első korszakban a családi élet eseményei, 

az élet gyakorlati oldala jobban hatnak a Gyermek jellemére, ke-

délyére, mint az elvont könyves tanitás. d /A szülőknek nagyobb 

a tekintélyük a { ,yermelelőtt, ha több türelemmel, tanácesr, 

példaadással járnak el, fer r tért pedig inkább kényszerüségből, 

mint haragból és bossznságból alkalmaznak. 

A kisdedóvókat Fáay az emberiség legüdvösebb intézményeinek tart-

ja Fái•. Akkoíí működésükkel azonban nem volt megelégedve. Azok-

nak iránya a tudományosság a tanos tarvitás felé, ahogy I'a kife-

zi, hajlott s nem r. szülőket helyettesitették. Idegen nevelőnők-

nek ritkán lehet annyi türelmük, gyöngédségük, mint amennyivel 

a szülők rendelkeznek, igy a könnyebb végét fogják a dolognak 

s "a unos tanitáshoz folyamodnak, melynek examelles eredményével 

a legtöbb szülőt is kielógithetik. " /231/Ha sikerül a kisdedóvó-

kat meleg családi otthonokká alakítani s a nevelők ebben a  szel-

lemben müködnek a bajon segitve van."Az ügy szent/t.i.a nevelés 

ügye/ s abban csak  egy jó eszme terjesztése  is haladás az embe- 

riség boldogitásáben." /232/  y pedagógiai eszmélkedése, elvei 

azért fontosak, mert még ma is nem egy közülük negszivlelendő 

szülők, pedagógusok számára s alkalmazható a nevelés, oktatásban. 
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Ii e f e j e z é s 

Fáy Ancizás személyisége  

Ha Fáynak személyiség-jegyeit meg akarnánk állapitani, mindenek-

előtt abba a korba kell őt beleállitani, melynek viszonyait ala-

kitani akarta. Ez a feudális '.agrarorszá, volt a maga elavult 

társadalmi, gazdasági s állami berendezésével Fáy állandó birá-

latát hinta ki. Haladó Magyarországot akart minden téren, tehát 

politikai, társadalmi, gazdasági s nem utolsó sorban kulturális 

tekintetben is. Tevékenységével hazáját felemelni, azt müvelni, 

nevelni akarja. Ezért irt, küzdött a megye és országgyülés tár- 

yalásain. Legteljesebb altruizmus személyiségének alapvonása, 

mert nem önmagát, akarta kiemelni, hanem a közösséget, népét, 

nemzetét akarta megjavitani s a haladás utjára irányitani. El-

veket, tartós programot hirdetett Féy az utána következő nemze-

dékek sőt a mai kor számára is. Széchenyi és Fáy, valamint Pe-

tőfi, Kossuth és Táncsics e szociális nemzetmentő lelkiséget 

képviselik. A közéletben és irodalomban e használni akarás ve-

zeti Fáyt. Szociális magatartása, csodálatos munkabirása s öt-

letgazdagság jellemzik. Kitünő,'gyakorlati érzéke széles-körü 

gazdasági ismeretei teremtik meg aj p Gsfid Pesti Hazai Első Ta-

karékot, hogy a népet takarékosságra nevelje. Korais Gyula meg-

jegyzi, hogy e Takarékot azért teremti meg Fáy,hogy"a köznépen 

segitendő filantropikus intézet legyen" 233/Korais e megálla-

pitásával nem érthetünk egyet, mivel egy filantropikus intéz-

mény nem alkalmas a nép bajainak gyökeres orvoslására. Itt for-

radalmi tettek segitettek volna:a jobbágyság azonnali eltörlé-

se, a nagybirtokok felszámolása s a nép elnyomott fiainak, a 

nincstelen jobbágyok földhözjuttatása stb. Fáy továbbá az Ipari 

Véde ,lettien abban az irányban fáradozott, hogy Kossuthtal együtt 

az abs ; olutista, elnyomó osztrák iparral szemben védjék a magyar 
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ipar termékeit. 

