
KÚT 2015/1. 41

ANGELOVICS HELGA

Báró Vay Miklós neveltetése és tanulmányai (1810 1825)1

Abstract

In my thesis I want to present an exceptionally prominent conservative
politician of the 19th ce 1894) education and
upbringing. As it has not been yet analysed, I can get to know his life period
from this time only from the relatively small amount of archival sources and
on the basis of few records.

the education of the Hungarian aristocracy in the period ranging from 1790 to
1848.

bringing, private education and finally his higher studies in the University of
Pest and in the Polytechnikum of Wien. Besides, I show his study trip in
North-Hungarian and Upper-Hungarian counties.

In my opinion it can also provide useful information perhaps for writing a
complete Vay-biography in the future.

A konzervatív politikus, báró Vay Miklós (1802 1894) a 19. századi

an. Ami nem

megyei és kormányzati posztokat töltött be. A szabadságharc bukása után
azonban karrierjében mély hullámvölgyek jelentkeztek. Egyszer szédületes
magasságokba emelkedett kormányzói tisztség felajánlása máskor egészen
mélyre halálraítélték zuhant. Sokágú munkásságának, amely a politikai

átfogó elemzésével mégis adós maradt a magyar történetírás.

fiatalkorát, ezen belül is neveltetését, tanulmányait szeretném bemutatni. Ezen
életszakaszának vizsgálatát egyrészt indokolja az a tény,
pályájának alakulásában ezek az évek kulcsfontosságúak voltak.

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Dobszay Tamás végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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információkat azonban csak a fennmaradt levéltári-, kézirattári források és
feljegyzések nyújtanak.3

Munkám során figyelmemet Vay tanulmányaira összpontosítottam,
elhelyezve azokat a kor arisztokrata gyakorlatában, rámutatva a
kisebb eltérésekre, illetve ezek lehetséges okaira. D
röviden, vázlatosan bemutatom ágait.

felkészültségét, kitérve Pestalozzi rendszerére is, ami tárgyalt témánk
Minthogy a fejezetek középpontjában

Vay személye áll, a háttér és a körülmények ismertetése annyiban kerül
elbeszélésre, amennyiben az szorosan kapcsolódik témánk megértéséhez. Ezt

Majd
foglalkozom magánoktatásával, pesti és bécsi tanulmányaival, illetve
tanulmányútjával.

A magyar mágnás férfiak neveltetése

Az arisztokraták a 19. század elején magánnevelésben
részesült. K
gondoskodott róluk. Általuk, illetve a családba házasodás révén bekerült idegen
ajkú édesanyának már korán elkezdték elsajátítani az idegen

a németet és a franciát.
Az iskoláskort elérve a szer

aki felkészítette tanítványait a magánvizsgáira. Ezeket többnyire nyilvános
intézményben tették le.4 A katolikus családok körében a

2 A témát tárgyaló fontosabb szakirodalom: VIRÁG IRÉN: Az arisztokrácia neveltetése
Magyarországon (1790 1848). DE BTK. Doktori disszertáció. Kézirat. 2007.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/36326/ertekezes.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(utolsó elérés: 2016. 01. 01.) (a továbbiakban: VIRÁG 2007.); LÉVAY JÓZSEF: Emléklapok vajai báró

adó, 1999. (a továbbiakban: LÉVAY 1999);
LENGYEL IMRE: Váradi Szabó János (1783 . In: Könyv és
Könyvtár. X. kötet. Debrecen, 1975. 85 127. (a továbbiakban: LENGYEL 1975.); LENGYEL IMRE:
Váradi Szabó János könyvtára. In: Könyv és Könyvtár. III. kötet. 1963. 81 118. (a továbbiakban:
LENGYEL 1963.).

