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Szakdolgozat témaválasztásának indoklása 

 

12 éve dolgozom könyvtárosként a péceli Fáy András Szakközépiskolában. Könyvtárosi 

feladataim közé tartozik Pécelre, az iskola névadójára, az iskola történetére vonatkozó 

helytörténeti anyag gyűjtése, gondozása. Minden évben én állítom össze az iskola 

névadójának tiszteletére rendezett ünnepi műsort. 

Pécelen nőttem fel, a munkahelyem is oda köt. Mindig is érdekelt a történelem, a 

művelődéstörténet, helytörténet. Magaménak vallom Tamási Áron mondását: „Azért vagyunk 

a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Én Pécelen érzem magam otthon, pécelinek 

vallom magam. Pedagógusként fontosnak tartom, hogy diákjaink megismerkedjenek 

iskolájuk, és lakóhelyük természeti, történelmi értékeivel. 

Az iskola történetéről csak egy rövid kézirat készült, 1992-ig. A Fáy családra, illetve a Fáy 

Györgyre a kollégium építtetőjére vonatkozó ismeretek nagyon hézagosak voltak.  

Úgy gondoltam, hogy a 12 év alatt összegyűjtött emlékeket, adatokat, kutatásaim eredményeit 

összefűzöm, hogy egy teljes képet kapjunk iskolánk történetéről, amely ebben az évben 

ünnepli fennállásának 55. évfordulóját. 
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A mezőgazdasági szakoktatás története 

Az ókortól a középkorig – átfogó mezőgazdasági tudományos ismeretek kéziratokban, és 

könyvekben maradtak fenn. Ezek az ismeretek a Földközi-tenger mellékének botanikai és 

zoológiai tapasztalatainak összegzései voltak, amelyeket néhány római gazdaságban 

kiegészítettek még üzemgazdasági megfigyelésekkel is. (A római majorokban árutermelő 

gazdálkodás folyt, a tudományos ismeretek alkalmazása érdekükben állt.) 

A legtöbb kéziratban termesztési és tenyésztési állásfoglalásokat olvashatunk, amelyeket 

megfellebbezhetetlen igazságnak, -és Európa bármely táján alkalmazhatónak véltek – 

függetlenül a különböző vidékek ökológiai feltételeitől. 

A mezőgazdasági ismeretterjesztés kezdetei Magyarországon 

Magyarországon ebben az időszakban, a XVI. században „szakoktatásról” még nem 

beszélhetünk, csupán családi szaknevelésről: apától a fiú, anyától a lány sajátította el a 

gazdálkodás ismereteit, de tanulhattak a szerzetesektől is a kolostorokhoz közeli vidékeken. 

A hazánkban élő szerzetesek jól ismerték a klasszikus görög,-római gazdasági írók műveit, 

sőt egyes művek magyar tudósok közvetítésével jutottak el az akkori európai országokba. 

Vegetius Renatus „Az állatok orvoslásáról” írt könyveit Zsámboki János magyar tudós adta ki 

Bazelben 1574-ben. 

 

1. Vegetius Renatus: Az állatok orvoslásáról 

 „Az 1538-ban, Bazelban kiadott „Geoponika”, - amely több görög és római író 

földműveléssel foglalkozó tanulmányaiból tevődött össze – szintén ismert volt nálunk. 

 Az ebben leírt gazdasági tanítások, az akkori magyar mezőgazdaság fejlettségi szintjén 

alkalmazásra kerültek.”(1) 
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„A XVI. században főleg füvészkönyvek jelentek meg, amelyek a gyógyítást szolgáló 

növények bővebb ismertetését tűzték ki feladatul, s ezek alapján íródtak később a 

tulajdonképpeni mezőgazdasági szakkönyvek, így közvetve részük volt a szakismeretek 

megalapozásában, illetve közvetítésében.”(2) 

Magyarországon a mezőgazdasági szakirodalom tudományos igényességgel két területen 

fejlődött ki: 

1. élővilág (növény,- és állatvilág rendszerezése) 

2. orvosi tanácsadás (gyógynövényekkel foglalkozó botanikai könyvek) 

Az úgynevezett „állattani könyvek” a ház körüli állattartás hasznossága mellett különböző 

gyógymódokat is ismertet. Ilyen jellegű munka Farkas Ferenc „Egy jeles Vadkert” című 

műve 1702-ből, amely a gazdálkodás egyedi problémáit is érinti. 

A magyarországi mezőgazdasági oktatás alapjait a XVII. század történelmi eseményei 

teremtették meg. 

A nagy földrajzi felfedezések eredményeképp új tájakat, embereket, kultúrákat, 

ásványkincseket ismert meg az európai ember. A könyvnyomtatás – Gutenberg találmánya 

pedig – „nyomdai úton, nagy példányszámban előállított könyvvel – az ismeretterjesztés új, 

hosszú ideig leghatékonyabb eszközét adta az emberiség kezébe.”(3) 

A XVII. században, a tudósokban felmerült az igény, hogy összegezzék, rendszerezzék 

mindazt, amit az emberi tudás felhalmozott. 

Ennek az enciklopédikus természettudományos felfogásnak a képviselője volt Comenius is, 

aki négy évig (1650-1654) tartózkodott Sárospatakon, és akinek a jelenléte nagy hatással volt 

a hazai nevelés fejlődésére. 

 

2. Comenius 

Comenius Didactica Magna című művében is ez a természettudományos nevelés érvényesül, 

a szerző összehasonlításokat tesz a természeti világ, - a növények fejlődése, és az ember 
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neveltetése között. Sárospataki tartózkodása alatt szorgalmazta, hogy a városban 

mezőgazdasági jellegű ismeretek tanítását. 

1650. november 24-én tartott beköszöntő beszédében Comenius a korabeli magyar 

társadalmat kritikával illette. 

 „A magyar műveltséget földművelésünkkel, gazdasági életünkkel állította párhuzamba. 

Világosan látta a gazdasági élet, a termelés, az emberek életszínvonala, és műveltsége közötti 

összefüggéséket.”(4) – Kifogásolta, hogy az iskolában a latin volt a legfontosabb tantárgy, 

míg a természetre vonatkozó ismeretek hiányoztak. 

Írásaiból kitűnik, hogy a mezőgazdaság fontosságát hangsúlyozza, annak 

Tanítását szorgalmazza. „A jogosan felrótt hiányosságok leküzdését célzó törekvései sajnos 

csak nehezen találtak termékeny talajra, ami sok keserűséggel töltötte el, és a híres tudóst nem 

sokáig marasztalta hazánk földjén.”(5) 

Comenius Orbis Pictus című munkájában a VIII. fejezet foglalkozik mezőgazdasági 

ismeretekkel. 

 

3. Didactica Magna: A barmokkal való bánásmód 
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„A földművelés, állattenyésztés, ipar,-és kereskedelem a könyv terjedelmének mintegy 23 %-

át teszik ki. Szemléltető képekkel ellátott különálló leckékben szerepelnek: a fák, a fák 

gyümölcsei, a virágok, paréjok, a veteményes magok, a csemeték.  

Több olvasmány szól az állatvilágról, különös tekintettel a háziállatokra, a kert mivelése. A 

szántás-vetés, a barommal való bánás, a mézgyűjtés, őrlés, kenyércsinálás, szüret, a len-

mivelés, szövés, a mesterségek egész sorával.”(6)  

 

4. Didactica Magna: Vízi madarak 

„A fehér hattyú (1), a lúd (2), és a réce (3) úszkálnak. A buár (4) elbukik. Ezekhez számláljad 

a sárcsát, a kalánosgémet (10). A halászó madár (5) és a gödény (bibéc 6) sebessen 

leröpüélvén (nyilalván), de a gém (=9 a parton állva fogdozzák az halakat. Az ökör- (bölön-) 

bika (8) orrát a vízbe tolja és bőg (bömböl), mint az ökör. A barázdabillegető (9) mindenkor 

mozgatja a farkát.” 
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Apáczai Csere János 

A magyar enciklopédisták legismertebb hazai képviselője Apáczai Csere János volt, akinek 

Magyar Enciklopédia című, 1653-ban megjelent művét a pedagógia is sokra becsüli. 

                             

                           5. Apáczai Csere János                    6. Magyar Enciklopédia 

 „Nem halok meg addig, míg magyar nyelven nem 

közlöm magyarokkal az összes tudományokat.” 

 „Az a nép, amely mindent idegen nyelvekből 

kölcsönöz, nagyon szerencsétlen és az összes 

népek között legméltóbb a szánalomra.” 

A Magyar Enciklopédia 1655-ben Gyulafehérváron jelent meg, pontos címe: Magyar 

Enciklopédia, azaz minden igaz és hasznos bölcsességnek szép rendbe fogása és magyar 

nyelven világra bocsátása Apáczai Csere János által.  

Apáczai az ifjúságnak olyan kézikönyvet készített, amely a kor legfontosabb tudományos 

eredményeit magyar nyelven foglalta össze. Az iskola feladatát megjelölve hangsúlyozta, 

hogy az iskola „tanítók és tanulók szerves közössége”, amelynek feladata, hogy az „életre 

neveljen”. A Magyar Enciklopédia nem kizárólag tankönyvnek íródott, hanem közművelődési 

feladatokat is ellátó műnek, amelyből nem hiányoztak a mezőgazdasági ismeretek sem. A 

Természet világa című fejezetben szerepel a „földi dolgok” leírása, értelmezése. Ezek között 

ismerteti a szerző az állat- és növényvilágot, az ásványok felsorolását. 

A mű VIII. fejezetében amelynek címe: „ A csinálmányokról – az emberi  kéz alkotásai”-ban 

Apáczai azt  hangsúlyozta, hogy a „…nevelésben össze kell hangolni a lenézett ipari-

mezőgazdasági, és a felmagasztalt szellemi irányt.”(7) Részletesen elemezte a paraszti 

munkát, amelyet igen nagyra értékelt, látta annak nehézségeit, de szépségeit is. 
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Írt a termőföld minőségéről, a majorságról, majorosgazdákról, szőlőművelésről (csemetékről, 

oltványokról, kapálásról, kötözésről) a veteményeskertről (elhelyezése, kapálása, trágyázás, 

öntözés, beosztás), állattartásról (méhészet, halászat, vadászat, vadkert). Különösen érdekes a 

„házi, paraszti és örökkévaló kalendárium”, amelyben évezredes tapasztalatok alapján 

összegezte az időjárástól függő, és az év minden hónapjára szóló gazdasági tanácsait, 

„elsősorban a mezőgazdasági munkákra vonatkoztatva.” 

„Agrártörténeti jelentősége jóval nagyobb az eredetibb és tudományos eredményeket 

feldolgozó enciklopédistának, a latinul író Szentiványi Mártonnak (1633-1705). 1689-től 

1709-ig folytatásokban jelent meg mintegy 4000 oldalas enciklopédiájában természetesen 

helyet kapott a tudományként már évszázadok óta elismert „természethistória”, vagyis az 

ásvány-, növény- és állattan, és ami új volt – ezek alkalmazása a mezőgazdaságra.” (8)  

Szentiványi művében több fejezetet szentel a mezőgazdaságnak, a majorsági gazdálkodás 

szervezésének is. Érdeme vitathatatlan: „elsőként helyezte határozottan tudományos alapokra 

a gyakorlati biológiai és gazdálkodási ismereteket Magyarországon.”(9) 

A szakirodalom és a mezőgazdasági ismeretterjesztés helyzete a XVII. 

században 

Az ekkor használatos mezőgazdasági szakirodalom alapvető típusai a következők voltak:  

❖ Kalendarium: Ebben hónapról-hónapra sorolták fel a gazdasági teendőket. 

Ilyen szakirodalom Lippay János kalendáriuma is, amely 1661-ben íródott, s a 

mezei munkákról ad rendszeres összefoglalást. 

❖ Hausvater-irodalom: Önálló gazdaságok irodalmának indult. Tartalmazta az 

egyes művelési ágak teendőit, a termékek feldolgozásának módjait, és a ház körüli 

munkák leírását. Ilyen szakirodalmi munka Lackner Kristóf „Actus oeconomicus”-

a, amely 1619-ben jelent meg, műfaját tekintve iskoladráma, amelynek 

szőlőtermelési,- és borkészítésről szóló tanításai értékesek. 

❖ Kameralisztikai irodalom: Az államháztartás gazdasági kérdéseivel 

foglalkozott. Ehrenfels Gáspár a hazai gazdasági irodalom egyetlen ilyen szerzője, 

aki műveiben kiemeli a mezőgazdaság fontosságát, a paraszti terhek 

csökkentésének szükségességét. „A mezőgazdasági termelés növekedésének egyik 

feltételeként a nagy kamarai és földesúri birtokok felosztását, új paraszti 

kisbirtokok kialakítását tartotta fontosnak.”(10) 

A mezőgazdasági szakirodalom szempontjából a legnagyobb jelentőségű a XVII. században 

Lippay János három kötetes Posoni Kert című munkája volt. 
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7.-8. Lippay János: Posoni kert 

A mű részei a) Virágoskert b) Veteményeskert c) Gyümölcsöskert voltak. Lippay János 

műveiben meghatározta és leírta a kertészkedés alapvető feltételeit, termeléstechnikáját, 

megállapításai közül sok még ma is helytálló. 

„A nagy tudású szerzetes jól látta a korabeli korszerűtlen gazdálkodás hátrányait. Ezért 

tartotta szükségesnek olyan gazdasági jellegű munkák megírását, amelyek a korszerűbb 

gazdálkodást segíthették és egyben a célszerűbb, belterjesebb gazdálkodásra buzdíthatták 

korának gazdálkodóit.” (11) 

Lippay János magyar nyelven írt, létrehozta a magyar kertészeti szaknyelvet. 

A mezőgazdasági szakoktatás kezdetei a XVIII. században 

Az árutermelő tőkés típusú gazdálkodás kialakulása hazánkban a XVIII. Század második 

felére tehető. Ennek a folyamatnak az egyik segítője a tudományos mezőgazdasági ismeretek 

kialakulása volt. Magyarországon a gazdasági oktatás nyomait már jóval előbb 

megtalálhatjuk, mint az egyes nyugati országokban. 

A mezőgazdaságtan egyetemi oktatásának kezdetei hazánkban 

Mária Terézia a XVIII. században a Habsburg Birodalom korszerűsítésére törekedett. 

Reformokat vezetett be kormányzatának több területén, hogy az európai fejlődéssel lépést 

tartson. Kirívó volt Magyarország elmaradottsága. Ez az elmaradottság a másfél évszázados 

török uralomnak volt köszönhető, s ugyancsak ennek a következménye volt az ország 

középső részének elnéptelenedése. 

Mária Teréziának meg kellett szervezni a kihalt országrész újraélesztését, telepeseket kellett 

hozni, művelésbe kellett vonni a földeket, utakat kellett építeni, le kellett vezetni a vadvizeket, 
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meg kellett indítani a kereskedelmet. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére megfelelően 

képzett emberek egész hadára volt szükség, ilyen szakemberekkel azonban az ország nem 

rendelkezett.  

„A gazdasági élet fellendítéséhez tehát, megfelelő szakemberek képzése volt a legsürgetőbb 

feladat, főként a reáliák oktatására. Ehhez azonban az eddigi oktatási felfogásnak és 

gyakorlatnak gyökeresen meg kellett változnia.” (12) 

Ratio Educationis  

                                 

                   9. Ratio Educationis                                             10. Mária Terézia 

A Ratio Educationis 1777-ben készült el. Ez volt az első hazai tanügyi szabályzat. 

„A Ratio megtestesíti mindazt, amit Comenius és a XVII.-XVIII. Század több 

reformpedagógusa hangoztatott. Alapelve: ne terheljék a tanulók fejét olyasmivel, aminek az 

életben nem tudják hasznát venni. Az iskola tanítsa azt, ami az ipar, a kereskedelem és a 

mezőgazdaság űzéséhez nélkülözhetetlen. 

A mezőgazdaság oktatásáról több paragrafus is intézkedik. 

 A 178. szakasz 4. pontja a mezőgazdaságtan (oeconomia rustica) ismeretkörének 

meghatározását így vezeti be: „E tudomány dicséretét emlegetni, sokszoros hasznát és széles 

körű előnyeit ajánlani felesleges.” Bárhova veti sorsa majd a növendéket, hasznát veheti 

ismereteinek, az egyes vármegyékben felállítandó mezőgazdasági iskolák is számíthatnak az 

akadémiákon, bölcsészeti tagozaton alaposan felkészített ifjakra. 

A mezőgazdaságtan keretei között „tárgyalásra kerül… a földművelés, a dohány-, komló –és 

szőlőtermesztés, a rétgazdálkodás, talajművelés, állattenyésztés, mégpedig a szarvasmarha-, 

ló-és juhtenyésztés, a méhészet, valamint a termékek feldolgozása és tartósítása.” 

A mezőgazdaságtanhoz kapcsolódóan kell a „városi gazdálkodásról és a kereskedelemről 

szóló ismereteket” tanítani, hogy a „fiatalok azt megismerjék, milyen módon és miféle 
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alakban használják fel a mezőgazdasági munka termékeit, és bizonyos tájékozottságot 

nyerjenek az ezzel kapcsolatos foglalkozásokról, mesterségekről, műhelyekről és üzemekről. 

 A fizika tanárának kell ezeket, mint a természetrajz kiegészítéseket előadni, a matematika 

tanára pedig – amennyire tudja – a mezőgazdaságtannal kapcsolatos alkalmazott matematikai 

részeket tárgyalja.” (13) 

„A Ratio 199. szakasza kimondta, hogy az egyetemnek két kertje legyen: egy a botanikai, egy 

pedig a mezőgazdaság gyakorlati tanításához. Ez a rendelkezés az első egyetemi fokú 

mezőgazdaságtan – tanításának, megalapozásának egyik fontos eszköze volt.” (14) 

A Budáról 1784-ben Pestre helyezett (volt nagyszombati) egyetemen mezőgazdasági 

tanszéket állítottak fel, amelynek vezetésével 

Mitterpacher Lajost (1734-1814) bízták meg, amely feladatot rövid megszakítással – 1814-

ben bekövetkezett haláláig látott el. 

 

11. A nagyszombati egyetem 

1785-ben megszűnt a pesti egyetemen az önálló tanszék, visszaállításáról csak az 1806-ban 

kiadott II. Ratio Educationis intézkedett.  

Ekkor a mezőgazdasági oktatás rendszerint csak előadásokból – köztük nemesítési ismeretek 

is – állott, a gyakorlati képzés még nem kapott elég teret. Mitterpacher Lajos javasolta, hogy 

az egyetemhez kapcsolódóan gyakorlati gazdasági intézetet állítsanak fel. Kezdeményezése 

azonban nem tudott megvalósulni. 
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Mitterpacher Lajos mind oktatóként, mind íróként egyik úttörője volt a mezőgazdasági 

ismeretek terjesztésének. 50 művet írt, fő munkája 

 A mezőgazdaságtan elemei című háromkötetes mű, amelyet Budán 1777-1794-ben adtak ki 

latin nyelven. 1700 oldalon a mezőgazdaságtan elemeit tárgyalja a felsőbb iskolák 

használatára. 

 „Tankönyvében határozottan fellépett az elavult ugarolás ellen és a terményváltó gazdaság 

mellett foglalt állást. Ezt a művet az első rendszeres hazai mezőgazdaságtannak tartják.” (15) 

 

12.-13. Mitterpacher Lajos művei 

 

Mitterpacher Lajos munkáját a múlt század közepéig külföldön is, mint mezőgazdasági 

ismeretek enciklopédiáját forgatták.  