Kulturális tevékenysége sokágu volt, mellyel szintén népét fel-

emelni, művelni akarta. Igy buzgólkodott Széchenyivel a magyar 

játékszin Pesten történő felállitása ügyében. Beadott s megju-

talmazott pályázatáért a jómódu és szociálisan gondolkodó Fáy 

a kapott 30 aranyat visszaajándékozta. Nemzetnevelői ténykedése 

közé tartozik az, hogy barátjával az agilis főispánnal Földvári 

Gáborral buzgólkodott a Nemzeti Szinház fdállitásán, mely 1837 

nyarára fel is épült. Döbrenteivel igazgatta a budai Várszinház 

együttesét s fizetett rá sokszor a maga zsebéből. Ime a kulturá-

lis és szociális lelkiségtől áthatott személyiségei Fáy ! Dolgo-

zott a nőnevelés, nőnevelőintézetek és kisdedóvók létesitése 

ügyében. Nagy magyarságánál fogva küzdött mindenütt a magyar szó-

ért:Akadémián, iskolában, szinházban egyaránt. Mint reformer uji-

tó személyiség szivén viselte a 10 év alatt kivénhedt Akadémia, 

akkori nevén Tudós Társaság reformját is. A kiöregedett Társaság 

szekerét Fáy András huzta ki a kátyuból. Mint a Tudományos Aka-

démia tagja hazai tudósaim tevékenységét éles, biráló, gyakor-

la',ias szemmel figyeli. Az élettől, a gyakorlattól elrugaszko-

dott tudósokat"A medve" c. meséjében gunyolja ki: Az oroszlán 

azt mondja a medvének, másszon fel egy fára. A medve igy felel: 

"Uram  én csak az egyenesre tudok mászni, ez pedig görbe. Ugy én 

ügyességedért nem adnék egy legyet mondá az oroszlán, hiszen 

nagyobb részint görbe az erdő fája. Sok tudós mindent tud, csak 

azt nem, amit kellene tudnia. "/234/Az igazi tudós az élettel 

szoros kapcsolatban áll s azt alakitani, formálni akarja. 

i áyt minden tevékenységében higgadt, józan, fölényes bölcsesség 

jellemzik. Éles figyelő, aki nyitott szemmel jár a világban. 

Az Oroszlán és medve c. meséjében a hóditó, a nemzetközi jog 

szabályait semmibevevő politikát szemlélteti az állatok közti 



konfliktus képében . Az er ő sebb jogát az ököljogot s hadüzenet-

nélküli háborut élesen ra jzol jq meg Fáyy e meséjében. Józan ói' t-

felfogása tükröződik az if jakhoz intézett figyelmeztetésében, 

mely nagyon megszivlelendő a mai rohanó, kapkodó, néha kellő 

meggondolás nélkül leélt élet számára: "Szerfelett ne vadászd 

az örömet magadon kivül, mert elszoksz azt magadban lelni fel." 
12»i 
Pedagógiai nézeteit mindig széfirodalmi formába igyekezett ön-

teni. Fontos tétele az aktivitás, önmunkáaáág az ismeretek meg-

szerzésében, a tanulói személyiség egyenletes kifejlődésébe!. 

tanítómeséjében erről igy ir'A borju hosszas bégetéssel 

kért tőgyet az anyjától. uoros vagy Te :^ár e tejhez, szóle ez, 

s elrugá fiát;szokjad már egyszer magad is rágni a keményebb 

eledelt, tán csak nem akarsz örökké borju lenni. 23z 6 

Fáy gyakorlati lélekAuvár"akinek ösztönös psychognosissa előtt 

nem marad rejtve a léleknek legkisebb tipikus rezdülése ós fod-

rozódása sem". /237/Ismerte Aesopust, Lafontainet, Les: inget, de 

eredeti maradt. Tőről metszett magyar szelleme biztositotta ezt. 

A magyat néplélek bölcsessége nyilatkozik meg  benne. erkölcsi 

eszméi egyetemesen emberiek, demüvei, meséinek alakjai magyarok. 

Horatius nyugodt, derüs világfelfogása, a szenvedélyeken ural-

kodó bölcs  ember,  az arany középszer eszménye tükröződik lelké-

ben. s ,letelveiben, mint előbb kifejtést nyert gyakorlatit sür-

geti, mely átfolyik az életbe. Nem a száraz elméletieskedés em-

bere Fá;,, hanem használni akarás ivásainak, tevékenységének ru-

gója. Az ifjuságot is intésben rószesiti s hibáira fi, elmente-

ti. Szükséges, hogy az ifjuságban legyen tüz, lendület, hisz ez 

velejárója, éltető lelke, csak vezérszerepre ne vágyódjon. Itt 

meg kell jegyeznünk, hogy az öregek és ifjak harcában az if juság-

nak kell átvennie az idősebbek nagyobb elettapasztalatAt, de a- 

zután az idősebb nemzedéknek át kell adnia helyét az if juságnak, 
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mert abban több a lendület az élet forradalmi irányitásához. 

