
Nemrégiben Fáy András ismert író és közéleti személyiség nyilvánosságra hozta 

„Nőnevelés és nőnevelő-intézetek hazánkban” című művét, mely Trattner Károly 

gondozásában jelent meg, s benne 142 hosszú oldalon keresztül taglalja a nők 

helyzetével és nevelésükkel kapcsolatos nézeteit, részletekbe menően kifejti 

véleményét, nagyszabású terveket sző, s egzakt képet alkot a hazai nőnevelés 

helyzetéről. „Boldog legyen és boldogítson” – a rövid, határozóktól és jelzőktől 

mentes mondat, mely elhangzik az alkotásban, tulajdonképpen össze is foglalja annak 

lényegét, s ennek hallatán mindenki elégedetten bólint, hiszen teljesen így van! 

Méltányolandó, hogy Fáy a nőket mindenekfölött boldognak szeretné tudni, s ily hálás 

feladatot tűzne ki számukra, mint szeretett családjuk, rokonaik, barátaik önfeledt 

örömének biztosítása, hiszen ez az asszonyi lét egyik leghálásabb feladata a sok közül: 

a lényükből áradó tisztaságot és vigalmat másokra is átültetni, ezzel saját lelki 

feltöltődésüknek is eleget téve. Az otthoni harmónia, békesség kulcsa pedig a fent 

említett mondatban lakozik: a nő boldog attól, hogy boldogíthatja a számára fontos 

embereket, ez pedig egy körforgás: őt pedig viszont boldogítják szerettei.  

 „A’ tul-mivelt nők különösen azok, kik erős harczos vitéznéi a’ juris 

aequalitásnak inter sexum et sexum; azért is apró társalgási nőnemhez illő 

tartózkodásokon magokat túl teszik; és elkárhoznál, ha ezen egyenlőséget előttök csak 

legkevésbé is megszorítani kívánod.” Olvashatjuk még a kötetben eme mondatot, s 

ezzel is bizony egyet kell értenünk. Az igazán okos nők nem hangoztatják eszüket s 

érdemeiket, hiszen csiszolt elméjük éppen ebben nyilvánul meg: szerények, alázatosak 

többi társukkal szemben, s ezért semmiképpen sem dicsekszenek értelmükkel. Fáy 

említést tesz arról is, hogy az igazán művelt hölgyek tartózkodnak a nagyvilági életben 

való közszerepléstől. A szerzőnek ezen álláspontja viszont vitatható, hiszen eme 

tevékenységeket nem feltétlen kell megtagadni, mert mindenkinek (mindkét nemnek) 

joga van gyümölcsöztetni képességeit. 

 A gondolkodó, okos nők nem hátráltatnák, hanem épp ellenkezőleg: segítenék 

társadalmunkat. Eddig nem kaptak lehetőséget bizonyítani, mert a felsőoktatási 

létesítmények mindig is zárva voltak előttük. A lányok nevelését, oktatását biztosítani, 

finanszírozni és támogatni kell, ahogy célként kitűzni minden hajadon magasabb 

színvonalú képzését, lehetővé tenni az alacsonyabb sorból jövő fiatalok 

tanulmányainak biztosítását, hisz a tudás megszerzésének lehetősége mindenkié: 

nemtől, kortól, rangtól, jövedelemtől függetlenül! Az újonnan létrehozott 

intézményekben pedig meg kell valósítani az erkölcsi fejlődést is segítő oktatást! Az 



író egyebek mellett meglehetősen előremutató javaslatokat tesz: a francia, mint a 

fényűzést szolgáló nyelv, a hímzés, mint szemrontó tevékenység és a zene tanítása 

helyett inkább a rövid diatetica, női élet-bölcsesség, józan háztartás, józan pénz-költés 

elveinek oktatását szorgalmazza. Egyes tantárgyakhoz megjegyzéseket is fűzött: 

„Földrajz és statisztika: Az eredmények ismertetése mellett ne titkoljuk el a haza 

elmaradását!; fizika: a természeti tünemények felől tiszta és előítéletmentes fogalmai 

legyenek a növendékeknek; rövid egészségtan:  a női szükségletekhez alkalmazkodva; 

józan háztartás és józan pénzköltés módja: női életelvek és emberismeret.” A tanulás 

módjáról is tesz néhány észrevételt: „Szóról szóra ne tanultassanak a növendékekkel, 

magát a dolgot kell tanulnia a gyermeknek, s adnia azt saját szavaival elő”. 

Gondoljunk csak bele, hazánk mily nagyszerű s pompás lenne, ha a lányok s 

asszonyok is megfelelően kivehetnék részüket a nemzet fejlesztéséből! Ebből 

következően pedig társadalmi érdek lenne Fáy nőnevelésre vonatkozó terveinek 

megvalósítása, hiszen az állam egyik halaszthatatlan feladata az, hogy minél több éles 

elméjű, ambíciókkal teli egyént neveljen, nemtől függetlenül, hogy hazánk fejlődni, 

gyarapodni tudjon. Az oktatás, az emberek művelése pedig nemzeti -, tehát minden 

állampolgár érdekeltsége, hiszen ezzel tudunk javulni, megfelelőbb és élhetőbb 

körülményeket teremteni, ezért ennek hiánya komoly problémákat vet fel, többek közt 

ellehetetleníti az előrelépést.  Itt bizony változások és változtatások szükségesek, s 

ehhez egy igazán jó kiindulópont Fáy elképzelése a nőnevelésről! 

Ezekről a gondolatokról pedig illene egy kicsit bővebben is szót ejteni. A képzést 

már kisdedkorban meg kell kezdeni, s bizony fontos a szülők szerepe is: a 

gyermeküket nem szabad ámítani, a tévedéseit ki kell kijavítani, továbbá 

zsebpénzének helyes felhasználását is ismertessék meg vele. „Jókor szükséges vele a 

vagyon becsét megismertetni, mely távol fekszik a földi javak túlbecsülésétől, a 

zsugoriságtól és a pazarlástól.” Ezen felül arra kell szoktatni, hogy eszét megfelelően 

használja, minden szavában, tettében és ítéletében. Fáy szerint „a jellem nem egyéb, 

mint az akaratnak azon szilárdsága, melynél fogva a gyermek mindazt, mit a józan ész 

igaznak ismert meg, minden tetteiben tántoríthatatlanul követi”. A gyermeki fejlődés 

második szakaszában pedig elkezdődhet a tanítás, amennyiben a gyermek képességei 

kifejlődtek, mely nem kizárólag az írás-olvasás elsajátítását, hanem az értelmi belátást, 

a józanságra nevelést jelenti. Fáy pedagógiájának egyik alapvető elve, hogy sokkal 

többre mehet az a gyermek, akit később kezdtek el oktatni. Az iskola célját az önálló 



szellemi munkásságra való nevelésben látja, illetve szerinte mindennek a nőnevelés az 

alapja.  

Tehát jelenleg is megannyi olyan remek nő él közöttünk, akik sokat tehetnének a 

nemzetünkért. Ha a megfontolt asszonyok és bátor urak közösen egyengethetnék 

országunk útját, fényes elkövetkezendő állna előttünk. Ehhez viszont szükséges az 

együttműködés, egymás segítése, kölcsönös megbecsülése.  

A kérdés pedig jogosan merülhet fel bennünk: ha hazánk képes lenne a fent 

említett lépéseket maradéktalanul teljesíteni, vajon milyen mértékű változást idézne 

elő? Valóban jobb s élhetőbb lenne? 
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