1787-ben a pesti tudományegyetemen az orvosi fakultáshoz tartozó állatjárványtani tanszék 

létesült, s ezzel hazánkban elindult az állatorvos-képzés. 
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A II. Ratio Educationis 

 

14. II. Ratio Educationis 

Az 1806-ban közzétett II. Ratio lényegében felújította az I. Ratio helyesnek tartott 

intézkedéseit. Megerősítette az egyetemen az önálló mezőgazdasági tanszéket, s ugyancsak a 

II. Ratio Educationis tartalmazza a mezőgazdasági értelmiséget érintő, első hazai képesítési 

rendelkezést is. 

Ilyen rendelkezéseket olvashatunk: „Hasonlóképpen azokat is célszerű a mezőgazdaságtani 

előadások hallgatására ösztönözni, akik magukat a falusi parasztgyermekek oktatására 

szánják, hogy ne nélkülözzék az oktatókat e mindegyikük számára legnemesebb 

tudományban. Az egyetemi mezőgazdasági oktatás „segédintézményei” a 275§ szerint a 

„könyvtár, a mezőgazdaságtani eszközök gyűjteménye, megfelelő mezőgazdaságtani terület 

majorházzal, valamint az állatállomány.” (16) 

A II. Ratio  - jelentős teret szentelt a szemléltető és a gyakorlati képzésnek:  

„ A különböző országrészekben a mezőgazdasági eszközök egyik részét tökéletesítették, 

másik részét pedig a legjobb eredmények alapján újonnan tervezték, ilyenek az ekék, kaszák, 

és kapák különböző fajtái, gépek a vetőmag egyenletesebb szórására, a magnak a kalászból 

való kicsépelésére, a fák gyökereinek a földből való kihúzására, vaj készítésre, és egyéb, a 
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mezőgazdasági munkában eredményesen használható eszközök: ismeretük azonban nem lesz 

eléggé mély az ifjakban, ha ezeket nem tárják a szemük elé.” (17) 

A törvény a mezőgazdasági gyakorlókertet így írja le: „Ott a növendékek az egész 

mezőgazdaságot a maga teljességében láthassák… 

 Csak akkor lesz eredményes a tanulás, ha a különböző fajtájú növényeket nem csupán 

bemutatják nekik, hanem a gyakorlatban is eléjük tárják, hogy azt gyakran szemlélhessék, sőt 

egy példányát emlékezetük segítségére leszakíthassák…  Ebbe a kertbe össze kell hordani a 

különböző talajfajtákat, ezeket tüzetesen megismertetik a növendékkel, művelésük módjának 

bemutatásával együtt, megtanítják a fák és szőlővesszők oltását, szemzését és nyesésük 

módjait.” (19)  Szükség van állatállományra is, „olyan állatokból összeválogatva, amelyekkel 

a mezőgazdaságban vagy a kereskedelemben naponta foglalkozunk.” ( 18) 

 

15. Kertészdiploma 1786. O.L. 

Tessedik Sámuel 

A XVIII. Század második felében létesült Európa első gyakorlati iskolája Szarvason. Az 

iskolát 1779-ben Tessedik Sámuel (1742-1820) saját erejéből létesítette, és tartotta fenn. Ez 

volt az első olyan intézmény, amely főleg a mezőgazdasági ismeretek terjesztését tűzte ki 

célul. 
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        16. Tessedik Sámuel               17. Tessedik önéletrajza             18. Tessedik műve 

 

Tessedik Sámuel, mint evangélikus pap fiatal korában bejárta az akkori Németország több 

jelentős központját (Jena, Halle, Leipzig) és csodálattal tapasztalta a korabeli mezőgazdaság 

természetformáló munkáját: „a homokon telepített erdők virulását és a vizes területek 

lecsapolását.” 

Iskolájában, a gyakorlatban foglalkozott akácfa telepítésével, lucerna elterjesztésével, méh és 

selyemhernyó tenyésztéssel, a szikes talajok javításával, az eperfák elterjesztésével. 

Gyakorlati tapasztalatait iskolai oktatásában hasznosította. 

Az iskola alapításával Tessediknek az volt a célja, hogy a jobbágyok oktatását biztosítsa. 

1784-ben megjelent „Der Landmann in Ungarn” című művében bírálta a földművelés 

elmaradottságát, és abban látta a problémát, hogy nincsenek hazánkban gyakorlati irányú 

gazdasági-ipari iskolák, „amelyek a népet megfelelően nevelhetnék.” 

„Hazánk földművelő népe a természet gazdag adományai ellenére sem boldogul. 

Hiába vannak helyes rendeletek, végrehajtásuk nem megfelelő, az elöljárók nem állnak 

hivatásuk magaslatán, a nép pedig elmaradt. Midőn néhány esztendővel ezelőtt a normális 

iskolák hazánkba behozattak, azok ígérő fénye nem tartott sokáig.  

A falusi iskolákban a valamivel megjavított silabizálásnál és írásnál maradhatunk, és egy 

lépést sem tehettünk tovább. Egyik legfőbb baj, hogy nincsenek hazánkban gyakorlati irányú 

gazdasági-ipari iskolák, amelyek a népet megfelelően nevelhetnék.” (19)  

                                                     19. Tessedik akácfája  
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Tessedik iskolájában valóban hasznos, a földművelő parasztember számára nélkülözhetetlen 

ismereteket oktatott. Az elemi iskolák tárgyai mellett (írás, olvasás, fogalmazás, számolás, 

földrajz és történelem) úgynevezett tárgyköröket tanított. Ilyenek voltak az emberrel és 

környezetével foglalkozó ismeretek, a természetismeretek (föld, ég, levegő, tűz, víz, 

természeti jelenségek, növények, fák, állatok, ásványok). 

„A tantárgyak fő csoportját a mezőgazdasági ismeretek alkották. Ennek keretében ismertették 

a mezőgazdaság összes ágában általában érvényesülő elveket, összehasonlították a korszerű és 

elavult gazdálkodást, a helyes és a helytelen törekvések következményeit. Emellett 

részleteiben is tanulták a mezőgazdaság egyes ágait: a földművelést, a rétművelést, 

állattenyésztést, kertgazdálkodást, méhészetet, selyemhernyó-tenyésztést, szőlészetet, 

állategészségtant. Foglalkoztak az időjárási fogalmakkal, a közigazgatással kapcsolatos 

tudnivalókkal. Az elméleti oktatás során a súlypont a gazdálkodással kapcsolatos ismeretekre 

esett. A fő hangsúly azonban a gyakorlati bemutatáson és a termelőmunka által való 

gyakorláson volt. 

Gyakorlatban tanulmányozták a mezőgazdasági termékek ipari feldolgozását, értékesítését. A 

gyakorlati oktatás kiterjedt a selyemtenyésztésre, méhészetre, kertészetre, a mezőgazdasági 

kultúra főbb ágaira, a talaj megművelésére, a szikes föld javítására és a mesterséges rétek 

létesítésére is. Az ipari és gyakorlati foglalkoztatás a szövő és festő műhelyekben történt.” 

(20) 

Tessedik 1791-ben egy tanügyi reformot nyújtott be az országgyűlés művelődésügyi 

bizottsága elé, ebben kifogásolta, hogy az ország iskoláiból hiányzik a testi nevelés, a 

gazdasági oktatás elhanyagoltságát, a honismeret hiányát is felrótta. Azt javasolta, hogy az 

ország különböző pontjain a szarvasihoz hasonló iskolákat állítsanak fel. Rámutatott arra a 

hiányosságra is, hogy a tanügy hivatalos intézői nem látják világosan a falusi iskolák célját, 

ezért nincsenek átgondolt tantervek, módszertani útmutatók, a falusi iskolákból hiányzik a 

kétkezi munka. Így írt Tessedik reform-gondolatairól: 

„Én minden eszközt megpróbáltam ahhoz, hogy ezt a fogas kérdést megoldjam, és egyetlen 

eszközt találta, amely alkalmasnak bizonyult: a gyakorlati gazdasági tanmódszer, céltudatos 

iskolaiparral egybekötve.”(21) 

Tessedik Sámuel nagy érdeme, hogy összekapcsolta az iskolát a kétkezi munkával, az 

elméleti és a gyakorlati tevékenység nála szoros összhangban volt. 

A szarvasi iskola 1799-ben nyilvános iskola lett, munkaprogramja kibővült.  
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Olyan tanítókat képeztek itt, akik későbbi feladata a mezőgazdasági ismeretek volt. Az iskola 

feladata: „…alaposan megtanítsa a leendő tanítókat: hogyan kell a gyermeket az üres 

haszontalanságok helyett világosan, szemléletesen és érdekesen hasznos ismeretekre 

tanítani.”(22) Ez az intézmény speciális tanításra, speciális oktatókat képzett, és a végezendő 

munkát is időszak szerint specializálta – ez teljesen új, szokatlan volt az eddigi oktatási 

rendszerben. 

„Iskolájának haszna volt a tanulóra, mert biztosította testi és lelki erejének kifejlesztését. De 

hasznos volt a tanítókra, szülőkre, a felsőbbségre és főleg a mezei gazdálkodás fellendítésére. 

Felhívta a figyelmet az addig fel nem használt gyermeki munkaerő célszerű hasznosítására. 

Növendékei hajlamukat követve dolgoztak egyik vagy másik munkában. Ezért Tessedik 

rendszerét tulajdonképpen a Montessori-rendszer XVIII. Századbeli első racionális 

kísérletének lehet tekinteni.”(23) 

A keszthelyi Georgikon 

1797-ben Tessedik Sámuel és Nagyváthy János közreműködésével Festetich György 

megalapította a Georgikont. 

                           

                                      20. Georgikon                                     21. Festetich György 

Festetich György (1755-1819) nyugat-európai útja során ismerkedett meg a francia 

eszmékkel, és a fejlődő angol intenzív mezőgazdasággal. Ezek az élményei világnézetére, 

gondolkodására nagyban hatottak. Az angol mezőgazdaság eredményeit, és művelési 

módszereit látva rádöbbent a hazai feudális birtokrendszer elmaradottságára, fejlődés-

képtelenségére.  
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Belátta, hogy a fejlettebb mezőgazdasági termelés csak a bérmunkára való áttéréssel érhető el. 

Tudta, hogy ennek az átalakulásnak a legfőbb akadálya maga az abszolút monarchia 

rendszere.  

A polgári nemzeti törekvések híve lett, szembefordult a bécsi udvarral. Élete céljának birtokai 

fejlesztését tűzte ki. Visszatért Keszthelyre, uradalmi jószágkormányzójának meghívta 

Nagyváthy Jánost. 

Georgikon megalapításának céljai a következők voltak: 

1. „művelt osztály” fiaiból jól képzett, szakértő gazdatiszteket képezzen 

2. parasztfiúkból jó cselédeket neveljen 

3. módot adjon a földbirtokosoknak arra, hogy a szükséges mezőgazdasági ismereteket 

megszerezhessék 

1797 júliusában kezdte meg működését az intézmény egy tanulóval. A tanulók száma a 

későbbiekben fokozatosan növekedett, ami az ösztöndíjnak is köszönhető volt.  

„A Georgikon szervezetileg nyolc intézetből állott:  

1. Tudományos gazdasági iskola , 1797-ben nyílt meg. Célja gazdatisztek nevelése, de 

földbirtokosoknak is alkalmat adott arra, hogy korszerű szakismereteket sajátíthassanak 

el. Felvételi feltétel: a filozófiai végzettség, vagy legalább a 6 osztály elvégzése 

2. Mezőgazdasági szak  

I. év Első trimester: Talajművelés, rétművelés, takarmánygabona, konyhakerti, 

gyári és     kereskedelmi növények, szőlő-és gyümölcstermesztés, 

erdőművelés. 

 Második trimester: Általános és különleges állattenyésztés (ló, 

szarvasmarha, juh, kecske, sertés) 

 Harmadik trimester: Házinyúl, baromfi, selyemhernyó-tenyésztés, 

méhészet, vadászat, halászat, tőzegnyerés. 

II. év Első trimeszter:  

A gabonafélék ipari termékei. A konyhakerti növények és a gyümölcs 

eltartása, felhasználása. A bor kezelése és melléktermékei, kereskedelmi 

növények ipari feldolgozása 

I. Második trimester 

Hús és hal különböző eltartási módjai, állati testrészek felhasználása. Zsír- 

vaj- sajt készítés. Szappanfőzés, gyertyamártás. A bőr, szőr, serte és toll 

eltartása és felhasználása. A méz és a viasz kezelése és feldolgozása. A 

selyem és egyéb állati termékek kezelése.  
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Harmadik trimester 

Tégla- mész és gipszégetés. Kőfejtés, szóda, salétrom, timsó, vitriol és 

rézrozsda nyerés. Üvegkészítés. 

III.év Birtokkezelés, a mezőgazgaságra, különösen az uradalmi kezelésre vonatkozó 

legfelsőbb rendeletek ismertetése. 

2. Parasztiskola, 1798-ban nyílt meg. Célja az uradalmi cselédek nevelése. A tanulmányi idő 

nem volt pontosan meghatározva, hanem a növendékek felfogásához igazodva rövidebb vagy 

hosszabb ideig tartott. Oktatást nyertek olvasásban, írásban, számolásban, gazdaság 

elemeiben, gyümölcsészetben, selyemhernyó-tenyésztésben, méhészetben. A felvételi írás, és 

olvasás tudásához és 12-15 éves életkorhoz volt kötve. Végzés után uradalmi gazdák, 

vincellérek lehettek. 

3.Pristaldeum, 1804-ben nyílt meg, és amely 2 év alatt az uradalmak jogi igazgatására 

képesített. Olyan jogot végzetteket vettek fel, akik uradalmi ügyvédek, jogtanácsosok akartak 

lenni. Gazdasági jogot, s a mezőgazdaság elemeit, urbariumot, számvitelt tanultak. 

4.Erdész és vadász szakiskola. 1806-ban nyílt meg a felső és alsó tagozattal, minden olyan 

tárgyat tanítottak, amelyekre erdészeknek, vadászoknak szüksége van. 

A felsőbb tanfolyamon önálló erdőkezelőket képeztek. Az elméleti oktatás 3 évig, a 

gyakorlati oktatás pedig 1, illetve 2 évig tartott. Felvételi feltétel: ép, egészséges testalkat, 14 

éves életkor betöltése, tökéletes magyar, német nyelvtudás, némi rajz és számolási tudás volt. 

Alsóbb tanfolyamon erdőőröket és erdőkerülőket neveltek. A parasztiskolából is vettek át 

tanulókat. A 15. életévüket még be nem töltött , magyarul írni, olvasni tudó ifjakat vették fel. 

5. Kertésziskola. 1806-ban nyílt meg. A növendékeket az elemi tárgyakon kívül kertészet 

területére képezték 2 év alatt. A gyenge előmenetelű tanulókat kötelezték az első év 

megismétlésére, a 15. életévüket még be nem töltött magyarul írni, olvasni nem tudó ifjakat 

vettek fel. 

6. Ménesmester és lovásziskola, 1807-ben nyílt meg. Ebben az uradalmi ménesek részére 

szakképzett személyzet nevelése folyt. A tanulmányi idő kezdetben 2 év volt, amit 1819-ben 

4 évre emeltek fel. A tanítás nyelve: részben magyar, részben német. Olyan 15 éves ifjakat 

vettek fel, akik tökéletes magyar vagy német nyelvtudással rendelkezetek. 

7. Mérnök iskola, 1808-ban nyílt meg,. A kétéves elméleti oktatás során bevezette hallgatóit 

a gazdasági építészet, a csatornázás, az öntözés, a hidak, malmok, ipari üzemek építése és 

berendezése ismeretébe. Egy év gyakorlat következett. A másodéves hallgatók a vasárnapi 

iskolában tanítottak. Sikeres végzés után Pesten vizsgáztak, a legjobbak mérnöki oklevelet 
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kaptak. A felvétel éppen ezért mérnöki előismerethez kötődött. A földmérők már két év alatt 

sikeres befejezés után megkapták földmérői bizonyítványukat.  

8. Gazdasszony iskola, szintén 1808-ban nyílt meg. Célja volt, hogy három év alatt 

takarékos, művelt háziasszonyokat neveljen. Háztartástant, kézimunkát, baromfitenyésztést, 

rajzolást, egészségtant és illemtant, általános ismereteket tanultak. 1820-ban megszűnt.”(24) 

 

A Georgikonban szigorúan felügyelték az előadások látogatását, 1837-től akinek 6 

igazolatlan óramulasztása volt, nem engedték vizsgára. A helyes magaviseletre is nagy 

hangsúlyt fektettek.- intézeten belül a pedellus, intézeten kívül pedig két primator látta el a 

felügyeletet.  

A diploma 1-2-3 koszorús fokozatú volt. A későbbiekben az iskolát egyszerűsítették, a fő 

hangsúlyt az elméletileg és gyakorlatilag képzett gazdák nevelésére helyezték.  

A tanulók évente vizsgát tettek, melyek 1801-től a nagyszabású kulturális ünnepségek, a 

Helikon-ünnepélyek keretében folytak.  

A Georgikonhoz tartozott egy először 543, majd 932 kh kiterjedésű tangazdaság, „amelynek 

kezelése mintaszerű volt.” 

A Georgikon 51 évig állt fenn, 1848 májusában szűnt meg, mivel a hallgatók csatlakoztak a 

szabadságharcban harcolókhoz. Az intézmény – működése alatt 1444 végzett hallgatót 

bocsátott ki. Az első magyar mezőgazdasági főiskola volt, alapításában találkozott a 

„földbirtokosi érdek a nemzeti haladást szolgáló törekvésekkel.” 

Nagyváthy János (1755-1819) a Georgikon első tanárai között volt. 

Elszegényedett nemesi családból származott, iskoláit Mitterpach Lajosnál végezte.  

Ő volt az első magyar mezőgazdasági kézikönyv írója. Fő műve: „A szorgalmatos mezei 

gazda” 1791-ben jelent meg Pesten. E munkájában Nagyváthy hangsúlyozza, hogy „…a 

mezei gazda, ha csak a gazdálkodás mesterségét nem tudja, nem boldogul…” Így ír könyve 

elöljáró beszédében: „.. kiváltképpen való haszonnal éltem Tekintetes tisztelendő 

Mitterpacher Lajos Uramnak a Mezei Gazdaság meg-becsülhetetlen Királyi Tanítójának mind 

kinyomtatott könyveivel, majd a közönséges tanítások alkalmatosságával tett jegyzéseivel. 

Annyival inkább pedig: először, hogy mindkettő édes Hazánkhoz van alkalmaztatva, 

másodszor, hogy nagyobbára fáradhatalan szorgalmatosságának a tapasztalásról szerzett 

Gyűjteménye, harmadszor, hogy oly különös megválasztással van együvérakva. S mindezt 

szájából gyönyörűséggel hallottam.”(25) 
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A reformkor nevelésügyi törekvései 

A XIX. század elején jelentkezett Magyarországon a polgári átalakulás igénye. Ezt az 

átalakulást akadályozta a nemzeti függetlenség hiánya. 

„Felvetődik a „honszeretetre” való nevelés szükségessége, a magyar nyelvű oktatásért vívott 

küzdelem: a közoktatás egészének átalakítása a polgári igényeknek megfelelően, ezen belül az 

óvodák, népiskolák, s vele kapcsolatban a tanítóképzés megszervezése, a közép, -és 

felsőoktatás és a nők nevelésének ügye.”(26) 

Népoktatás és tanítóképzés 

A falusi iskoláknak ebben az időszakban rossz volt az oktatási módszerük, a verbalizmusuk, 

oktatási módszereik pedig korszerűtlennek bizonyultak. Az 1839-40-es Országgyűlés 

bizottságot jelölt ki népoktatási program kidolgozására, ennek terve 1843-ban jelent meg.  