3

továbbiakban: SRKL) Vay család golopi levéltára. Vay generálisra vonatkozó iratok. SRKL Kii. IV. 6

fiához, Miklóshoz. SRKL Kii. IV. 2. H-
iratai. Vay Miklós levelei feleségéhez az 1809. évi nemes - 9;

továbbiakban: DEK Kt.)
4 Már az 1790

követelte, hogy minden gyermek járjon nyilvános iskolába, vagy legalább ott tegyen vizsgát.
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részesített Theresianum valamivel csökkent, míg a piarista és
bencés gimnáziumok kerültek. A református családok fiai pedig

rban a sárospataki és a debreceni kollégiumot választották.5
Pius Desiderius (Gottfried Tobias Schröer), író és tanár a magyar

(tizenkettedik levél) az
arisztokrata férfiak nevelési sajátosságainak bemutatására.6 Megállapításait az
alábbiakban foglalta össze: A gyerekekkel általában hatéves koruktól
foglalkozik házitanító, aki beszél franciául, latinul és németül, és amíg az ifjak
az alsóbb osztályokat abszolválják sajátítja el velük a tananyagot. A filozófiai
fakultás megkezdésekor azonban a magántanár helyét az akadémiai
professzorok veszik át, akik az arisztokrata otthonokban tisztességes
honorárium fejében tartják az órákat. A korrepetál.
Képzésük külföldi tanulmányúttal ért véget. Desiderius sajnálatára azonban ez
az utazás egyre inkább csak valamely külhoni egyetemen folytatott
tanulmányokra korlátozódik. E leggyakrabban állami hivatalt
vállalnak, hadseregben töltenek be pozíciót, esetleg birtokaikat igazgatják.7

Az arisztokraták
kiválasztására, hiszen a magánvizsgák eredménye nagymértékben függött a
tanár és tanítványa kapcsolatától.8

olvashatunk a 1823-as évfolyamában.9

gyermekek természetét és erkölcse legyen kifogástalan. Ilyen minden

választásukban ezért leginkább ism lásaira szorítkoztak. Mivel
foglalkozásnak tekintették, egy-egy

prefektus
családhoz, így kevesen voltak, akik több helyen is megfordultak.10 A
protestánsok ezért gyakran vették fel a kapcsolatot valamelyik kollégium kiváló
professzorával, aki e feladatra többnyire egyik tehetséges diákját ajánlotta.

5 VIRÁG 2007. 76.
6 DESIDERIUS, PIUS SCHRÖER GOTTFRIED TOBIAS: Ueber Erziehung und Unterricht in Ungarn in

. Leipzig, Wigand, 1833.
7 VIRÁG 2007. 75 76.
8

SZEPEZDI KISS JÁNOS: . In:
Minerva, (1830. június) 164.

9 KOVÁCS SÁMUEL:
oskolának hasznos és szükséges voltokról: A nevezetesebb és nagyobb oskolákról, és azok

. In: , 11. kötet. (1823) 18 42.
10 CSANÁK F. DÓRA:

gondolkodó. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. 323.



44 KÚT 2015/1.

gyermekek nevelésén és oktatásán kívül
levelezését vagy rendezték irataikat, könyvtáraikat. Emellett a vendégek
látogatásakor általában társalkodó szerepet töltöttek be. De kétségtelenül a

által meghatározott elvek szerint
végeztek, több esetben nevelési plánum alapján.11

Vay Miklós neveltetése, tanulmányai

rmazottja volt, amelynek tagjai fontos
megyei tisztségeket töltöttek be, s emellett részt vettek a megyei élet

z ifjú báró tehát örökül kapta a hivatalnoki pálya

Vay Miklós és testvére, Lajos gyerekkorukat vidéken, a Miskolc melletti,
többségében református Alsózsolcán12, illetve az ugyancsak református
túlsúlyú Zemplén megyei Golopon töltötték.13 Édesanyjuk vallotta, hogy e

a zsenge kor szellemi kifejlesztésére
14

A Vay fiúk nevelésére nagy hangsúlyt fektettek k, az erkölcsi és az
értelmi nevelést egyaránt kulcsfontosságúnak tartva. Ennek felügyelete
kezdetben, desanyjukra, báró Adelsheim Johannára hárult, mivel
édesapjukat a köz- és gazdasági ügyek nagyrészt távol tartották otthonától. id.
Vay Miklós feleségének írt német, azonban
megtudhatjuk, 15 A báró
nézete szerint az egész nevelés fundamentuma az engedelmesség; aki erre van
szokva és a mely gyermek