Mint  gyakorlati ember azt is látja Fáy, hogy a nevelés nem te-

remthet uj tehetségeket, de a meglévő erőt és képességet fej-

leszti, müveliv A sors és nevelés c. meséjében a nevelés fon-

tosságáról Ir:"Rendeltetést a sors ad inkább, mint a születés, 

de a sors minden rendeltetésében ügyesen meghonosodni birnunk, 

a nevelés tanit és szoktat"~238/Az önn4evelést is erősen hang-
sulyozza Fáy, amit ő magán végzett. Először önmagunkat neveljük 

meg, jobbitsuk meg, mielőtt másokat megjavitanánk. Ismét gyakor-

lati gondolkodásáról tesz tanuságot a Nevelő bagoly c. meséjé-

ben, amikor igy szól a szülőkhöz : "Ne holt tudományt követeli  

gyermekeid számura a nevelőtől, hanem élőt, ml őket boldogit-

sa. "/239/,.leséiben gazdag élettapasztalata, gyakorlatiassága,  

életre szóló pedagógiai elvei, tanácsai nyernek kifejezést.  

szerinte nem oly elviselhetetlen az élet s általában több a  

jó, mint  a rossz ember, sőt több a boldog, mint az elégedetlen,  

és boldogtalan ember:"Bajaink sokszor csak látszólagosak, me-

lyeket nem annyira a gonoszan szőtt tervek, mint  inkább a vé-

letlen összejátszása s ártatlan fortélyok okoznak. Ezek előbb-

utóbb jóra fordulnak, amikor azután magunk is szivesen megka-

cagjuk vesződsógeinket7 /24Ó/Itt tehát optimista, derüs világ-

felfogása tükröződik. Ugyanez a lelkület mutatkozik meg a neve-

lés sikerében való határtalan hitében. mellett megtaláljuk sze-

mélyiségében a pesszimista vonást is s et kulturfilozófiájában  

nyer kifejezést, amint ez kifejtést gyert.Személyiségében tehát  

keverednek a haladó, előremutató vonások a maradi konzervativ  

nézetekkel. Igy lénye, személyisége ellentmondásos.  

i,;agy érzéke van Fáynak az igazság, jóság, szeretet igazi mér-

téke iránt, Az élet minden megnyilatkozását morális elvekhez  
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viszoritja. Állam, társadalom, tudomány, művészet, haza erk5l-

csi tartalmiak szerintem .Általában minden alkalmakkor kész a mo-

ralizálásra. Azt irja például, hogy az állam intézze a nevelést, 

mely a boldogság forrása. A nevelői pálya erkölcsi feladat, mert 

a rossz nevelés boldogtalanná teszi a  gyermeket.  rag<y géniuszok 

iránti tisztelet jellemzi FAyt s kivánja, hogy ily emberekből 

merítsen erőt a nemzet is. A nagy emberek kötelességét igy jel-

lemzi egyik meséjében:"Ki nagyra született s tunyán hever, ha-

sonló a jegenyéhez, mely magasra vonul  ugyan fel, de sem árnyé-

kot nem nyujt ,a vándornak, sem gyümölcsöt a gazdának. "/241/ 

Tevékeny embereket, munkásokat akar látni a nemzet, haza szol-

gálatában. Lelkes magyar nők kellenek, kik a nemzetmentő munká-

nap, nagy lendületet adnak, ha női, anyai hivatásuknak teljesen 

eleget tesznek. 

mála az egyszerüség nemcsak magatartás, de alaposan metindo-

kolt program is,  ahogy  Almássy György  helyesen megjegyzi róla. 

Az egyszerüség elve mellett személyiségének további lényeges 

vonása a természetszerüség elve:"Az ember része a természetnek, 

benne és belőle él. Mi venné hát őt ki annak törvényei alól? ,d24; 

Személyiségének további fontos jellemző vonása a tapasztalásra 

való állandó törekvése. Szeretné a pedagógiai elméletírók hibáit 

elkerülni és e végett"a tapasztalás, ismereteink ezen ősanyjút 

veszi megitségül".Személyiségének állandóan visszatérő vonása 

a gyakorlatiasság., életszerüsér, ami pedagógiai  realizmusának 

alapját képezte:" Az ujabb/német/filozófia alapzatainál, melye-

ket inkább kémlelődőknek tartok, feljebb becsülöm a régi görö-

gök filozófiáját, kik tudományukat az életből merítették és in-

kább gyakorlatiak voltakt'/24J E fenti jellemvonások, vagyis 

Gondolkodásmódjának egyszerűsége, természetessége, tapasztalás- 
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ra való állandó készenléte, továbbá Gyakorlatiassága alapján 

a késői utódok a "magyar józanság nevelőjeként" tisztelik. 

A jótan ember képzelet' nem a levegőben csapong, terveiben 

van valami egészséges földönjárás, valósághoz simulás. Fóy 

tiltakozását és javitó szándékát nyilvánitja ezen józanság a-

lapján korának és társadalmának elmaradásaival szerben. A ma-

gyar neveléstörténet haladó ha rorná  yainak képviselője tehát 

Fáyy András. Számos pedagógiai nézete ma is elevenen hat és 

megszivlelendő. Szemere Pál helyesen nevezte a "haza mindene-

sének". Fáradhatatlan munkássága folytán Széchenyivel állitot-

ták egy sorba, de Fáj szerényen elháritotta ezt magából, mond-

ván:"Széchenyihez képest mi csak szatócsok vagyunk, ő a nagy-

kereskedő". /244/  
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