1845-ben jelent meg az új rendtartás „Magyarország elemi tanodáinak szabályai” címmel, 

amely kimondta, hogy az alsó fokú iskola első két osztályában latin nélkül kell tanítani 

minden tárgyat, s az első két osztály elvégzése kötelező minden 6-12 éves gyermek számára.  

Az első tanítóképző intézetek egyházi irányítás alatt jöttek létre. Az első magyar nyelvű 

tanítóképző Egerben alakult, 1828-ban. A tanítóképző intézetekben a tanító-jelöltek a 

természettudományos alapok mellett a falusi gazdálkodás elemeit is tanulták. 

Közép, - és felsőfokú oktatás 

A reformkor legfontosabb törekvései közé tartozott a magyar nyelvű oktatás bevezetése. 

A polgárosodás az ipar, - és a mezőgazdaság fejlődése előtérbe állította az eddig elhanyagolt 

szakoktatás kérdését is. Az 1825-27-es Országgyűlésen felvetették a gimnáziumok számának 

csökkentését, s helyettük műszaki, ipari szakképzést adó közép – és felsőfokú iskolák 

szervezését. 1850-ig gyakorlatilag nem történt semmi a mezőgazdasági oktatás fejlesztéséért. 

A reformkor haladó politikusai, pedagógusai, és művelődéspolitikusai sokat tettek a polgári 

átalakulás megindulásáért. Közülük is kiemelkedik a „Haza mindenese” elnevezést kiérdemlő 

Fáy András. 

Az agrárszakoktatás fejlődésére a tőkés gazdálkodás szemléletének, a tőkés átalakulás iránti 

igény hatott. A nagybirtokos gazdálkodásra az angol, majd a német példa volt nagy 

befolyással. Megmutatkozott ez a hatás az alsó iskolák képzésében is: a nagybirtok közvetlen 

irányítására alkalmas altiszteket képeztek. A reformkorban felvetődött a telkes jobbágyok 

szakképzésének igénye is. 

Széchenyi István alakját történelmi tárgyú tanulmányainkból már jól ismerjük. 
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                  22. Széchenyi István                                         23. Nagycenk 

Széchenyi birtokának egy részén, 1833-ban már felszámolta a feudális gazdálkodást, a 

jobbágytelkeket a jobbágyok használatába adta. Ezzel jelentős lépést tett a tőkés gazdálkodás 

felé vezető úton. Nagycenken évente 4-5 fiatalember tanulta a gazdálkodást olyan 

eredményességgel, hogy a 40-es évektől más gazdaságokból számosan keresték fel a 

nagycenki birtokot, hogy 1 évig tanulmányozzák a „mezőgazdálkodást.” 

 

24. Nagycenk 

Balásházy János az agrártudomány első művelője a megalakuló Tudományos Akadémián. A 

Georgikonban eltöltött évei alatt döbbent rá a honi gazdálkodás elmaradottságára. Életének 

célja a gazdaságok fejlesztése, az újabb gazdasági eszközök használatának bevezetése volt. 

Törekedett a helyi sajátosságoknak megfelelő, korszerű mezőgazdasági rendszer kialakítására. 

Agrártudományi műveiben foglalkozott talajtani, talajművelési, trágyázási, 

növénytermesztési, növényvédelmi, gyümölcstermesztési, borászati, állattenyésztési, 
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állatgyógyászati kérdésekkel. 1827-ben jelent meg a „Gyüjtemény a juhtenyésztésről” című 

első korszerű, magyar nyelven megjelent juhtenyésztési kézikönyv.  

„Okos gazda” című, 1839-ben megjelent munkájában – melyet elsősorban alsóbb fokú 

iskolakönyvnek szánt, a – a „mezőgazdálkodás” különböző ágazataiban szükséges 

agrártudományi ismeretek összefoglalására törekedett. 

„Balásházy János már a húszas években hangoztatta, hogy a mezőgazdasági szakképzést 

állami kézbe kell venni, és minél több mezőgazdasági szakiskolát kell létesíteni. „Az oktatás 

középpontjában a mezőgazdasági tudományoknak kell állnia, s a többi tantárgy tanításának 

célja ennek alátámasztása. Rámutatott arra is, hogy az iskola tangazdasága nemcsak a 

gyakorlati ismeretek elsajátításának színtere, hanem egyben termelőüzem.”(27) 

1839-ben megindult az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kezelésében a budai országos 

szőlészeti iskola. 1845-ben pedig Debrecen közelében, Zeleméren nyitotta meg kapuit az első 

földművesiskola, melynek célja az ország különböző részeiről származó árvafiúknak 

parasztgazdákká való képzése volt. Az iskola általános gazdasági és kertészeti irányú volt, de 

kiterjedten foglalkozott a „selyemtenyésztéssel”, és a „fatermesztés” oktatásával is, 1848-ig 

állt fenn. 1846-ban nyílt meg, és 1848-ig állt fenn Cegléd közelében a szőkehalmi 

földművesiskola, melynek célja a 3 éves tanulmányi idő alatt majoros telkes gazdák kiképzése 

volt. 

Széchenyi kezdeményezésére 1835-ben alakult meg az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület (OMGE), amely mezőgazdasági kultúránk fejlesztését tűzte ki célul. Az egyesület 

Török Jánost és Csapó Dánielt bízta meg egy Központi Gazdaképző Intézet tervének 

kidolgozásával. A terv elkészült, az 1844-es pozsonyi Országgyűlés elé terjesztették, de 

pénzügyi okok miatt a megvalósítása nem sikerült.  

 „A XIX. Század első felében bontakozott ki hazai szakirodalmunk is. Számos, rövidebb-

hosszabb ideig megjelentetett szakfolyóiratunk közül, mint legfontosabbakat említhetjük: 

1.) Nemzeti Gazda /Bécs, 1814-15, Pest, 1816-18. szerk.: Pethe Ferenc/ Tartalma: 

Szakközlemények a mezőgazdaság egész területéről, mintagazdaságok ismertetése, a 

keszthelyi Georgikon hírei, stb. 

2.) Mezei Gazdák Barátja /Pest, 1824-25, 1829-1831. szerk.: Angyalffy Mátyás/ 

3.) Mezei Gazda /Pest, 1832., Szerk.: Angyalffy Mátyás/ 

4.) Gazdasági Literatura /Pest, 1840. Szerk.: Borsos Márton és Plötz /Évkönyv/ 

5.) Honi ’S Külföldi Gazda és Kereskedő Szerk. és kiadó: Borsos M. /Buda, 1837./ 

6.) Ismertető az Összmüvészeti és Polgári Szorgalomban /Pest, 1837-1839. szerk. és 

kiadó: Borsos M./ 
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7.) Ismertető Honi ’S Külgazdaságban és Kereskedelemben /Pest, 1837., szerk.: Borsos 

M. E lap cikkeinek legtöbbje a magyar mezőgazdaság problémáival foglalkozott, de 

helyet kaptak a polgári haladás szószólói is.  

8.) Gazdasági Tudósítások /Pest, 1837. OMGE Kiadványa/ 

9.) Gazdasági Lapok /Pest, 1849-1850-ig Szerk.: Korizmics László” (28) 

A magyar szabadságharc leverése után véres megtorlás következett. A reformkornak és a 

szabadságharcnak mégis döntő szerepe volt abban, hogy Magyarországon megkezdődött a 

polgári átalakulás. 

A mezőgazdasági népoktatás kérdései az 1868. évi népiskolai törvény 

alapján 

Az 1848-as népoktatási törvényjavaslat 9. §-a kimondja: „Az elemi oktatás azon tárgyakban 

határoztatik, melyek a polgári élet minden viszonyaiban szükségesek, figyelemmel arra, hogy 

a gyermekek inkább alapos, mint sokféle ismerethez jussanak.”(29) 

Eötvös Józsefnek, a törvényjavaslat kidolgozójának az volt a szándéka, hogy az oktatás 

tartalmát az élet szükségleteihez, a társadalmi fejlődés igényeihez igazítsa. 

 

25. Eötvös József 

Így ír erről: „Természettan és természetírás, különös figyelemmel az életmódra és vidékre 

melyhez a növendék szüléinek nagyobb része tartozik.” (30) – Az oktatás tartalmának tehát 

figyelemmel kell lennie a szülők életmódjára, és a vidék sajátosságaira! 
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Az 1868. évi XXXVIII. Törvénycikk jelentősége: 

A törvény megjelenéséig elszórtan jelentkezett mezőgazdasági ismeretek oktatása kötelezővé 

vált. Az iskolakötelezettség kimondása a szélesebb néprétegek oktatását vonta maga után, 

amely fontos volt a társadalmi, gazdasági fejlődés és az állami népoktatás megvalósítása 

szempontjából. 

„A III. fejezet a hitfelekezetek iskolaszervezési illetve iskolafenntartási jogát több feltételhez 

köti. Ezek az iskolák legalább legalább a következő tantárgyak oktatását kötelesek biztosítani:  

hit-és erkölcstan, olvasás és írás, fejbeli és számjegyekkel való számítás és a hazai mértékek 

ismerete, nyelvtan, „természettan és a természet elemei, figyelemmel az életmódra és vidékre, 

melyhez a gyermekek nagyobb részének szülei tartoznak”, hazai földleírás és történet, 

„gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és különösen a kertészet köréből”, a polgári jogok 

és kötelességek rövid ismertetése, ének, testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra.”(31) 

Az V. fejezet az elemi iskolák, a felsőbb népiskolák, és a polgári iskolák szervezési-tartalmi 

problémáival foglalkozik. 

a) Elemi iskolai oktatás két tanfolyamot foglal magában: a 6 évig tartó mindennapi és a 3 

évre terjedő ismétlő iskolai tanítást. „A törvény 52. §-a a mindennapi iskolába járó 

gyermekek heti óraszámát 20-25 órában állapítja meg, beleértve a hit-és erkölcstant, 

„de nem értve ide a testgyakorlatot és a mezőgazdasági vagy kertészeti gyakorlatokat. 

Az 53. § kimondja, hogy a mindennapi iskolába járó tanulók 10 éves korukig, a 

szünidő kivételével, télen, nyáron egyformán tartoznak iskolába járni, a 10 évesnél 

idősebb gyermekek számára a törvény megengedhetőnek tartja, hogy a földműveléssel 

foglalkozó községekben a szünidőn kívül még két hónapig, a legnagyobb 

munkaidőben csak vasárnapi iskolába járjanak.”(32)  

b) A törvény demokratikus elvét tükrözi, hogy „…minden növendék anyanyelvén nyerje 

az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek egyike. Vegyes ajkú 

községben ez okból oly tanító alkalmazandó, aki a községben divatozó nyelveken 

tanítani képes.”(33) 

c) Felsőbb népiskolákban az oktatás időtartama a fiúknál 3 év a lányoknál 2 év a 

hatosztályos elemi népiskola elvégzése után. A tantárgyak: hit – és erkölcstan, 

szépírás és rajz, anyanyelv, számtan és mértan alkalmazott gyakorlatokkal 

egybekötve, természettan és természetrajz „különös tekintettel a földmívelésre és 

iparra”, földrajz és történet, a mezei gazdaságtan alapvonalai, hazai alkotmánytan, 

egyszerű könyvvitel, testgyakorlat, katonai gyakorlat, ének. A leányok számára az 

előírt tantárgyak lényegében megegyeztek a fiúkéval, az alábbi tárgyak hiányoznak: a 



 27 

mértan, hazai alkotmánytan, könyvvitel, testgyakorlat, mezei gazdaságtan alapvonalai, 

újak viszont: a természettan és természetrajz különös tekintettel a kertészetre és női 

foglalkozásokra, valamint a női kézimunkák oktatása. Később létrehozták a 

„Gazdasági szakosztállyal megtoldott felsőbb népiskolákat”, amelyekben a gazdasági 

ismeretek oktatása a földművesiskolák oktatásával majdnem egyenértékű volt.  1869-

ben kezdte meg működését Balatonfüreden a „Szőlészeti és gyümölcsészeti felsőbb 

népiskola”, amelyben már szaktanárok tanították a szőlészetet, borászatot és 

gyümölcsészetet. Az 1868. évi XXXVIII. Törvény 50-55. §-a intézkedett 

ismétlőiskolák létesítéséről. A rendelet hatására 1712 gazdasági ismétlőiskola létesült. 

d) Polgári iskolák a fiúk számára 6 éves, a lányok számára 4 éves időtartammal 

működtek, a népiskola első 4 évének elvégzése után.  

 

Tantárgyai a következők voltak:  

természetrajz, természettan és vegytan, tekintettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra, 

mezei gazdaság vegyipartan, tekintettel a község és vidéke szükségére. A törvény VII. 

fejezete „A tanítóképezdék” címet viseli, 20 tanítóképző felállításáról intézkedik, 

mindegyik mellett gyakorlóiskolával, melyben a tanítójelöltek gyakorlati képzést nyernek. 

A 83. § így rendelkezik: „A tanintézethez legalább 2 holdnyi kertnek kell csatoltatni, hogy 

a növendékek a földmívelésben, a gyümölcs – és szőlőtermesztésben gyakorlati oktatást is 

nyerjenek.”(34) 

 A törvény egész koncepcióját áthatja Eötvös József meggyőződése, mely szerint az ország 

fejlődésének záloga a nevelés, a nép nevelésének kérdése.  

                                         

                26. Eötvös emlékszoba, Ercsi                                              27. Eötvös József 
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A népoktatás Eötvös által kidolgozott rendszere az addigiaknál fokozottabb mértékben vette 

figyelembe a gyakorlat szükségességét. Rendkívül nagy érdeme, hogy a népiskolai oktatás 

tartalmába beiktatta a mezőgazdasági, kertészeti, és szőlőművelési ismereteket, a gyakorlati 

képzést egyenlő súllyal szerepeltette. Újszerűsége többek között abban is megnyilvánult, hogy 

differenciáltan kezelte a fiúk és lányok képzésének kérdéseit. A törvény továbbá megfelelő 

súllyal szerepeltette a tanítóképző intézetek tantárgyai között a földműveléssel, gyümölcs – és 

szőlőtermesztéssel összefüggő ismereteket, mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban.  

Szakoktatási kezdeményezések és alapítások 

„A mezőgazdasági szakoktatási ügy – kezdetben a magyaróvári intézet – állami irányítása 

/felügyelete/ a Földművelés- és Bányaügyi Minisztérium feladata, majd 1853. január 17-től a 

feloszlatott Minisztérium ügyeit a Bel-, illetve Pénzügyminisztérium hatáskörébe utalta a 

császár. Ez időtől a belügyhöz tartoznak a mező- és erdőgazdasági oktatási intézmények.”(35) 

Entz Ferenc 1853-ban felállította a gazdasági kertészeti-szőlészeti iskoláját, amelynek 

tantervét is közölte. 

 

28. Entz József 

1860-ban ugyancsak Entz Ferenc vezetésével létrejött a Gellérthegyen a budai „Kertész és 

Vincellérképző Tanintézet.” Az új intézet célja szakértő, elméletileg képzett vincellérek 

kibocsátása volt. Az oktatás két évig tartott, tanfolyami keretek között.  

Az iskola 1865-től a „Vincellér-, Kertész – és Pincemestereket képző Gyakorlati Tanintézet” 

címet kapta, mert a Gellérthegy déli oldalán 1864-ben elkészült az intézmény mintapincéje. 

Ezzel kiegészült a képzés is, éves borásztanfolyamokat szerveztek, majd bevezették a 2 éves 

tanfolyamon a borászati képzést is.  
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1862-ben az udvar bejelentette a szakoktatásügy rendezésének szándékát, és lépéseket tett 

tanintézetek felállítására.  

„Az OMGE közgyűlési bizottmányának elnöke, Egán Ede az alábbiakban foglalta össze a 

szakoktatás átfogó rendszerének tervét:  

1.) A falusi iskolákban az alapokat kell megtanítani és a gyakorlat elemi fogásait. 

2.) Minden városban és jelentősebb falvakban a felnőttek számára gazdasági szakkönyvtárat 

kell felállítani. A könyveket a szomszédos falvakban is ki kell hordani. 

(Mozgókönyvtár!) 

3.) Minden megyében legalább egy földművesiskola legyen. 

4.) Ott, ahol a helyi adottságok lehetővé teszik, külön tanszékeket állítsanak fel. 

5.) Egy országos akadémiát kell felállítani. 

6.) A gazdasági fiókegyesületek az anyaegyesülettel álljanak oly szoros kapcsolatban, hogy 

segítségükkel kialakulhasson a statisztikai adatszolgáltatás megbízható hálózata.”(36) 

Az OMGE közgyűlése utasította az elnökséget, hogy az országos gazdaképző intézet tervét 

terjessze az Országgyűlés elé. 

A Helytartótanács 1862. augusztus 20-án kelt 31.611. sz. leiratban közölte az OMGE-val: a 

császár a budai vár helyreállítására szánt összegből 240 ezer Ft-ot tanintézetek számára 

juttatott.” (37) A császár 5 felsőfokú tanintézet felállítását javasolta. 

Az OMGE – válaszul felterjesztette a tanintézet felállítására alkalmas 5 város nevét, és 

részletesen kidolgozta a felállítandó intézetek oktatási programját. – Erre a hírre megindult a 

versengés a városok között, Igló, Eperjes, Rimaszombat ügye „hamarosan lezáródott.” 

Az első tanintézet Keszthelyen alakult, 1865. november 1-jén Országos Gazdászati és 

Erdészeti Tanintézet néven. 

A Georgikon emléke mellett döntő jelentőségű volt az a tény, hogy 1862-ben itt létesült a 

„Dunántúli Vincellériskola”.- Ennek kertjét, felszerelését már 1863-ban felajánlották a 

létesítendő tanintézet céljaira. Ezen kívül gyűjtést is rendeztek, Zala megye közönsége házzal, 

istállóval, pénzadományokkal járult hozzá a feltételek megteremtéséhez. Végül Festetics 

Tasziló 232 hold szántót és rétet engedett át „örökös és méltányos haszonbérlet mellett „ az 

intézet céljaira. A szabadságharc leverése után tehát Keszthelyen alakult meg az első magyar 

nyelvű, felsőbb oktatási intézmény. 

A tanintézet királyi alapítólevele 3 évben állapította meg a tanulmányi időt. A tanári kar 

kiváló szakemberekből állt, közülük is kiemelkedik Lovassy Sándor zoológus, aki a Balatoni 

Múzeumot is fellendítette.  
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Az oktatómunka mellett a keszthelyi intézet kísérleti állomásokat állított fel: Meteorológiai 

Állomás 1865, Vetőmagvizsgáló Állomás 1884, Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás 1885.                  

                                                     

                29. Balatoni Múzeum                                                        30. Lovassy Sándor 

 A második tanintézet Debrecenben kezdte meg működését, Debreceni Felsőbb Gazdasági és 

Erdészeti Tanintézet néven, 1867. június 14-én.  

„A jó szervezés sem tudta visszaszorítani annak a hátrányát, hogy a városban az ilyen típusú 

főiskola gyökértelen volt.” (38) Az intézet a Magyaróvári Tanintézet szervezetének mintájára 

alakult. 

„A tanintézet fokozatos fejlődésére, erősödésére vall, hogy az idők során néhány kitűnőség  

ott nőtte ki magát. Pl. Kerpely dohánykísérlete Európa-hírű szaktekintéllyé tette.” (39) 

Párizsban 1900-ban a nemzeti kiállításon az intézet nagy sikert aratott, aranyérmet kapott, 

egyénileg kitüntették Müller Ottót, Kerpely Kálmánt, Nyirédy Jenőt és ifjú Sporzon Pált. 

Debrecenben is megindult kísérleti állomások szervezése: Magkísérleti Állomás, 

Vegykísérleti Állomás, Dohánykísérleti Állomás. 

A harmadik tanintézet a Magyaróvári Felsőfokú Tanintézet volt.  

A tanintézetet Albert Kázmér szász tesseni herceg, Mária Krisztina királyi hercegnő férje, a 

magyarok iránt érzett hála jeléül alapította 1818-ban.  
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                                                             31. Albert Kázmér 

A tanintézetet nem a Helytartótanács, hanem közvetlenül Bécs kormányozta, az oktatás 

nyelve a német volt. Az óvári intézetben az oktatás 1818 óta folyamatos volt, csak kb. 5 évig 

szünetelt a szabadságharc miatt, mivel Óvár élvezte a Habsburg-ház kiemelt bizalmát. 

A korabeli szakemberek bírálták az Óvári Intézet működését: elismerték tudományos 

törekvéseit, viszont a gyakorlati nevelés hiányát a szemére vetették. „Azt is kifogásolták, 

hogy leginkább az osztrák örökös tartományok gazdálkodását tartotta szem előtt, nem a 

hazait.”(40) 

Az ott tanító tudósok (Cserháti, Cselkó, Újhelyi, Hensch, Sporzon, Linhart, Kosutány) 

vitathatatlan érdeme a hazai tudományos kísérletező munka megalapozása volt. Ennek 

eszközei voltak a korán felállított kísérleti állomások: Gépkísérleti Állomás 1869, 

Vegykísérleti Állomás 1873, Vetőmagvizsgáló Állomás 1878, Növénytermesztési Kísérleti 

Állomás 1892, Állatgyógyászati Állomás 1892. 
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 32. Magyaróvári gyakorlat a századfordulón 

A XIX. , XX. Század fordulóján a mezőgazdasági szakoktatás területén a felsőfokú képzés 

volt a legszínvonalasabb. Ezt követelte a korabeli földbirtok-politika, a nagyüzemi 

gazdaságok fejlődése. Ezek következményeként felmerült az igény, hogy a nagybirtokon 

szakképzett gazdatiszteket alkalmazzanak.  

Iskola-alapítások 

1. Mezőgazdasági alsó- és középiskolák 

      Földművesiskolák célja: „… az illető vidék kisebb birtokosainak fiai, mint leendő 

kisbirtokosok , minden, a gazdaságban előforduló munka végzésére s egyáltalában 

okszerű gazdálkodásra megtanítassanak, illetve hogy azokban nagyobb birtokok számára 

értelmes munkavezetőket, vagy munkafelügyelőket képeztessenek…”(41) 

A földművesiskolákat két részre osztjuk: 

Első csoport: a növendékeket főleg gyakorlati irányban képezték, hogy saját paraszti 

gazdaságaikat vezetni tudják. Ezekben az iskolákban először az elemi ismereteket, és a 

természettudomány alapjait oktatták, majd ezekre épültek rá a szaktárgya, a gyakorlati 

alkalmazást és a megfelelő munkafogások elsajátítását segítve. Ilyen iskolák voltak: 

Debrecenben, Pápán, István-telken. 

A második csoportba azok a földművesiskolák tartoztak, amelyekben a nagyüzemek 

részére önálló vezetőket, érdemes munkásokat, illetve munkavezetőket kívántak képezni, 

„..olyan szinten, hogy minden gazdasági munkát okszerűen vezessenek, és az adott munka 

végzésére képesek legyenek másokat is betanítani.”(42) 
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Ezekbe az iskolákba a növendékeket többnyire a nagybirtokosok küldték saját 

birtokaikról, hogy munkavezető cselédeket képezzenek. Ezek a tanulók a birtokosok által 

létesített alapítványi helyeken ingyenes ellátásban és oktatásban részesültek. Az oktatás 

gyakorlati irányú volt, a fő hangsúlyt – a helyszínen való begyakorlás mellett – a munkák 

értelmes végrehajtása képezte. Az elméleti oktatás csak a nélkülözhetetlen alapismereteket 

tartalmazta. Ilyen iskolák voltak Szentimrén, Kecskeméten és Jászberényben. 

1874-ben a földművesiskolák területén lényeges fejlődés következett be. „ A felsőbb 

szervek belátták, hogy legfontosabb feladat az alsófokú iskolahálózat kiszélesítése, 

egyrészt s kisbirtokosok fiainak szakszerű gazdálkodással való megismertetetése, 

másrészt a közép – és nagybirtokosok gazdaságai részére megfelelő számú majoros – és 

béresgazda képzése céljából.” (43) Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében 

egymás után szervezték az iskolákat a különböző szakágazatok szakemberellátása 

céljából. 

1896-ban baromfitenyésztési szakiskolát létesítettek Gödöllőn, ahol a baromfitenyésztők 

részére képezetek megfelelő szakismerettel rendelkező cselédeket. Az iskola 

feladatkörébe tartozott az ország baromfiállományának javítása, szaporítása is.                                                     

1899-ben a gödöllői iskola, állami méhészeti gazdasággal bővült, és egyúttal a méhészeti 

szakoktatás központja lett. Szervezeti szabályzatát a 27. 309/1901. FM. Sz. rendelet állapította 

meg. 

                                                            

33.-34. Méhészeti Múzeum, Gödöllő 

Célja egyrészt a nagyobb méhészeti gazdaságok önálló kezelésre alkalmas méhészmunkások 

képzése kétéves időtartam alatt, másrészt időszaki tanfolyamokon lelkészek, erdőőrök, 

kisgazdák méhészeti ismereteinek bővítése.” (44) 

Kertészeti iskolák 



 34 

A kiegyezés utáni időszak korszerűtlen szőlőművelése komoly gondot okozott az ország 

gazdasági helyzetében. „A Földművelésügyi Minisztérium megbízásából Entz Ferenc és 

Gyürky Pál felülvizsgálták a különböző bortermő vidékek termelési viszonyait.” (45)  

Azt tapasztalták, hogy például az ország északi területein nem ismerték a soros művelést, a 

karózást, az új telepítésnél feleslegesnek tartották a talajforgatást, s korszerűtlenül végezték a 

metszési munkákat is. 

 Igen alacsony volt az ország szőlőtermő vidékein a holdankénti átlaghozam. 

1868-ban a kormány megszűntette a szőlődézsmát, és a szakoktatás feladatául tették, hogy 

gondoskodjék megfelelően képzett vincellérek és pincekezelők képzéséről. 

1870-ben 24 tanulóval nyitotta meg kapuit - elsőként – Érdiószegen a „Vincellérképezde”, 

amelynek szervezője és igazgatója az akkori időszak legnevesebb szőlésze és 

gyümölcstermesztője, Gábor József volt. Az iskola 2 éves volt, ez alatt az idő alatt közepes 

nagyságú szőlőbirtokhoz képeztek szakavatott vincelléreket és pincekezelőket. 

1872-ben a Zemplén megyei Tarcalon nyitották meg a Magyar Királyi Szőlészeti és Borászati 

Szakiskolát, amely egyben vincellérképezde is volt. Ez az iskola a hegyaljai borvidék 

szőlészeti és borászati oktatásának hosszú ideig legjelentősebb intézménye volt, a képzési idő 

3 évig tartott. Az oktatás a kisebb szőlőbirtokok vincelléreinek kiképzésére irányult. 

 „Az iskolával párhuzamosan mintaszőlő és vegykísérleti állomás is működött, amely a 

„nehézbánású és különös természeti” tokaji borok kezeléséhez nyújtott gyakorlati segítséget 

és útmutatást.”(46) 

 

35. Tarcal, Pincészet 



 35 

1884-ben a céhrendszer megszűnése után az önálló és alkalmazott kertészek a tanulókat 3 

évre vették fel. A tanulmányi idő letelte után az igazgatóság „szabadította fel” őket, ekkor a 

kiképzést végző kertésztől - két másik kertész igazolása alapján – kertészsegédi bizonyítványt 

kaptak, majd több év hazai és külföldi segédi gyakorlat után - alkalmazott kertészek lettek. 

Ugyancsak 1884-ben létesült a budapesti „Magyar Izraelita Kézmű – és Földművelési 

Egyesület” kertészeti telepe, amely kertésztanulók képzésével is foglalkozott. Célja az 

izraelita vallású, szegény sorsú gyermekek ipari és gazdasági képzésének elősegítése volt.  

1898-ban Egerben megnyílt a Szőlészeti és Borászati Szakiskola. 1899-ben Baján 

Kertészképző Iskola kezdte meg működését, majd ugyanitt 1908-ban kertészsegédi iskolát 

létesítettek. 1900-ban Kecskemét-Miklóstelepen Szőlészeti és Borászati Szakiskola nyílt, 

1901-ben pedig Pincemesteri Szakiskola kezdte meg az oktatást Budafokon. 1906-ban 

Zuglóban a főváros tanácsa felállította a „Kis Zuglói Ismétlő Iskolát.” 

„1903-ban a kormány belátta, hogy a kertészetet nem iparként, hanem őstermelésként kell 

kezelni és ennek alapján a kertésztanulók képzése a Földművelődésügyi Minisztérium 

fennhatósága alá került.”(47) 

1913-ban Budapesten az Egressy úton leányiskolával kapcsolatosan „Önálló Kertészeti és 

Gazdasági-háztartási tanfolyam szerveződött. 1917-ben Budapest polgármesterének 

kezdeményezésére 1 éves időtartamú, „Kertgazdasági Szakiskola” létesült a Maglódi úton. 

„Az intézmény célja lányokat a kisgazdaság, a baromfitenyésztés, a polgári háztartás 

ismeretire, továbbá kertészetre elméleti és gyakorlati módon kiképezni, hogy saját 

gazdaságukat, baromfitelepüket, vagy állásba menve intézeti, szanatóriumi, kórházi, urasági 

stb. háztartásokat önállóan vezetni tudjanak.”(48) 

Tejgazdasági képzés 

A XX. Század végi gazdasági válság enyhítése céljából teret hódított az állattenyésztés, s ezen 

belül is a szarvasmarha-tenyésztés. 

Megalakultak hazánkban a tejszövetkezetek, s ennek következtében fontossá vált, hogy 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező emberek kerüljenek a szövetkezetek élére. 

Tejgazdasági ismeretekkel eddig csak a gazdasági intézetek és a földművesiskolák 

foglalkoztak. Ezek az iskolák azonban – rövid tanulmányi idejük, korszerűtlen felszerelésük, 

gyakorlási lehetőségek hiánya miatt – nem tudtak megfelelő képzést nyújtani. 
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38. Gyakorlat a csermajori iskolában 

Az első tejgazdasági iskola 1889-ben a sárvári uradalomhoz tartozó Lánc-pusztán létesült. Az 

iskola célja „…alsófokú oktatás útján, a tejgazdaságok részére megbízható és kellő 

szakképzettséggel rendelkező tejkezelők, vaj – és sajtmesterek képzése volt.”(49) 

Az iskola másik célja „felsőfokú oktatás útján elméletileg és gyakorlatilag egyaránt felkészült 

tejgazdasági üzletvezetők képzése volt. Az ide felvett hallgatóknak akadémiai 

előképzettséggel kellett rendelkezniük. Az iskola 1929-ben Csermajorba került át. 

 

39. Csermajor 
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Gazdasszonyképzés 

A dualizmus éveiben Magyarország lakosságának túlnyomó része 12. életévéig csak a 

kötelező elemi oktatásban részesült. A parasztgyermekek egy része csupán a kötelező két 

osztályt végezte el. 1890-ben az ország 7 évnél idősebb lakóinak 38%-a analfabéta volt. 

Az oktatáspolitikának meg kellett újulnia, különböző intézkedéseket kellett bevezetni a 

társadalmi-gazdasági fejlődés érdekében.  

„Wlassics Gyula minisztersége alatt a millennium emlékére ezer új népiskolát építettek. A 

vallás,- és közoktatásügyi miniszter 1896. évi 60764 számú rendeletével létrehozta a 

gazdasági ismétlő iskolákat. Ezek célja a 12-15 éves tanulók – addigi ismereteinek 

megerősítése, és továbbképzése – a gazdaság különböző ágaiban megfelelő gyakorlat 

elsajátítása, „…hogy a fiúk, mint leendő földművesek okszerűen kezelhessék birtokukat, 

valamint gazdasági munkások keresetképességüket fokozzák, a leányok, pedig mint jövendő 

gazdasszonyok és családanyák a munkakörükbe eső gazdasági ágakban és háztartásban 

megkívánható tudnivalókkal megismerkedjenek s a főbb teendőket elsajátítsák.”(50) 

A gazdasági ismétlő iskolák elterjedésével egyidejűleg megkezdődött a gazdasszonyképzés. 

1908-ban a bányai evangélikus egyházkerület leánynevelő intézetében egyéves háztartási 

gazdasági tanfolyamot indított, amelyet később 2 éves szaktanfolyammá szerveztek át. 

„A nők gazdasági, illetve háztartási oktatása az 1908. évben megnyílt és Amizoni Károly által 

alapított Országos Magyar Nőnevelő Intézettel vette kezdetét. Az intézetet Amizoni Károly 

1877-ben kelt végrendeletével alapította. Vagyonának jelentékeny részét a fővárosban 

létesítendő országos magyar nőnevelő intézet céljaira hagyta. Az intézet ellenőrzésével A 

Magyar Tudományos Akadémiát bízta meg. 

 Az intézet működését, a hagyományozó halála után 30 évvel később, 1908-ban kezdte meg 

bérelt helyiségben, de egyévi működés után, 1909-ben, beköltözött saját épületébe.”(51) 

1911-ben a földművelési miniszter Putnokon Kertgazdasági Tanszéket állított fel. Ugyancsak 

Putnokon, az állami elemi népiskola napközi otthonában háztartási és gyümölcs-feldolgozási 

tanfolyamot indítottak. 1913-ban kezdte meg itt működését a Magyar Királyi Háztartási 

Iskola. – A tanulmányi idő 1 év volt, 6 elemit végzett tanulókat vettek fel, az oktatandó 

tantárgyak valláserkölcs, hazafias nevelés, gazdasági, kertészeti és háztartási képzés volt. 

Az I. világháború a gazdasszonyképzést is visszavetette, ennek ellenére a háború közben – 

1917-ben nyitotta meg kapuit a korábbiakban már említett Kertgazdasági Szakiskola 

Budapesten, a Maglódi úton. 
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Klebelsberg Kuno (1875-1932) 

 

 
40. Klebelsberg Kuno 

 

 „Amíg magyar tanító magyar gyermeket nevel e földön, itt és az ötezer iskolájában, nemcsak 

a kövek, de a szívek is róla beszélnek.” 

A Bethlen-kormány miniszterét, Klebelsberg Kunot 1922-ben, 47 éves korában bízták meg a 

vallás –és közoktatásügyi minisztérium vezetésével. Nevéhez fűződik a magyar közoktatás 

történetének legjelentősebb reformja, amely az oktatás valamennyi intézményére kiterjedt. 

„A reformprogram keretében elsőként a népoktatást fejlesztették mind mennyiségi, mind 

minőségi tekintetben. Ennek keretében 1923-ban alakították ki az 5 évfolyamos tanítóképzést; 

1924-ben 4 évesre növelték az óvónőképzés idejét.  

1925-ben olyan új tantervet vezettek be a 6 osztályos elemi népiskolákba, amely összhangban 

állt a korabeli modern európai reformpedagógiai törekvésekkel is. Az analfabetizmus 

felszámolását célul tűző népiskola-építési program keretében 5 esztendő alatt ötezer 

népiskolát létesítettek.  

 

41. Klebelsberg-féle népiskola 
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Klebelsberg Kuno minisztersége alatt kezdődött meg a középszintű mezőgazdasági oktatás, 

amelynek tantervében a következő célkitűzés olvasható: „Ez az iskolafaj megadja a 

lehetőséget arra, hogy a kisgazdák fiai a polgári iskolát vagy négy középiskolai osztályt 

elvégezve, középfokú mezőgazdasági szakképzésben részesüljenek, és atyjuk földjére 

visszatérve intenzív és okszerű módon gazdálkodjanak.” A felnövekvő nemzedék 

taníttatásába, magas színvonalú képzésébe fektetett tőke nélkül elképzelhetetlennek tartotta 

Magyarország felvirágoztatását. „Rettenetes volna lekésni arról a gyorsvonatról, mellyen 

Európa nemzetei robognak előre, egy ma még beláthatatlan fejlődés hihetetlen távolságai 

felé.”(52) 

Klebelsberg Kuno a kultúrát, a nép nevelését olyan tényezőnek tartotta, amely a „trianoni 

sokk” után megteremtheti a jövő felé mutató utat. 

 A Trianoni békedekrétum után számos egyetem Magyarország határain kívül rekedt. 

Klebelsberg decentralizációs törekvései érvényesültek, amikor három vidéki város egyetemi 

központtá fejlesztését tűzte ki célul. Ekkor költözött a pozsonyi egyetem Pécsre, a kolozsvári 

egyetem Szegedre,  a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia pedig Sopronban 

kapott új székhelyet. Az áthelyezéseken kívül új felsőoktatási intézményeket is alapítottak: 

Tanárképző Főiskola nyílt Szegeden, Budapesten Testnevelési Főiskola kezdte meg 

működését. Szegeden 1926-ban egy létesítendő gyermekklinika alapkövét helyezték el.  

A felsőoktatási intézmények mellett számos kutatóintézet is létesült: Svábhegyi 

Csillagvizsgáló, Tihanyi Biológiai Intézet. 

„A hazai tudomány nemzetközi színvonalra emelésének lehetőségét kívánták megteremteni a 

bécsi, berlini, és római székhelyű Collegium Hungaricum intézmények, amelyek a hazai 

szakemberek külföldi kutatómunkáját segítették elő.”(53) 

Klebelsberg mindössze 10 évig volt Magyarország vallás, -és közoktatási minisztere, de ez 

idő alatt olyan életművet hagyott maga után, „…amely messze túlmutat egyetlen kormányzati 

vagy politikai korszakon. Munkásságának rendkívüli eredményeit áttekintve tisztelettel és 

hálával adózunk emléke előtt, példaként tartva szem előtt az oktatás és műveltség iránti 

elkötelezettség e nagyszerű példáját.”(54) 

A klebelsbergi reformnak köszönhetően – mint azt a korábbiakban említettem – 5000 tanyai 

népiskola és tanítóképző épült, de a tanítás továbbra is osztatlan iskolákban folyt.  

1928-ban kísérletképpen megjelent a 8 osztályos elemi népiskola. Ennek felső tagozatán (5-8 

osztály) az összes tárgyat egy tanító, az „osztályvezető” tanította. Itt is koedukált 

osztályokban folyt az oktatás. A lányokat külön leányiskolában is tanították, itt az általános 
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tárgyak mellett tanultak még háztartásvezetést, családgondozást, valamint olyan ismereteket 

is, amelyek segítségével kenyérkereső foglalkozást is elnyerhettek. 

 „A női szerzetesrendek is egyre nagyobb létszámmal kapcsolódtak be a nők képzésébe, a 

Jézus Szíve Népleányok Társasága két évfolyamú háztartási és gazdasági iskolája Pécelen 

1937-ben nyitotta meg kapuit az érdeklődő leányok előtt, és 80 fővel indult meg a 

képzés.”(55) 

A Magyar Királyi Földművelődésügyi Minisztérium oktatási programjának elterjesztése 

céljából nyomtatásban – a Rádiós Gazdasági Kiadványokban jelentette meg a rádióban 

elhangzott riportokat, gazdasszonyképző intézményeket népszerűsítő előadásokat. 

1939-ben Háziasszonyképző Iskolákat hoztak létre Debrecenben, Komáromban, 

Székelyudvarhelyen, Újvidéken és Pécsett. 

Az alsó szintű és alsó fokú mezőgazdasági –háztartási oktatás a II. Világháború befejezéséig 

tartott a magyar iskolarendszerben. 

Egyetemi képzés 

1920-ban valósult meg az egyetemi szintű mezőgazdasági szakképzés a „Tudományegyetemi 

Közgazdaság-tudományi Kar Mezőgazdasági Szakcsoportja” keretében. A képzést 

takarékossági szempontokra hivatkozva folyamatosan a megszűnés veszélye fenyegette, míg 

1934-ben megalakult a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és ez 

megmentette a kart. 

 „Az új szervezetben a Mezőgazdaságtudományi és Állatorvosi Kar Mezőgazdasági Osztályán 

folyt tovább az oktatás, majd 1936-ban, a Gazdasági Szakképző Intézet keretében megindult a 

mezőgazdasági (és ipari) tanárképzés is. A felsőfokú mezőgazdasági szakképzés 

fejlesztésének szándékát jelzi az is, hogy 1942-ben a kormányzat főiskolai szintre emelte a 

Magyaróvári akadémiát és az időközben visszacsatolt kolozsvári intézményt.”(56) 

 1945-ben az FM létrehozta a Magyar Agrártudományi Egyetemet az addigi József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi és Állatorvosi Kara 

(Budapest), Erdőmérnöki Osztálya (Sopron), a Kertészeti Főiskola (Budapest), továbbá a 

keszthelyi, a debreceni és a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola összevonásával. 

Az egyetem a következő karokból állt: 1. Mezőgazdaság-tudományi, 2. Állatorvos-

tudományi, 3. Erdőgazdaság-tudományi, 4. Kert-és Szőlőgazdaság-tudományi Karok. A 

Mezőgazdaság-tudományi Kar a) budapesti, b) debreceni, c) keszthelyi, d) mosonmagyaróvári 

osztályokra tagolódott. Az egyetem székhelyéül Budapestet jelölte ki az FM, azonban nem 

találtak a fővárosban megfelelő nagyságú helyet, ahol az intézmény elhelyezhető lett volna, 

így 1950-ben a kormányzat Gödöllőre helyezte át az egyetem székhelyét. „Itt a volt 
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premontrei gimnázium köré hatalmas egyetemvárost kívánt emelni, a súlyosbodó gazdasági 

helyzet miatt azonban a tervek rajzasztalon, a karok pedig – Mezőgazdaság-tudományi 

kivételével – a helyükön maradtak: 1951-ben az Erdőgazdaság-tudományi, továbbá az 

Állatorvos-tudományi, 1953-ban pedig a Kert-és Szőlőgazdaság-tudományi Kar vált le az 

egyetemről és önálló főiskolaként folytatta működését. Később mindegyike önálló 

egyetemmé vált.”(57) 

 

42. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 

A mezőgazdasági szakoktatás helyzete 1945 után 

A II. Világháború befejezése után hazánk mezőgazdasági szakoktatása működés képtelenné 

vált. A Minisztérium szakoktatási vezetőinek többsége a nyugati országokba menekült. Az 

oktatási intézmények vezetői közül is sokan disszidáltak, sok pedagógus hadifogságba került, 

vagy életét vesztette. 

A mezőgazdasági szakoktatás az 1940-es években a közoktatás feladatának jelentős részét is 

magába foglalta. Az alsó fokú mezőgazdasági szakoktatás és az egyházi népiskolai hálózat 

között szoros volt a kapcsolat.  

A mezőgazdasági szakoktatás 1945-ig erősen centralizált volt. A minisztériumi vezetés 

központilag irányította a kiterjedt oktatási hálózatot. A minisztérium volt a munkáltató, ő 

vette fel, léptette elő, bocsátotta el az iskolai tanárokat, és dolgozókat, az áthelyezések 

ügyében is ő döntött.  
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A mezőgazdasági szakoktatásban dolgozó tanárok a hazai pedagógus társadalom legjobban 

fizetett tagjai voltak. Fizetésük mellett a tanárokat terményjárandóság illette meg, amellyel 

együtt keresetük több mint kétszerese volt a közoktatás rendszerébe tartozó tanárokénak. 

A szakoktatási rendszer a személyzet és ellátás szempontjából volt egységes, az intézményi 

szervezet viszont nem, az intézmények egy része a szakoktatás mellett a közoktatatás 

(népoktatás) feladatának jelentős részét is magában foglalta.  

Az alapfokú népoktatás főleg a falvakban volt jelen, ezek fenntartói pedig elsősorban az 

egyházak voltak, így az alsó fokú mezőgazdasági szakoktatás és az egyházi népiskolai hálózat 

között szoros volt a kapcsolat. 

Ezt a rendkívül szerteágazó, differenciált, - de egységes irányítású rendszert „ …a központi, 

szilárd vezetés megszűnése gyakorlatilag működésképtelenné tette.”  

1945 után az egyházi intézmények megszűnése megoldatlan problémát jelentett a 

mezőgazdasági kormányzatnak. A kommunista hatalmi rendszer pedig az „…erős dzsentri 

befolyású mezőgazdasági lobby szétzilálását tűzte maga elé célként.” Az FM négy koalíciós 

párt hatáskörébe tartozott, a szakoktatás a kommunista befolyás alatt álló Parasztpártnak 

jutott. Az FM személyzetében „tisztogatás” indult meg, megismétlődtek a „B listázázások”, a 

koncepciós perek során a régi szakemberek túlnyomó többségét eltávolították.  

Az ötvenes évek elején a minisztériumban a szakemberek gyors cserélődése miatt nem alakult 

ki a mezőgazdasági szakoktatás egészét vezetni tudó apparátus. 

A péceli mezőgazdasági iskola 

A péceli mezőgazdasági iskola nem minden előzmény nélkül kezdte meg működését. A 

mezőgazdasági szakképzésben elődje a már korábban említett – Jézus szíve Népleányok 

Társasága által működtetett Háziasszonyképző Iskola volt. 

A Jézus Szíve Népleányok Társaságának Háziasszonyképző Iskolája, Pécel 

Az iskola a Fáy család birtokán létesült. „A Fáy család 1836-ban épült kastélyát 1892-ben 

eladta a Szilágyi családnak. A kastély és hatalmas parkja 1927-ben a Jézus Szíve Népleányok 

Társaságának birtokába került. A népleányok 1941-ben egy háromemeletes lelkigyakorlatos 

házat és kápolnát építettek itt.”(58) 

A Jézus Szíve Népleányok Társaságának alapítója Páter Bíró Ferenc jezsuita atya volt, aki 

1869. október 10-én született Munkácson. 

Édesapjának virágzó hentesüzlete, és hizlaldája volt, de sok szegény embernek hitelezett, így 

a család hamarosan csődbe ment. A város vezetői „erdész állásba juttatták”, a Sajgó-erdővel 
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határos Pósaházára. A család igen szerény körülmények között élt, az édesapa nem is gondolt 

igen értelmes fia taníttatására, cipésznek szánta. Az édesanya viszont látva gyermeke 

tehetségét, gimnáziumba szánta. A családnak pénze nem volt, az édesanya kezdeményezésére 

baromfitenyésztésbe kezdtek. A baromfitenyésztésből befolyt pénzből majd teheneket vettek, 

így lassacskán összegyűlt a pénz, hogy a kis Ferencet iskolába adják. 

„Idős jezsuita korában meghatódva mondta P. Bíró, a régmúltat idézve: Bizony, gyermekeim, 

engem édesanyám két tehene taníttatott. A két tehén tejhozama azt a célt szolgálta, hogy én 

tanulhassak.” (59) Sokat mesélt édesanyja gazdálkodásáról: állatokat tartott, kertet művelt, 

földet bérelt, napszámosokat fogadott, akikkel igen jól bánt, de jó munkát is követelt tőlük. 

Takarékoskodott. Vállalkozott, értékesített, Istenben bízott – és új családi vagyont szerzett.  

Páter Bíró látva a korabeli Magyarországon a szegénységet, a családok elesettségét, - 

édesanyja példáján arra a megállapításra jutott, hogy az ország talpra állítására olyan 

édesanyákra van szükség, mint amilyen az övé volt. „Nemzetünk nagy családjának, a méretek 

különbségéhez mért nagy, természetfeletti édesanya kell. Egy nőkből álló társaság, amelynek 

tagjai ugyanolyan Istenbe vetett bizalommal, közös erővel, összefogva, ugyanolyan 

módszerekkel segítenek a bajokon.” (60) 

Páter Bíró Ferenc élete fő műve ennek a nőkből álló társaságnak, a Jézus Szíve Népleányok 

Társaságának a megalapítása volt. 

 

 

P. Bíró Ferenc szerint az első nevelő a család, a környezet. Gyermekkorának, neveltetésének 

néhány mozzanatát idézem fel. A kis Ferenc, amikor csak tehette, az erdőt járta. 

„Édesanyjának nagy gondja volt, hogy az idő helyes kihasználására tanítsa fiát. Maga mellett 

tartotta, és dolgoztatta erejéhez mérten. Segédkeznie kellett abban, amit éppen édesanyja 

csinált. Ennek köszönhette, hogy pap és jezsuita létére a női háztartási és gazdasági munkák 

minden ágához értett, de nemcsak hozzászólni és megbírálni, de megmutatni is tudta, mit, 

hogyan kell csinálni.” (61) 

Édesanyja mellett mélyült el keresztény hite. Ugyancsak ő tanította meg a természet, és annak 

valamennyi élőlénye – madarak, fák tiszteletére, a bennük rejlő öröm – Isten keresésére. 

Édesanyjáról így vallott élete delén tanítóképzős leányoknak: „Az én édesanyám azt hiszem, 

soha életében nem látott neveléstan könyvet. Nem is nevelt tudatosan. Csak élt, és azzal 

nevelt. Elém élt egy megkapóan szép istengyermeki életet.” (62) 
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Háziasszonyképző 

P. Bíró Ferenc azt hirdette, hogy háziasszonyképző néven kell felállítani világi lányok 

számára egy olyan iskolát, ahol a növendékek lelki felkészítést kapnak a házas életre, 

tanulmányozzák a katekizmust, és a bibliát olyan fokon, „hogy családjaik hitoktatónői 

tudjanak lenni, akik a pici gyerektől kezdve a serdülőkoron át a felnőtt és öregkorig, minden 

emberrel kedvesen és gyümölcsözően el tudják találni az Istenhez vezetés módját.” (63) 

Rendkívül fontosnak tartotta a magyar nyelv alapos ismeretét és tanítását, hiszen az 

édesanyák lesznek majd nyelvünk továbbadói. 

 

43. Háziasszonyképző, Pécel 

 

P. Bíró Ferenc 3 fokozatú háziasszonyképzőt tervezett: érettséginél alacsonyabb 

előképzettségű leányoknak, érettségizetteknek, és érettséginél magasabb előképzettségűeknek. 

Leendő iskolájának célja volt: „ a háztartási ismeretek tanításának célja, hogy minél jobban 

értsen a leendő háziasszony háza tájának rendben tartásához, minél okosabban tudjon főzni, 

takarítani, mosni, minél kedvesebb, meghittebb otthont tudjon teremteni hozzátartozóinak, 

minél szebbé, boldogabbá tudja tenni apró, mindennapi ügyeskedéseivel, leleményességeivel 

övéinek életét, s így minél boldogabb öntudattal tudja segíteni a gondviselő jó Istentől rábízott 

nehéz és felelősségteljes hivatását.” (64) 

Fontosnak tartotta még a szabás-varrás tanítását, mert ezzel az édesanya pénzt takaríthat meg 

családjának, és nagy öröm a családtagok számára a nekik személyesen készített ruha. 
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A honismeret tanítása is fontos, hogy az édesanya hazaszeretetre tudja nevelni a gyermekeit. 

Az ének a „kedélyt nemesíti”, és dalos édesanya mellett felnőni öröm.  

 

44. Háziasszonyképző, Pécel 

 

Az első háziasszonyképző  1925-ben Mezőkövesden alakult meg, 1927-ben pedig Pécelen. A 

két intézményt összevonták, a tényleges oktatás Pécelen folytatódott. 

P. Bíró Ferenc felismerte, hogy az akkori magyar társadalomban a családfő keresete nem ad 

elegendő jövedelmet ahhoz, hogy családját fenntartsa, ezért az édesanyák is kénytelenek 

voltak kenyérkereső munkával foglalkozni. A háztartás azonban önmagában is lefoglalta a 

nők idejét, ezért olyan munkát kellett találni, amit egy nő otthon, a házvezetés mellett végez. 

Ez az elgondolás vezette P. Bíró Ferencet, hogy szaktanfolyamokat létesítsen, „…amelynek 

végzett növendékei szükségesetén tudjanak majd önmaguk számára otthonukban 

kenyérkereső foglalkozást biztosítani. 

 Ehhez az is szükséges volt, hogy a tanfolyamok államérvényes szakbizonyítványt adjanak, 

amihez viszont az kellett, hogy a megfelelő hatóságok megértsék P. Bíró elgondolását. Ez 

pedig igen nehéz volt.” (65) 

 

Ezek a szaktanfolyamok a következők voltak: Varró szak, - szerződés alkalmával az 

ipartestület beszámította az 1 éves háziasszonyképzőben már elvégzett tanulmányokat is, így 

a szaktanfolyam 1 éve után felszabadulhattak, és segédlevelet kaphattak a növendékek. A  



 46 

szaktanfolyam 3. évének befejeztével, - újabb két év tanulás után, - mestervizsgát tehettek, 

képesítésük alapján önálló varróműhelyt nyithattak. 

 

A vendéglátó szak végzői egyelőre csak iskolai végbizonyítványt kaptak, mert a vendéglősök 

ipartestületével nem sikerült megállapodni. Az itt végzettek tudásuk alapján ipartestületi 

képzéshez nem kötött üzemek, kifőzések, panziók vezetői lehettek. 

 

 

44. Vendéglátó szak, Pécel  

 

 

 A kertész szakon a növendékek leszerződtek, és a 3. évfolyam elvégzésekor kertészvizsgát 

tehettek, és segédlevelet kaptak. A bizonyítvány önálló kertészet létesítésére adott jogot.  

 

Az állattenyésztés nem tartozott a képesítéshez kötött foglalkozásokhoz. A 

Földművelődésügyi Minisztérium „hajlandó volt” telepvezetői szakbizonyítványt kiadni. Az 

állattenyésztő szakosok az FM kiküldötte előtt vizsgáztak, aki bizonyítványukra rávezette az 

állami elismerést, és ráütötte az állami bélyegzőt. 
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45. Állattenyésztő szak, Pécel 

 

 

 Egy állattenyésztési szakot végzett növendék, aki egy dunántúli falusi tanítóhoz ment férjhez, 

házasságának 3. évfordulóján elküldte az iskolának összes számadásait, melyeket állandóan és 

pontosan vezetett, és kimutatta, hogy az állattenyésztésből származó jövedelme éppen 

háromszorosa volt férje tanítói fizetésének. „Sok érdekes példa mutatta, hogy mennyire 

rátalált P. Bíró a háziasszonyképzők szaktanfolyamaival a házasság egyik legnehezebb 

kérdésének, - a megélhetésnek, - a megoldására.” (66) 

A Jézus Szíve Népleányai Társaság jelenleg is „működik” Pécelen, a hajdan volt 

háziasszonyképző – ma idősek otthona. A rendszerváltáskor igényelte vissza a Társaság az 

ingatlant, és a fenntartó Pest Megyei Önkormányzattól azt a válasz kapta, ha megtartja az 

intézmény akkori funkcióját, az ingatlan visszaigénylése könnyebb lesz. – Így a Pest Megyei 

Idősek Otthonát 1990-ben átvette a Jézus Szíve Népleányai Társasága. 

 

2008. április 8-án felkerestem Bányai Ilona igazgatónőt, az intézmény vezetőjét, aki a 

Társaság egyik alapító tagja volt. Nagyon kedvesen, szeretettel fogadott, minden segítséget 

megadott, a Háziasszonyképző történetére vonatkozóan. Rendelkezésemre bocsátott egy 

fényképalbumot a péceli iskoláról, egy a Kedves Nővérek által gépelt életrajzot P. Bíró 

Ferenc életútjáról, és más, - Társasággal kapcsolatos, nyomtatásban megjelent kiadványokat. 

– Ezúton is köszönöm segítőkészségét, kedvességét. Az igazgatónő felajánlotta, hogy 
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beszélhetek az iskola hajdan volt növendékével, Dudás Rozáliával, aki jelenleg az otthon 

lakója. – Erre a beszélgetésre 2008. április 9-én került sor. 

Dudás Rozália 1945-ig volt a Háziasszonyképző Iskola tanulója. – Úgy érkezett Pécelre, hogy 

már tagja volt a Társaságnak. Elmondása szerint az egy év háziasszonyképzőt minden tanuló 

elvégezte, mindenki tanulta közben a négy „szak” legáltalánosabb ismereteit. A 

szaktanfolyamokat a növendékek a következőképpen hívták: „főző”, „barmos”, „kertész”, 

„varrodás”. Mindegyik szak gyakorlati oktatásának felelőse a telepvezető volt. A társaság 

több holdas területtel rendelkezett, a nagy kiterjedésű angolpark mögött meghúzódó Völgy 

utcában volt az állattartó telep: baromfikkal, ludakkal, kacsákkal, angóra nyulakkal, 

mangalica disznókkal, szarvasmarhákkal. A kertészet a park területén volt: a lelkigyakorlatos 

ház (az új épület) mögött, itt volt a minta-veteményes, és a három üvegház.  Rozika néni 

elmondása szerint a háziasszonynak úgy kellett beállítania a vetésforgót, hogy tavasztól őszig 

mindig legyen a kertben termés: gyümölcs, zöldség, és mindig legyenek virágok is.  

A Varrodában – az angóra nyulak szőréből fonalat fontak, - itt tanulták meg a különböző 

tájegységek hímzéseit, valamint a praktikus ismereteket is itt szerezték, megtanultak 

szabásmintát készíteni, ruhaneműt varrni.  

 

46. Varró szak, Pécel 
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A „főző szakon” elleshették a lányok a nyersanyagok gazdaságos felhasználását – az 

egyszerű, de ízletes ételek elkészítését. Semmi sem ment veszendőbe, hiszen a hulladékot, 

esetleges maradékot az állattenyésztésben hasznosították. 

Négy polgári után vették fel ide a lányokat, az iskolaidő 10 hónapig tartott, az intézmény 

bentlakásos volt. A lányok csak Karácsonykor, Húsvétkor látogathatták meg a családjukat a 

tanév során. 

A napirend a következő volt: felkelés, torna, szent mise, reggeli elméleti óra (magyar, 

számtan, közhasznú ismeretek – vidék flórája, csecsemőápolás), telephelyi gyakorlati óra, 

ebéd, pihenő, elméleti óra, vacsora, „úri-muri”- ének és zene a zongora körül, esti ima, 

pihenő. Vasárnap reggel hittanóra és szent mise volt, utána mehettek a lányok moziba, sétálni. 

A növendékek általában katolikus vallásúak voltak, de más vallásúakat is felvettek. 

Lakóhelyüket tekintve az ország különböző helyeiről érkeztek, a tanításért fizetni kellett. Ezek 

a növendékek, akik itt végeztek, hazatérve taníthatták a környezetükben élő embereket. A 

Társaság iskolája állami támogatást is kapott. Pécelen lelki gyakorlatokat tartottak a hívők 

számára, kapcsolatuk a lakossággal és a katolikus egyházzal rendkívül jó volt.  

Rozika néni most 82 éves, jelenleg az intézet lakója. Nagyon szép emlékeket őriz az itt töltött 

diákévekről. Kiemelte, hogy az „anyagiakkal való foglalkozás” – a megélhetéshez szükséges 

ismeretek elsajátítása fontos volt, mert csak így tudunk egymáson segíteni. Egész életét a 

Társaságnak, az emberek segítésének szentelte. 

 

1945-ben mezőgazdasági középiskolát indított a képzés folytatásaként a Jézus Szíve 

Népleányainak Társasága. Az iskolát négy évre tervezték, azonban az első csoport érettségije 

előtt elvették, feloszlatták az iskolát. 

A II. Világháború alatt, 1944-ben a házat a svéd Vöröskereszt céljaira ajánlották fel. Itt 

találtak menedéket Pécel asszonyai és lányai a háború borzalmai elől.   

 

 

A mezőgazdaságtanban ismeretlen volt a mai értelemben vett szakmunkás fogalma. 1949-ben 

indult „iparitanuló-képzés” elnevezéssel a szakmunkásképzés az iparban, a mezőgazdaságban 

pedig az 1950-es években kialakult a technikumi oktatás. Ez az oktatási forma 3 éves 

időtartamra terjedt ki. Az FM oktatásfejlesztési elképzeléseit megakadályozta, hogy a régi 

intézményeinek nagy részét általános iskolává alakították át, a középfokú intézmények azon 

részét, amelyben nem kizárólagos volt a szakoktatás, az oktatási kormányzatnak adták át. A 

mezőgazdasági fejlesztési koncepciói nem alakultak ki.  
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Míg a közép-és alsó fokú mezőgazdasági intézmények száma csökkent, addig – mint azt a 

korábbiakban említettem, - a felsőoktatás fejlődött.  

Az 1950-es évek végére a mezőgazdasági politikai vezetés elhatározta a mezőgazdaság teljes 

értékű kollektivizálását. A kezdetben kialakított, nagy pénzekkel végrehajtott gépesítés sok 

műszaki felkészültségű munkást igényelt. A kezdetben kialakított „gyorstalpaló” tanfolyami 

képzés (pl. traktoros) hamarosan kiegészült az iskolai keretek között megszervezett 

mezőgazdasági gépészképzéssel. Az alapfokú mezőgazdasági szakképzés 

szakmunkásoklevéllel történő elismerését is elsősorban a gépészeti szakképzés teremtette 

meg. 

 

 

 

  

47. Az iskola tanügyi  épülete 

 

 

Az iskola megalapításától a technikumig  

 

   A péceli mezőgazdasági szakoktatás „elindulása” egybekapcsolható a II. Világháború utáni 

agrárreformmal. Pest megyében ekkor számolták fel a nagybirtokrendszert, 43 ezer 

földigénylő között 36 ezer kh földet osztottak szét. 1948-ban megalakultak az első 

termelőszövetkezetek, 1957 és 1962 között végbement a mezőgazdaság szocialista 

átszervezése. Az új mezőgazdasági üzemeknek szakemberekre volt szüksége, ez hívta életre a 

péceli,- és a pécelihez hasonló regionális iskolákat. 

 



 51 

   Az intézmény a Fáy család birtokán jött létre. A Fáy család már 1612 óta a legősibb, 

legjelentősebb nemesi család Pécelen. Kiterjedt földbirtokkal rendelkeztek Pest, Fejér, 

Nógrád, és Borsod megyékben. Mezőgazdasággal, - ezen belül szőlőműveléssel, 

állattenyésztéssel foglalkoztak – így a mezőgazdasági képzés – már jelentős hagyományokkal 

rendelkező településen indult meg. 

 

   1948-ban a Fáy Család péceli kastélyában, és a mellékgazdasági épületekben a kastélyhoz 

tartozó 5 kt. holdas parkban mezőgazdasági gépállomást hoztak létre. A cél az volt, hogy 

segítsék az egyénileg dolgozó parasztok, és az alakulóban lévő szövetkezetek mezőgazdasági 

munkáit. A gépállomásnak nagy jelentősége volt a falu életében, mert munkahelyet, elérhető 

helybeli szakmai segítséget jelentett. – 1952-ben a gépállomást megszüntették. 

A gépállomás épületeit, eszközállományát, gépparkját felhasználva hozta létre – az akkori 

Földművelésügyi Minisztérium, - a mezőgazdasági szakmai képzést nyújtó iskolát Pécelen. 

 

1945 előtt a mai tanfolyamos képzés volt uralkodó. A szakképesítő tanfolyamok állandóságuk 

miatt önálló épületekkel, székhellyel rendelkeztek, de az iskolarendszerbe nem voltak 

besorolhatók. A termelőszövetkezetek létrehozásával függ össze a mezőgazdasági 

szakoktatásnak egy olyan változása, „amelyről az utóbbi 40 évben nem volt szabad beszélni. 

A mezőgazdasági szakképzés kialakulása a termőfölddel volt kapcsolatos, minden szakképző 

intézmény kisebb-nagyobb termőföld bázison épült ki. A tangazdaságokban az iskolák jól 

működő termelést alakítottak ki, s ahhoz hasonló regionális, vagy országos feladatokat is 

elláttak, mint amilyet később az állami gazdaságok, vagy a mezőgazdasági termelési 

rendszerek. A termelőszövetkezetek megszervezésével a tangazdaságokat is megszűntették, és 

területüket állami gazdaságokhoz vagy TSZ-ekhez csatolták. A TSZ-ek feladatai között a 

gyakorlati oktatás is megjelent.  

A tangazdaságok elvétele a mezőgazdasági szakképzést súlyosan érintette. Az addig gazdag 

szakképző intézmények szegényekké lettek, minden tevékenységükhöz állami támogatásra 

szorultak. – Ezt az intézkedést a mezőgazdasági szakoktatási intézmények a mai napig nem 

heverték ki. Ennek napjainkban az a következménye, hogy a mezőgazdasági szakoktatási 

intézmények termőföld iránti igénnyel lépnek fel.  
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Először traktorosokat képeztek Pécelen - (nőket is!) 2X3 hónapos turnusokban, majd féléves 

időtartammal elektrolakatosokat oktattak. Mindkét képzési forma tanfolyam jellegű volt, a 

gödöllői Agrártudományi Egyetem oktatói, technikusai tartották az oktatást. Ezeken a 

tanfolyamokon kb. 60-80 fővel két osztály működött. A képzés során traktor, autó – és 

kombájn villamosságot, illetve szerelést tanultak a résztvevő hallgatók. 

A mezőgazdasági, - gépészeti jellegű oktatás 1955-ig tartott, majd ez a képzés Piliscsabán 

folytatódott –itt oktatják még a mai napig is. 

1955-től különböző tanfolyamok követték egymást – TSZ-könyvelő, méhész, 

vetőmagtermelő, stb. – négy héttől három hónapos időtartammal. Ezek a tanfolyamok az 

akkori szakmai követelményeknek megfelelő képzést biztosítottak. 

 

A tulajdonképpeni mezőgazdasági szakiskolai oktatás1956-ban indult el. Ekkor 

mezőgazdasági technikumban, gimnáziumban végzett, érettségizett tanulókat vettek fel, 

országos beiskolázással. Az intézmény fő profilja a szakosító-szakmai képzés volt: 

baromfitelepek, keltetőállomások részére képeztek vezetőket. 

Az elméleti képzést szakoktatók, agrármérnökök tartották. Az oktatás a kastély épületében 

folyt, amely a tanulók lakhelyéül is szolgált. 

„A gyakorlati oktatás elsősorban Gödöllőn, a Kisállattenyésztési Kutató Intézet telepén történt 

és az agrártudományi Egyetem Tangazdaságaiban, valamint minden évben ősszel és tavasszal 

két hetes összefüggő gyakorlat formájában az ország más – nagyüzemi telepein: pl. Soproni 

ÁG., Mezőfalvi ÁG. Baromfitelepein, és a Bakonypölöskén kihelyezett osztályában. Ez az 

egy éves baromfitenyésztő szakosító iskola 1963 júniusáig működött. Elmondható, hogy a 

szakmában sok jó szakembert adott a magyar mezőgazdaságnak.” (67) 

 

Az alsóbb fokú oktatásban a korábbi típusok helyét átvette a szakközépiskola és a 

szakmunkásképző iskola (intézet). Az új intézménytípusok fenntartása azonban nem volt 

egységes, egyes szakközépiskolák az FM, mások az Oktatási Minisztérium, majd később a 

megyei tanácsok fenntartásában működtek. Ezekben az iskolákban – szakoktatási 

intézményekben – továbbra is jelentős mértékű tanfolyamos szakmai oktatás folyt. 

A szakmunkásképző iskolák megjelenése a mezőgazdasági szakoktatásban lehetővé tette, 

hogy a mezőgazdasági technológia – állattenyésztő, növénytermesztő, kertész, stb. – 

szakmásodjék. A képzésben részt vevők száma folyamatosan növekedett.  
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1960-tól az érettségizett (felnőtt) tanulók oktatása mellett elkezdődött a szakmunkásképzés is, 

eleinte országos, később Pest megyei beiskolázással. Az elméleti képzés Pécelen történt, a 

gyakorlati oktatás pedig különböző kihelyezett gyakorlati helyeken. (Gödöllőn, a Vecsési 

Állami Gazdaságban, az Országos Mezőgazdasági Kiállításokon stb.) 

A szakmunkásképzés követelményei már maguk után vonták a közismereti tantárgyak 

oktatását – így a közismereti tanárok megjelenését is. 

Technikumtól a szakközépiskoláig 

A ’60-as években az „elit-középiskola”, a gimnázium, és az őt fenntartó kulturális 

kormányzat, és a gyengülő szakképzési lobbyk között heves csata indult meg a technikumi 

rendszer körül. Az ’50-es évek végén oktatáspolitikai célkitűzés volt a középfokú 

technikusképzés felszámolása. 1961-ben fogalmazták meg, hogy a technikusképzést 

„magasabb színvonalra emelve” kell létrehozni a felsőfokú technikumot.  

„A középfokú technikum szakközépiskolává alakul át, ahol a szakmunkásképzést kell 

megvalósítani, ennek a képzésnek is emelve a színvonalát.” (68) 

Az FM megkezdte felsőfokú technikumok szervezését. A technikumot a középfokú 

technikumok tanáraival alakították ki, remélve, hogy majd felnőnek a felsőfokú oktatás 

színvonaláig.  

A ’60-as években a mezőgazdaság kollektivizálásának befejezése után az FM megerősödött, 

az MSZMP KB-ban kulcsszerepet kaptak egyes mezőgazdasági vezetők. A TSZ-ek egyre 

több szakember alkalmazásával kezdték jól kihasználni a nagyüzemi mezőgazdaság előnyeit, 

növekedett a termelés, a ’60-as évek végén nagyarányú iskolaépítési program valósult meg. A 

nagyüzemi mezőgazdasági termelés keretéből új egyetemi épületek, főiskolák, középiskolák 

épültek. A demográfiai hullám következtében nőtt a tanulólétszám, a szakképzésben viszont a 

szakmai célok teljesülése gyengült, a létszámok növekedésével a műveltség színvonala 

csökkent.  

 

1963-1968-ig az intézmény Felsőfokú Baromfitenyésztő Technikumként működött. 

Érettségizett tanulókat vettek fel, országos „benépesítéssel”, 70-80 hallgatóval két 

évfolyamon. A szakmai képzés az országban a legmagasabb szintűek közé tartozott. A 

baromfitenyésztés jelentősége ekkor országosan is megnőtt – ekkor törtek be az angol, 

amerikai, holland nagyüzemi technológiák Magyarországra, és olyan óriási gazdaságok 

alakultak ki, mint Bábolna, Tata és Bóly.  
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A hallgatókat gyakorlatra az ország legjobb baromfitenyésztési üzemeibe osztották szét, ahol 

különböző fajok oktatására specializált nagyüzemek biztosítottak lehetőséget. Felsőoktatás 

keretén belül levelező tagozat is beindult három éves időtartammal, osztályonként 30-40 

hallgatóval. A végzett baromfitenyésztők szaktechnikusi oklevelet kaptak. 

 

1968-tól a felsőfokú technikumokat átszervezték, a péceli iskola már csak 

szakmunkásképzéssel foglalkozott, - az eddigi vasadi székhellyel működő mezőgazdasági 

iskola tette át ide a székhelyét. 

Új szakmák oktatása kezdődött: kertész, -zöldség, gyümölcs, és szőlőtermesztő 

szakmunkásokat oktattak. Gyakorlatra a tanulók a dánszentmiklósi Micsurin Mgtsz-be, a 

dánszentmiklósi ÁG.-ba, a Budapest XVII. kerületében lévő Összefogás Mgtsz-be, a 

soroksári ÁG.-ba, és a tápiószentmártoni Kossuth Mgtsz-be jártak. 

 Megkezdődött a szarvasmarha, ill. az általános állattenyésztő szakma oktatása is, a tanulók a 

péceli Zöldmező Mgtsz.ben, és a dánszentmiklósi ÁG.-ban kaptak gyakorlati oktatást. 

A tanulók a péceli TSZ kivételével a fenti gazdaságok diákszállásain kaptak elhelyezést. 

Ugyancsak 1968-ban megépült az egyemeletes, 4 tantermes, korszerű tanügyi épület. A 

korábban tancélokra használt Fáy kastély pedig koedukált diákotthonná alakult át. 

 

Az 1970-es évek elejére már világossá vált, hogy a felsőoktatás rendszerébe épített felsőfokú 

technikum nem alkalmas a nagyüzemek középszintű szakembereinek a képzésére. Minden 

felsőfokú technikum azt a célt tűzte ki maga elé, hogy főiskolává váljon. A főiskolák viszont 

az egyetemek számára jelentettek konkurenciát, és ezen kívül nem is volt szükség ilyen nagy 

számban főiskolai végzettségű szakemberekre, új nevükön üzemmérnökökre, mint amilyen 

hallgatói létszámmal működtek a felsőfokú technikumok. –A mezőgazdasági technikumok 

többsége elvérzett, csupán 1-1 vált önálló főiskolává, vagy főiskolaként valamely egyetem 

részévé. A felsőfokú technikumok többsége visszaalakult középfokú oktatási intézménnyé.  

Az agrár –felsőoktatást végző egyetemek egyre jobban megerősödtek, a karok oktatóinak 

szakmai színvonala emelkedett, a „szakmai és politikai vezetés összekovácsolódásával az 

egyetemek politikai elismertsége és tekintélye is megnőtt.” (69) 

A középfokú technikumok megszűnésével az üzemek által folyamatosan igényelt technikusok 

képzésére semmilyen lehetőség nem volt, így alakultak ki a szakközépiskolai végzettségre 

épülő technikusminősítők. 

Az új technikusminősítés alapkoncepciója az volt, hogy a szakközépiskolát végzett szakember 

legalább kétéves üzemi gyakorlat után válik alkalmassá arra, hogy technikussá váljon. 
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„A technikusminősítők szakmai színvonala fokozatosan csökkenet, a ’80-as években egyes 

szakokon már a szakmunkás színvonalat sem érte el.”(70) 

 

1971-ben Halásztelken felépült a kertészeti szakmunkásképző iskola, így a kertészeti 

szakmákat átcsoportosították / áthelyezték oda, Pécelen csak az állattenyésztő szakmák 

oktatása folytatódott. A péceli iskola „Állattenyésztési Szakmunkásképző Intézet”-té alakult. 

 

 

48. Anatómia óra, Pécel 

 

Az iskola a 70-es években az alábbi szakmákat oktatta: szarvasmarha-tenyésztő, 

baromfitenyésztő, laboratóriumi kisállattenyésztő, kisállattenyésztő. „A szarvasmarha-

tenyésztő szakma gyakorlati oktatása a Budapest XVII. ker. Összefogás TSZ, a Monori ÁG. 

dánszentmiklósi és gombai tehenészeti telepein történt. Mindhárom helyen a tanulók a 

gazdaságok által biztosított diákszálláson kaptak elhelyezést. A kisállattenyésztő szakmában a 

baromfitenyésztők gyakorlati oktatását a specializálódás miatt több telephelyen oldották meg. 

Kisállattenyésztési Kutatóintézet – tyúk, és nyúltelep, Agrártudományi Egyetem – 

Babatpuszta, víziszárnyastelep, a gombai Fáy András Mgtsz. Iparszerű tojástermelő és 

jércenevelő üzem, tápiószentnártoni Kossuth Mgtsz. Nevelőháza, ahol az oktatás érdekében 

különféle fajú baromfiak nevelése történt.” (71) 
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1972-ben született meg az MSZMP KB határozata „Az állami oktatás helyzetéről és 

fejlesztésének feladatairól.” – A határozat alapján a szakminisztériumok 1973-ban és 74-ben 

átadták a fenntartásukban működő szakoktatási intézményeket a megyei és városi 

tanácsoknak.  Megszűnt a MÉM iskolafenntartói hatásköre, csupán az egyetemek és főiskolák 

maradtak fenntartásában. – A szakmunkásképző iskolák megmaradtak, több szakközépiskolát 

valamely egyetem gyakorlóiskolájává minősítettek át. – A MÉM középfokú iskolafenntartói 

hatáskörének megszűnésével az irányítás a tantervek és tankönyvek kiadására, szakfelügyelet 

működtetésére, vizsgakövetelmények kijelölésére, szakmai versenyek megszervezésére és 

szakmai továbbképzésre szűkült. 

 

1972-ben az iskola területén felépült az állatház (fajtabemutató-jelleggel), és egy 3 egységből 

álló bemutatóhely. (Ebben tejlabor, csibenevelő, 1000 tojótyúk befogadására alkalmas 

ketreces tojóház volt.) 

Az állatház megépülése azért volt nagy jelentőségű, mert a diákok a szakmai gyakorlatok 

jelentős részét itt tölthették – nem kellett más gyakorlati helyre utazniuk. Korszerű 

berendezésekkel felszerelt gyakorlóhelyen, szaktanárok irányításával folyt a szakmai képzés. 

Az iskolarendszerű nappali oktatás mellett, az intézmény szakoktatói folyamatosan 

foglalkoztak felnőttképzéssel is. TSZ-ekben, gazdaságokban tartottak betanított munkás 

tanfolyamokat, szakmunkásvizsgára készítettek fel, és vizsgáztattak dolgozókat. 

 

A ’70-es évek végére egyre nagyobb feszültséget okozott az a tény, hogy a szakközépiskolát 

végzetteknek nem volt meg az elhelyezkedéshez megfelelő képesítésük. A ’60-as évektől 

kezdve az oktatáspolitika kiemelt célkitűzése volt, hogy csökkentse az oktatott szakmák 

számát. Az oktatáspolitika irányítóinak az volt a célja, hogy a tanulók középiskolás éveik alatt 

minél több általános műveltséget szerezzenek, a szakmai képzés életkoruk egy későbbi 

szakaszára tolódjon. – Sajnos a cél elérése érdekében nem az iskolai órák száma, vagy a 

tanulmányi munka színvonala növekedett, hanem a követelmények színvonala csökkent. – Az 

üzemekből egyre több olyan vélemény érkezett, hogy az oda érkező, szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok – alkalmatlanok a szalmai feladatok ellátására. 

 

A ’80-as években a közoktatásba épített szakképzési rendszer „csődjelenségei sorra 

napvilágra kerültek, hogy például az általános iskolából kikerülő tanulók sem írni, sem 

olvasni nem tudnak. – A 3 éves szakmunkásképzésbe belépő fiatalok főleg ezek közül a 

tanulók közül kerültek ki. 
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 Nekik először általános iskolai hiányosságaikat kellett pótolni ahhoz, hogy valamiféle 

szakmai tudást el tudjanak sajátítani. Az oktatáspolitika nem vett tudomást erről a jelenségről. 

Az 1980-as évek elején a gyakorlati oktatás a következő tanüzemekben történt: Monori ÁG. 

Gombai kerülete, Rákosmezeje Mgtsz, Rákosvölgye Mgtsz, Alagi ÁG., kisállattenyésztési 

Kutató Intézet- Gödöllő, LATI Közös Vállalat, a tanulók szerződtető üzemeiben pl. Vörös 

Október Mgtsz. Ócsa, Zöldmező Mgtsz. Vácszentlászló, Magyar-Szovjet B. Mgtsz. Cegléd, 

Petőfi Mgtsz. Dunavarsány. 

1985-ben indult el az iskolában a lótenyésztő-szakmunkásképzés. 

1988-ban az intézmény elindította a szakközépiskolai képzést – általános állattenyésztő 

szakon.  

(A tanulók a 4 képzési év ideje alatt érettségi vizsgát, és korszerű ismereteket adó 

szakmunkás-bizonyítványt is szerezhettek. – Ennek a képzésnek a bevezetése maga után 

vonta az iskolai képzés minőségének megváltozását, az intézmény egy magasabb képzést adó 

oktatási intézmény lett. – A tantestület összetétele is megváltozott: a közismereti, és a 

szakmai tárgyakat oktató tanárok százalékos aránya: 50-50 % lett. 

Az 1988-as év más szempontból is döntő jelentőségű volt az iskola életében, a tanügyi 

épületet emeletráépítéssel bővítették: 5 osztályteremmel, 2 szertárral, 1 stúdióval, 

kiszolgálóhelyiségekkel bővült az iskola. 

 

A ’80-as évek elején a MÉM –hez tartozó 6 egyetem és 3 önálló főiskola egyre nagyobb 

önállósággal működött.  Az intézményekben folyó tudományos munka, a nagyüzemi 

megbízásokból származó fejlesztési kutatások száma, az oktatószemélyzet létszámának 

növekedése, az állandósult nagy számú diáklétszám – ezeket az intézményeket a magyar 

felsőoktatás elismert intézményeivé tette. Az agrár-felsőoktatás tanulmányi anyaga és 

szakosítása a nagyüzemi, szocialista típusú mezőgazdaságra épült. 

Az 1985-ös Oktatási Törvény növelte az oktatás és a pedagógusok önállóságát, lehetőséget 

teremtett új képzési megoldásokra is, azonban nem kezelte az oktatás súlyos problémáit. A 

törvény által biztosított lehetőségek következménye volt, hogy a szakközépiskolák 4 éves 

tanulmányi idejét 5 évre emelve megindult a középiskolai technikusképzés. 

A ’80-as évek végén nagy létszámú korosztályok érték el a középfokú iskolákat. Ezt a 

demográfiai hullámhegyet a szakközépiskolák a 3 éves szakmunkásképzés útján kívánták 

levezetni. Erősen megnőtt ezekben az években a két iskolatípus tanulóinak a száma, az 

üzemek viszont nem tudták foglalkoztatni a két iskolatípusból kikerülő nagy tanulólétszámú 

fiatal szakembereket. A ’80-as évek második felében erőteljes növekedés mutatkozott az 
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iskolarendszeren kívüli, főleg a tanfolyami képzésben. Ez a tanfolyami képzés rugalmasan 

reagált a gazdasági helyzetnek megfelelő piaci igényekre, míg a szakközépiskola, vagy a 

szakmunkásképzés csak több év után volt képes az igényeket követni.  

A 190-es évek elejére a túlnövekedett szakközépiskolai oktatás és a 3 éves szakmunkásképzés 

veszélyes helyzetbe jutott. A szakközépiskolákról bebizonyosodott, hogy a kettős feladatot: a 

középiskolai műveltségi szint elérését, és a szakmai felkészültség megszerzését egyszerre nem 

tudja ellátni. Ráadásul ennek az iskolatípusnak a költségei egy gimnáziumi oktatásénak a 

többszöröse. A szakközépiskola „tömegiskola lett”, viszont a végzettek töredéke helyezkedett 

el csupán tanult szakmájában.  

A hazánkban végbement gazdasági változások, a TSZ-ek megszűnése, a magánosítások 

(privatizáció) a végzők szakmai elhelyezkedésének esélyeit – a korábbiakhoz képest 

jelentősen csökkentette. Az állami, központosított nagyüzemi gazdaság összeomlása a 

szakközépiskolások legfőbb munkahelyi lehetőségét szüntette meg. 

 

1992-ben indult el az érettségi vizsgát is adó közgazdasági képzés. A közgazdasági képzés 

mellett beindult a mezőgazdasági szakközépiskolások számára az ötéves technikusképzés is. 

A szakmunkások szakközépiskolája elnevezésű képzés is elkezdődött, melynek végén a 

tanulók érettségi vizsgát szerezhettek. 

 

1992-ben az iskola dinamikusan fejlődött. Felépült az intézmény területén a két üvegházzal, 

osztályteremmel, öltözővel, stb,. felszerelt kertészeti egység. 

A parkban felállítottak egy szaktanteremnek használható faházat. 

Sikeres pályázatok eredményeképp az iskola eszközállománya jelentősen bővült: traktorokat, 

mezőgazdasági gépeket sikerült beszerezni. 

Az iskola A Fáy család iránti tisztelete jeléül 1993-ban vette fel Fáy András nevét. 
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A Fáy család és Fáy András 

 

49. A Fáy család cínere 

„A Fáy család címere eltér más nemesi családokétól annyiban, hogy amikor a család a 

nemességet kapta, még az oklevelek nem írták le a címert. Így annak eredete korábbi, mint a 

hivatalos címereké, 1332 előtti.  

A címer azt a történeti pillanatot mutatja be, amikor a család őse felajánlja lovát a királynak. 

A Muhi pusztai csata után IV. Béla király csekélyszámú testőrségtől körülvéve menekült az őt 

üldöző tatár könnyűlovasok elől. A testőrök könnyű bőrpáncélban, a király vértben volt, ezért 

az ő lova hamar elfáradt, kidőlt. Ekkor leugrott egy vitéz a kíséretből, átadta a lovát és 

megpróbálta feltartani az üldözőket, míg el nem esett az egyenlőtlen harcban. E halálos 

közjáték többször is megismétlődött és a testőrök egyike sem habozott életét adni a királyért. 

E vitézek között lovagolt Rugacs két fia: Don és Barnabás is. Rájuk már alkonyatkor került 

sor. Egyikük átadta saját lovát, de leszállt a testvére is, és vezeték lónak adta az övét, mert 

nem akarta testvérét magára hagyni. Szerencséjük volt, mert a közeli lápos részen sikerült 

rövid közelharc után megbújniuk üldözőik elől, majd sok viszontagság közepette igyekeztek a 

király után az udvarba. 

Az egymezős címer jelzi, hogy Árpádkori nemességről van szó. Az ágaskodó, fehér lovát 

kötőféken tartó vitéz a zöld mezőn vörös ruhában áll, a háttér kék. A címerpajzson sisak, azon 

ötágú korona látható, amelyen a témaismétlés szerint a félalakos ágaskodó ló magaslik ki. A 

korona aranyszínű. A korona és a címerpajzs között középkori sisak helyezkedik el, ez 

nyilván a lovagkori tornák idején került bele a címerbe, hasonlóan más címerekhez. 
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 A lovagtornák Nagy Lajos király idején terjedtek el, és akkor még a sisak egyszerűbb, nem 

rostélyos. Ha a címert nézzük, a sisakról kétoldalt „foszladék” látható, a pajzs bal oldalán 

ezüstszegte kék, a jobb oldalán aranyszegte piros. 

 A „foszladék heraldikai története az, hogy a ló harci védőterítőjét gyülekezéskor a fűre 

terítették, és arra helyezték a pajzsot, hogy köré gyűlhessenek az egy úrhoz tartozó katonák. A 

ló védőterítője annál becsesebb volt, minél harctépettebb, cifrább, cafrangosabb, 

foszladékosabb volt.” (72) 

A család címerének nincsen hivatalos adománylevélben leírása – a különböző történeti 

munkák azonban leírják a pontos ábrázolását. A pajzson az a történelmi mozzanat látható, 

amikor Rugacs fia átadja lovát menekülő IV. Béla királyunknak.  

IV. Béla Rugacsnak, az apának és két fiának Donnak és Barnabásnak 1243-ban Fáj nevű 

földet (Abaúj vármegye) adományozta vitézségük elismeréseként. A hagyomány szerint ekkor 

mondta az uralkodó a család azóta jelmondatává vált híres mondatát: „Resurgite Patriam!”, 

azaz „Támasszátok fel a hazát!” Az egész család ettől kezdve Fáy-nak nevezte magát. 

 

 

 

 

50. Fáy kastély, Fáj 

 



 61 

A Fáy család Pécelen 

Galgóczy Károly Pécel község leírása című 1896-ban megjelent munkájában a következőt 

olvashatjuk: „A régi birtokosokat illetőleg a Fáy családnak most élő Fáy Ferenc urnál levő 

családi levéltárban van egy gróf Ráday Gedeonhoz, s egyéb Fáy családtagokhoz szóló 

folyamodvány datum nélkül, melyben a Szelle család két tagja auctiot, ráfizetést kér azon 

zálogszerződésre, amellyel két ősük, néhai Hubai Hubay Ferenc Gomba, Péczel, Maglód 

három egész helységét, Gyömrőnek felét, Locsod és Túzberek két egész pusztát, 1612-ben 

400 rhénes frtért Reőthy Katalin asszonynak, néhai Fáy István özvegyének elzálogosította.  

Ennek révén jött az Abauj vármegyéből származó Fáy család legelőször Péczel birtokába. 

1701 április 30-án Csalomian (Hont megye) kelt s a levéltárban eredetiben meglévő levelével 

Fáy Ferenc 221 frt. 85 pénz ráfizetést /auctiot/ vesz fel Péczel falunak felére, Gyömrőnek 1/8 

részére, a Maglódon és Túzbereken őt illető részekre, melyeket előde már az előző években 

nemzetes vizézlő Kajali András uramnak ő kegyelmének 2000 mafyar forintért elzálogosított, 

Maglódra vonatkozólag, mely e levél szerint a török violág alatt történt elpusztulás után akkor 

kezdett újra népesülni, nevezetesen az a kikötés, hogy kiváltáskor, ha ugy tetszik, a települők 

Fáy Istvánnak a Fáy Ferenc bátyjának földjére fognak egyesség szerint átteteni.” (73) 

„A Fáyak a mai napig birtokban maradtak. Ezekből a felhozott adatokból és okmányokból az 

derül ki, hogy Péczel község már a török világ előtt jelentékeny hely volt, annak akkor a 

Péczeli, s ezzel kapcsolt Somlyódi, Gerzsenyi, Hubay családok voltak birtokosai. A Fáy 

család elsőbb zálogolás útján a török világ alatt jött birtokba, annak révén lett szintén zálogos 

birtokos kevéssel később a Kajali család is, amely zálogos birtoklása az örökbevallási 

megszerzés később már a török világ után következett be. 

A Fáy család itt mindjárt már kezdetben történelmileg is nevezetes egybeköttetést alkotott. 

Kajali András fia, Kajali Pál, II. Rákóczi Ferenc titkára, s ennek neje Fáy Borbála volt. Ezek 

leányát, Kajali Klárát, amint az idézett perbehívó parancsban említve van, szintén II. Rákóczi 

Ferencmásik fiatal titkára , Ráday Pál birta nőül. Klárával a Kajali családnak ez az ága ugyan 

letünt az életnek szinpadáról, de a Ráday család fénykora még ezután következett, s valamint 

a Fáy család további előnyös kapcsolataira, azonban Péczel község emelkedésére is ez 

egybeköttetés volt leglényegesebb hatással.” (74) 

A birtokos Fáy család legrégebbi földesura volt Pécel községnek. Sok pereskedés után lettek 

birtokosai Pécelnek, Locsodnak, Gyömrő felének és Gombának.  
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A család évszázadokig élt a községben, utolsó itt élő férfi tagja Fáy György családjával a II. 

Világháborúig lakott Maglódi úti kastélyában. (Jelenleg az iskola kollégiuma.) 

Helytörténeti érdekesség, hogy Fáy György munkásainak, cselédeinek a községet övező 

földeken, a mai Fáy tanyán – lakásokat épített, gyermekeiknek pedig iskolát létesített.  

A Fáy tanya iskolája 1904-ben épült, 1963/64-ig működött. A gyerekek A Fáy tanyán kívül 

még a környező tanyákról érkeztek, 1-2 km távolságról, de voltak akik messzebbről. 1939/40-

ben 53, 1940/41-ben 66, 1941/42-ben 87, 1942/43-ban 77, 1943/44-ben 57 beírt tanulója volt 

az iskolának. A tanulók szüleinek foglalkozása gazdasági cseléd, szőlőmunkás, kocsis, 

dinnyés voltak. Az ott lakók között jelentős volt az elvándorlás, voltak azonban családok, akik 

éveken át a tanyákon laktak. 

1945-ben a tanulók száma 22 volt, 1946-ban 17, ennyi is maradt 1964-ig, az iskola 

bezárásáig. „A bezárás után az átadott épületek fejében a tsz kötelezettséget vállalt arra, hogy 

a tanyán maradt családok gyermekeit beszállítja a péceli iskolába.” (75) 

 

1994-ben, amikor lehetőség volt arra, hogy az 1945-ben államosított ingatlanokat a 

magánszemélyek, visszaigényeljék, Galkóné Szabó Ilona igazgatónő felkutatta a kastély 

utolsó lakójának, Fáy Erzsébetnek (az építtető Fáy György lánya) a lakhelyét. Tájékoztatta a 

Svájcban élő  Fáy Erzsébetet arról, hogy volt lakhelye kollégiumként működik, egy 

középiskola részeként, és arról, hogy az intézmény felvette Fáy András nevét, és gondozza a 

Fáy család emlékét.  

Fáy Erzsébet levele: 

Kedves Igazgatónő! 

Köszönettel vettem sorait, és örömmel, hogy egykori otthonom diákkollégiumként működik, 

és így hozzájárul a magyar ifjúság neveléséhez, ami teljesen egyezik felfogásommal.  

Édesatyám a telket apja fivérétől Fáy Gedeontól kapta és 1910-ben építette a kastélyt. 

Nővérem, Marica és én Pusztamonostoron születtünk 1908-1911-ben. Ottani birtokát atyám 

eladta és Pécelen vett földet. 1911-től mindvégig boldog családi otthonunk volt. 50 hold 

szőllő, tehenészet és gyönyörűen tartott birtok. Anyám teljesen nekünk élt és fiatalságunk 

napjai is csendben múltak, amíg az első világháború után el kellett menekülni Dunántúlra, a 

rokonokhoz. Mikor végre a románok is kimentek a házból, apám visszajött és iparkodott újra 

mindent rendbehozni. 1940-ben apám halála után át kellett vegyem a birtok kezelését 3 évre. 

Ez egy nehéz korszak volt. A végén, 1944-ben átadtam egy tehetséges bérlőnek.  
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1944 legvégén, amikor az orosz hadsereg már Szolnok felé járt, olasz vőlegényem értem jött 

és el kellett búcsúzzam örökre szeretett Otthonomtól. 

 Egy éven át minden éjjel otthon jártam álmaimban a kertben és házban, míg lassan-lassan az 

álom és valóság mintha összeforrtak volna szívemben. 

De most 83 éves koromban az álmot akarom megőrizni, amit már senki nem vehet el tőlem – 

többé soha. Nekem egyetlen kérésem, hogy Édesatyám neve meg legyen örökítve, mert 

hiszen Ő alapította ezt a családi Otthont nekünk. Az idők megváltoztak és sok mindent 

elsepert a vihar, a múltat felváltja egy új jelen. 

Én szívemből kívánom, hogy ez az épület a jó célt segítse elő, és sok fiatalnak váljon 

hasznára, ami oly fontos nemzetünk jövője érdekében. 

Szeretettel köszönti: Fáy Erzsébet 

 

Az iskola 1992-ben vette fel Fáy András nevét. Galkóné Szabó Ilona nyugalmazott 

igazgatónő elmondása szerint a névválasztást több szempont is indokolta. A rendszerváltás 

időszakát a reformkorhoz hasonló jelentős történelmi fordulópontnak gondolták, és az iskola 

akkor indította a közgazdasági szakközépiskolai szakot. Fáy András a reformkor egyik 

legnagyobb alakja, a hazai közgazdaságtan megteremtője, az első magyar statisztikus. 

 

Fáy András, a „haza mindenese” 

 

51. Fáy András 

„Használni!: Vala éltem minden törekvése, jelszava.” 

„Fáy András IV. László szépunokája. A család hagyományos sokoldalúságát a reformkor 

idején jól hasznosító, nagy műveltségű, Fáy Andrást (1786-1864) kortársai a „haza 

mindenese” névvel tisztelték meg. Az ő példája is mutatja, hogy a család a nemességet 

sohasem jognak, hanem kötelességnek fogja fel (noblesse oblige), s amikor a Habsburg 
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királyok az állam modernizálásakor csökkentik a nemesek kötelezettségeit, pl. 

atonaállításban, akkor keresik a nemességgel együtt járó értelmiségi elit új helyét a polgári 

átalakulás folyamatában.” (76) 

 

Fáy András 1786. május 30-án a Zemplén megyei Kohányban született. Édesapja Fáy László, 

édesanyja Szemere Krisztina volt. Fáy Andrásnak még négy testvére született. 

Nagyapja halála után a család Gombára költözött, miután megörökölték a nagyapa birtokát. 

A kis András azonban Gálszécsre került a nagyanyjához, majd 7 éves korában a sárospataki 

kollégiumba küldte édesapja tanulni. Szorgalmával, tehetségével kitűnt diáktársai közül, 12 

éves korában több héten keresztül eredményesen helyettesítette beteg tanítóját. 

Fáy András 1799 őszén Pozsonyba került, hogy ott folytassa tanulmányait, és megtanuljon 

németül. Itt közös szállást kapott Szemere Pállal, aki a külföldi irodalom olvasására és 

vígjátékok írására bíztatta. 

1803-ban ismét Sárospatakra került, és olyan gyakorlati oktatásban vett részt, hogy onnan a 

tanulók kész bíróként, ügyvédként léptek ki. 

Iskoláinak befejezése után előbb a megyei főügyészhez, majd nagybátyja, Bay Ferenc mellé 

került törvénygyakorlatra. 

1808-ban letette az ügyvédi vizsgát. Jobbágyiban gazdálkodni kezdett. Rendezte családjuk 

régi okiratait, olvasott, és írogatott. 

Apja unszolására jelöltette magát a Pest megyei tisztújításon, ahol meg is választották, először 

a pesti, majd a váci járás alszolgabírójává. 

„Mint a megye egyik leggazdagabb családjának a fia, könnyen függetlenítette magát. 

Mindenkinek megadta a tiszteletet, de nem kellett keresnie mások kegyeit. Az időseket 

tudásával és szerénységével, a vele egykorúakat jó kedélyével, egyenes jellemével tudta 

megnyerni.”- Ekkor szerezte azt a sok tapasztalatot, melyet később politikai szereplése 

alkalmával olyan jól fel tudott használni, itt kezdődött, hogy mindenkinek „használni” akart, 

itt bontakoztak ki életre való tervei. 

Szülei halála után a testvéreivel megosztoztak az örökségen, Fáy András Veresegyházán 

lakott, de sokat tartózkodott Gombán is. Gombán közel 300, máshol 600 hold földet örökölt, 

így volt annyi vagyona, hogy gond nélkül megélhetett, sőt a szegényeken is segített. 

1818-ban elérkezett a tisztújítás ideje, Fáy táblabíróvá való kinevezését kérte, amit a 

nádorispán teljesített is. „Ezentúl semmi sem gátolta kedvelt foglalkozásaiban, a kertészkedés, 

a zene, és az irodalom művelésében.” (77) 
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Fáy irodalmi munkássága 

Már 1807-ben megjelent első irodalmi kísérlete, amely a Bokréta címet kapta, s amelyet első 

mestereinek, Kazinczynak és Szemere Pálnak ajánlott.  

 1817-ben jelent meg a Friss bokréta, amely az elsőhöz hasonlóan vegyes tartalmú, van benne 

vers, próza, fordítás, sőt egy megzenésített vers is. A kötet legsikerültebb darabja „A különös 

testamentum” című humoros elbeszélés. „Ez azért jelentős, mert ilyen műfaj akkoriban még 

nem létezett, Kisfaludy Károly csak később kezdett vígjátékokat írni……  Fáy már ebben az 

elbeszélésében a neveléssel kapcsolatban hasznos elveket hirdet. 

 Fiatal kora óta nagy érdeklődéssel kísérte a nevelés ügyét és 1816-ban egy önálló neveléstani 

munkát is írt, Próbatétel a mái nevelés két nevezetes hibáiról címmel. 

 

 

52. Fáy András: A mai nevelés hibáiról 

 

 Ebben hangsúlyozza a megfelelő időben kezdett, a gyakorlat tiszteletét megbecsülő nevelés 

fontosságát – megjegyezve, hogy az idő előtt tanított gyermek tudománya vajmi keveset ér: 

„Ismerni fogja Párizst, anélkül, hogy a faluját ismerné, a kókuszfát anélkül, hogy diófánkat. 

Idegen lesz az ő körülötte lévő világban, mert neki a képzelőerő és könyvei szültek egy 

teoretikus világot. Ez a nevelés okozza sok emberben a tudományoktól való idegenkedést is, 

melyet oly korán megmutattak neki.” (78) 

„Fáy a protestáns egyházak területén is működött. Résztvett tanácskozásaikon, ilyen témájú 

írásaival /Óramutató, Óranegyedmutató/ a haladásért harcolt. Kimondta, hogy az önállóság, a 
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gondolkodásra való felkészítés, a gyakorlati munkára való felkészítés /”legyen minden 

iskolának gyakorló terepe”/ az iskola legfontosabb feladata.” (79) 

 

 

53.  Fáy András: Nevelési rendszer 

                                                                                                                                                     

                                       

„1820-ban láttak napvilágot Fáy András eredeti meséi és aforizmái Bécsben. A könyv ezer 

példányban jelent meg, és 1825-ig 3 kiadást ért meg. 1824-ben újabb meséket és aforizmákat 

adott ki az író. Kazinczy lelkesen üdvözölte Fáy meséit. Kidolgozásukon Aesopus, Phadrus, 

La Fontaine hatása mutatkozik, de Fáy nem másol, hanem eredetit ír. Meséinek moralizáló 

jellege van, az általános erkölcsi tanulság mellett kicsendül belőlük a társadalmi problémák 

iránti érdeklődés is. Fáy meséi és aforizmái józan életszemléletet hirdetnek: a társadalmi 

problémák megítélésében Széchenyi később kibontakozó reformszellemének úgyszólván 

előkészítői. Fáy a haladás szolgálatába állította műveit, de nem vállalta a nemesi 

életformának, a feudális viszonyoknak olyan következetes kritikáját, mint Kölcsey. 

 Meséi a haza iránti szeretetre, a közélet szolgálatára, az emberi hibák leküzdésére nevelnek.  

Fáy reform szellemű meséi nagy hatást tettek Széchenyire, aki 1838-ban Pest megye 

közgyűlésén kijelentette, hogy „a honi reform teendőire az első eszmét, akaratot, önelszánást 

Fáy meséi ébresztették fel” benne.” (80) 
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54. Fáy András: Összes munkái 

 

„Írói érdemeiért nem késett az elismerés. A sárospataki iskolában a volt tanítvány arcképét a 

könyvtárteremben ünnepélyesen kifüggesztették. Amikor megalakult a Magyar Tudományos 

Akadémia, a legelső gyűlésen Fáyt tiszteletbeli taggá választották. 

 Rendes tagságot nem tudott elfogadni, ugyanis egyre inkább figyelemmel kísérte az élénkülő 

megyei és országos közéletet.” (81) 

 

Fáy András közéleti tevékenysége 

Nagy jelentőségű volt Fáy András színházakkal kapcsolatos tevékenysége. A „magyar nyelv 

terjesztésének követei”, a színészek ebben az időben állandóan vándorúton voltak, nem volt 

állandó kőszínházuk. 1833-ban a társulat Pesten szerepelt, ekkor nevezték ki Fáyt 

igazgatónak, pártfogónak, míg állandó színházat tudnak építeni. Fáy engedélyt kért, hogy 

pénzadományokat gyűjthessen, -  ennek nyolcezer forint összegyűjtött pénz lett az eredménye. 

Bérleti előadásokat szervezett, színdarabokat fordíttatott, eljárt a próbákra és tanácsokat adott. 

Az Akadémia pályázatot hirdetett a „szinészet állandósítására”. A pályázatot Fáy nyerte meg, 

sikerült megszereznie Grassalkovics herceg üresen álló telkét, itt épült közadakozásból a 

Nemzeti Színház. 

„Fáy András szépirodalmi munkássága mellett sokoldalú gyakorlati tevékenységet fejtett ki. 

Bámulatos energiával és tiszteletet érdemlő tájékozottsággal küzdött a „köz hasznáért”.  
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1825-ben emlékiratot nyújtott be Pest megyéhez s egész sor égető kérdést vetett fel 

elaborátumában (magas iparának, a céhrendszer eltörlése, tudós társaság, pénzügy, börtönügy, 

a koldulás intézményes megszüntetése, faiskola, múzeumi köteles-példány, műkiállítás).  

Ő alapította meg és virágoztatta fel az első Pest Megyei Takarékpénztárt, elindítva ezzel a 

takarékossági mozgalmat. 

A Pest megyei reformnemesség vezérkarának volt a tagja, nagy szorgalmát és képzettségét 

ismerték el, amikor 1835-ben követté választották a Pozsonyi Országgyűlésen. Beszédei az 

Országgyűlési, illetve Törvényhatósági Tudósításokban olvashatók.  

A negyvenes években hatalmas publicisztikai tevékenységet fejt ki, szociálpolitikai írásai, 

takarékpénztári agitációja a korabeli gondolkodás fontos orientálói.  

Emellett volt színigazgató, foglalkozott a protestáns egyház ügyeivel s a nevelés kérdéseivel 

Egy ideig valóságos alvezére volt Széchenyinek, akit politikai eszményének tekintett. 

 Fáy a fontolva haladás híve, elhatárolta magát minden radikális eszmétől, nem vállalkozott a 

kossuthi irányzat követésére sem. Politikai óvatosságánál jellemzőbb vonása életének a 

fáradhatatlan reformtevékenység, az állandó kezdeményező kedv, a gyakorlatias közéleti 

aktivitás. Találóan írta róla Mikszáth: „ha Széchenyi nincs, őt illeti a legnagyobb magyar 

titulusa, ha Deák nincs, ő nevezhető a haza bölcsének, - így azonban maradt végig a 

nemzet mindenese” 

 

55. Fáj, a kastély díszterme 
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 A Fáy András Szakközépiskola története 1992-től  napjainkig 

Az iskola fő profilja továbbra is a mezőgazdasági oktatás maradt. A rendszerváltással azonban 

az iskola gyakorlati háttere jelentős mértékben megváltozott. – Az állami gazdaságok, 

termelőszövetkezetek nagy része megszűnt, vagy átalakult. A megoldást az önálló gyakorlati 

háttér biztosítása jelentette.  

Az 1990-es években az „életrevalóbb iskolák”, köztük a Fáy András Szakközépiskola is, a 

Szakképzési Alap Központi és Decentralizált pályázatai segítségével maguk teremtették meg 

a gyakorlati oktatás feltételeit.   

Az intézmény a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott egy 100 hektáros 

földterületet a Monori Állami Gazdaság területéből, Pécel és Isaszeg határában, azzal a 

feltétellel, hogy amíg az iskola mezőgazdasági oktatást folytat, használhatja a területet.  Itt 

alakította ki hosszú évek alatt az iskola önálló farmgazdaságát. Ez mezőgazdasági 

szempontból is értékes terület, 40 hektár a szántó. A tangazdaság területén található a 

gyakorlaton lévő tanulók számára egy mini-kollégium,  itt vannak elhelyezve az iskola 

lóállománya, birkái, kecskéi, stb. A szántóföldeken az intézmény maga termeli meg az állatok 

takarmányozásához szükséges takarmányféleségeket.  A tangazdaság területén található egy 

1500 gyümölcsfából kialakított minta- gyümölcsös is. 

A tangazdaság alapját képező földterület birtokba vétele után fejlesztések sora következett. 

Pályázatok útján fejlesztették ki az iskola gépparkját, bálázó gépet, ekét, vetőgépet, kukorica-

vetőgépet, búza-vetőgépet sikerült így vásárolni.  

1991-1992-ben az iskola állatházának területén felépítették a baromfinevelőt, ahol brojler 

csirke neveléssel foglalkoznak a tanulók.  

1993-94-ben épült fel az iskola parkjában a kertészet épülete, két üvegházzal, gyakorló 

csarnokkal. 

Ugyancsak 1993-94-ben építettek egy könnyűszerkezetes faházat a parkban a mezőgazdasági 

technikus évfolyam részére. 

1995-ben az iskola szakképzési alapból vásárolta meg a Pécel-Isaszeg határában található 

földterületet, a Kishársast. Itt alakított ki egy mini kollégiumot a gyakorlaton lévő tanulók 

számára, valamint egy lóistállót, birka hodályt, majd 2007-ben szintén a szakképzési alapból 

egy fedett lovarda került átadásra.  

1996-ban az iskola a szakképzési hozzájárulásból egy Toyota mikrobuszt vásárolt a szakmai 

gyakorlatos tanulók szállítására, a tangazdaság területére. 
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1998-ban alakították ki – szintén pályázati pénzből a minta-gyümölcsöst ugyanakkor a 

kertészet területének bővítésére 400 négyszögöl területet vásároltak a szakképzési 

hozzájárulás segítségével.  

2000-ben a Biatorbágyi Mezőgazdasági Iskola megszűnésekor több mezőgazdasági gép: 

traktor, kis teherautó, furgon, egyéb eszközök kerültek az intézmény tulajdonába. 

2003-2004-ben az iskola kutat fúratott a Kishársasban az ivóvíz- ellátás megoldására. 

(Korábban a telek szomszédtól kapta a tanüzem a vizet.) 

2004-ben kis faházat vásárolt az intézmény, amelyet az iskola területén állított fel a 

kertészetben nevelt növények eladására. 

2007-ben megépült a fedett lovarda a Kishársasban, szintén a szakképzési hozzájárulásokból, 

a beruházás értéke 20 millió forint volt.- Közben az iskolában is jelentős fejlesztések 

történtek: fűtéskorszerűsítés, informatikai géppark kialakítása, stb. Ezekhez a fejlesztésekhez 

az iskola a szakképzési hozzájárulásokat, illetve pályázati pénzösszegeket használt fel. 

 

A fejlesztési elképzelések közt szerepel, hogy az iskola területén lévő állatházat is kitelepíti a 

tangazdaság területére.  

PÉCEL

 

56. Képek az iskola életéből 
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Jelenlegi képzési formáink: 

1. Közgazdasági szakközépiskola 

2. Mezőgazdasági szakközépiskola 

3. Szakiskolai képzés. Lótenyésztő (OKJ 31 6203 05) 

4. Szakiskolai képzés: Állattenyésztő (OKJ 31 6203 10) 

5. Érettségi után: Pénzügyi-számv. Ügyintéző (OKJ 52 3432 04) 

6. Érettségi után: Mezőgazdasági technikus (OKJ 52 6201 01) 

7. Felnőttképzés: Laborállat-technikus  

 

 

57.-58. Fáy lovasnapok 
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59. Fáy lovasnapok, Pécel 

Az iskolák története magán viseli a kor kultúrpolitikai,- társadalmi, gazdasági változásait – 

egyszóval a történelem lenyomatát.  

A Fáy András Szakközépiskola története tulajdonképpen a magyarországi mezőgazdasági 

szakoktatás történetét tükrözi. Az iskola meg tudott újulni, meg tudott felelni az új-és újabb 

kihívásoknak.  

 

A szakképzés változása a ’90-es években 

Az iskolarendszerben szerkezetváltás történt. A szakképzés a felfelé történő terjeszkedéssel 

reagált, a szakiskolák szakközépiskolai osztályokat, a szakközépiskolák gimnáziumi 

osztályokat indítottak. A ’90-es évek végére a „post-secondary” képzés, azaz iskolarendszerű 

akkreditált felsőfokú szakképzés jelentette a szakközépiskolák egy részének „felfelé” történő 

továbbépítését. Ennek az időszaknak a másik meghatározó jelensége a demográfiai 

folyamatnak, a tanulók létszámának gyorsuló csökkenése. „Míg a nyolcvanas évekig a 

megfelelő korosztályok kétharmada szakmunkásképző iskolában tanult, addig a szakiskolai 

tanulók aránya a ’90-es évek végére a megfelelő korosztályok harmadára csökkent.”(82) 

Ennek hatásai: rövid, - és középtávon rontotta a szakképzés érdekérvényesítő képességeit. 

A ’90-es években a szakközépiskola a „hármasok és négyesek iskolája”, a szakiskolák a 

„kettesek, és hármasok” iskolái lettek. A szakiskolák emellett befogadóivá váltak a hátrányos 

helyzetből származó diákok számára, akik gyakran küzdenek tanulási zavarokkal. 

A rendszerváltás utáni évek meghatározó folyamata volt a korábbi, vállalati gyakorló műhelyi 

struktúra szétesése.   
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 Nőtt az iskolai tanműhelyek szerepe, megjelentek a szakképzés gyakorlóhelyeiként a kis, -és 

közepes vállalkozások. Átalakult a gazdaság és a munkaerőpiac, azonban a „… munkaerőpiac 

által nem igényelt szakmák képzése a maguk tehetetlenségi erejénél, és az iskolák, valamint a 

fenntartók érdekei miatt még hosszú távon fennmaradtak.”(83) 

A tanulók pályaválasztása is „konzerválta” a szakképzés szakmastruktúráját, a tanulók és 

szüleik pályaválasztási motivációi nem estek egybe a munkaerő-piaci és gazdasági 

folyamatokkal. Ennek eredményeképp egyszerre alakult ki a túlképzés, és az alulképzés. A 

szakképző iskolák részben e folyamatok miatt kényszerültek a gyengébb képességű tanulók 

felvételére. 

Az ezredfordulón került sor a hazai szakképzés rendszerének lényeges átalakítására, - a 

tanköteles kor megemelésével, illetve a működési problémákkal függött össze. „E változás 

elsősorban tantervi jellegűek voltak, pl. a közismereti és szakmai ismeretek oktatásának 

vonatkozásában. Napjaink másik nagy változása a tananyagtartalom, a felépítés, és a tanulás 

módszereire vonatkozik a moduláris és a kompetencia alapú képzés esetében.” (84) 

A mostani felvételi rendszer, a KIFIR nehezen tervezhető az iskola részéről, nagy a felvételi 

utáni tanuló-mozgás. Sérült, és hátrányos helyzetű tanulók a már sehova fel nem vett 

gyerekeket összegyűjtő, „kötelező felvételt” biztosító iskolák kerülnek. – Alacsonyabb 

presztízsű iskolák, jó szakképzők, de nincsenek felkészülve az ilyen – különös gondozást 

igénylő tanulókkal való bánásmódra.  

A szakképzési rendszer optimális működés esetén növelheti a fiatalok munkaerő-piaci 

beilleszkedés esélyeit. – Ellenkező esetben tartós munkanélküliség. A fiatalok 

diszharmonikusan működő, hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki, a szülők 

munkanélküliek, alkoholisták, a válások száma magas. Sokan nem élik meg a szociális és 

anyagi biztonságot. Ilyen tanuló munka, -és tanulási motivációja alacsony. Önértékelési 

problémák, önbizalomhiány, kommunikációs készség hiánya, együttműködési készség hiánya 

jellemzik ezeket a tanulókat, kudarckerülők. Nagy jelentősége van a felzárkóztatásnak. 

 

A szakképzés „jövőképe” 

A szakképzés jövőbeni eredményessége érdekében szükséges, hogy szoros kapcsolat 

alakuljon ki a munkaerő-piaci kereslet, az iskolafenntartók, a szakképző iskolák és az 

országod oktatáspolitika között. Csak így lehet elkerülni azt, hogy a szakképzés 

munkanélkülieket képezzen, illetve hiányszakmák alakuljanak ki.  
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A kevésbé elméletigényes szakmák esetében érdemes lenne visszatérni a szakmunkásképzés 

korábbi rendszeréhez, a gyakorlati oktatás 9. évfolyamon történő elkezdéséhez. 

Az általános iskolából sok kudarccal kikerülő tanulóknak ez sikerélményt jelentene. Nem vált 

be a jelenlegi rendszer, amikor a 9.-10. osztályban csak közismereti tárgyakat tanulnak a 

szakmunkástanulók. A szakiskolai tanulók lemorzsolódásának oka – a kutatások szerint – épp 

a 9.-10. évfolyamok „elméleti jellegében” keresendő. Meg kell változtatni ennek a két 

évfolyamnak a képzési tartalmát, a tanulóknak olyan ismeretekre kell szert tenniük, amelyek 

segítik őket a szakmai ismeretek elsajátításában, és a rugalmas „munkavállalói készségek” 

kialakulásában. Megfontolandó, hogy az általános iskolát be nem fejezett tanulóknak is 

lehetősége nyíljon szakmai képzettség megszerzésére. Ehhez meg kell határozni a szakma, 

illetve a modul elsajátításához szükséges minimális elméleti, és gyakorlati óraszámokat, s 

azokat a felnőttképzésben is alkalmazni kellene.  

„A hazánknál néhány évvel fejlettebb, de hasonló adottságú országok munkaerő-piaci 

mozgásainak és szakképzési rendszerének tanulmányozásával prognosztizálni lehetne a 

hazánkban is várható tendenciákat. Ez lehetőséget adna egy „proaktív” viselkedés 

kialakulására, amely a szakképzésben nem a már jelentkezett igények kielégítésével kullogna 

az események után, hanem időben elkezdené a szakemberek felkészítését a jövőben várható 

igényekre.”(85) 
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