16

F k,
ugyanakkor azt az álláspontot képviselte, hogy gyermekei a magoknál
hibásabb 17

11 A korszak arisztokrata oktatásának bemutatását lásd: KORNIS GYULA: Az arisztokrácia
neveltetése. In: KORNIS GYULA: A magyar 1848. I. kötet. Budapest,
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927. 490 510.

12 Fényes Elek munkája szerint Alsózsolca 920 lakosából 732 református volt
1800-as évek elején is hasonló lehetett az arány. In: FÉNYES ELEK: Magyarország geographiai szótára.
IV. kötet. Pest, 1851. 340.

13 1851-ben Alsó- -en reformátusok
voltak. Továbbá 281 római katolikus, 8 gr. katolikus, 20 evangélikus és 80 zsidó élt a faluban. In:
FÉNYES ELEK: Magyarország geographiai szótára. II. kötet. Pest, 1851. 51.

14 Nevelési Emléklapok 1. (1846) XXVIII.
15 id. Vay Miklós levele feleségéhez. Devecser, 1809. szeptember 3. SRKL Kii. IV. 2 H- 9.
16 Uo.
17 Uo.
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Adelsheim Johanna visszaemlékezése szerint férje már korán gondolkozék
arról, miként lehetne magzatinkat valódilag emberien nevelni, s mikint szívet, s
elmét egyarányuan, valamint tudást, tehetést és akaratot öszhangzóan
kiképezni. 18 A generális az akkori iskola-szerkezetet azonban nem találta

a fiukat
már igen korán kivoná a szülék felvigyázata alól csaknem az egész ifjui kort
maga számára igényelvén .19 Ennek következtében a Vay fiúk az arisztokraták
többségéhez hasonlóan magánnevelésben részesültek.

Otrokocsi volt, majd 1811-
János vette át a helyét.20

bírt, ezért is gondoltak az akkor Euró
Pestalozzi-rendszer alkalmazására.

Bár a két fiút magas színvonalon képeztették, de
vonatkozóan nem vezették határozott irányban. Édesanyjuk még 1820-ban is a

: iaim még nem határoztak a felett, miféle pályát
válass
minél jobban megismerhessék, a jogot mindenesetre tanulni fogják, mert azt
minden magyar nemesnek tudni kell, hogy sajátjokat megoltalmazhassák; ha az
én ó mezei
gazdáknak látni, boldogabban élhetnének és sokkal több hasznosat tehetnének,
mint egy korlátolt hivatalban; mind a mellett ezt a véleményemet nem

.21

Váradi Szabó János

nyok jó kapcsolatának feltételét Mindszenty Dániel a
hasábjain abban látta, hogy a növendék

etesen elengedhetetlen
követelménye
cselédjének tekintsék, ha n
tiszteljék, és 22

A Vay fiúk házitanítója, Váradi Szabó János 1783. augusztus 27-én született
Szilvásújfaluban, Zemplén megyében. S

18 Nevelési Emléklapok 1. (1846) XXVI XXVII.
19 Uo.
20

21 . Ford. és közread: JÓKAI Etelke.
Budapest, Athenaeum, 1888. 116. (a továbbiakban: JÓKAI 1888.).

22 MINDSZENTY DÁNIEL:
(1832. február) 127 133.
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ennek ellenére már gyermekkorában megtanult szlovákul. a német és a
francia mellett a a klasszikus nyelveket is.23

1800-ban kezdte meg tanul mint tógátus.
Váradi Szabó János felnézett tanáraira. Tanítványi ragaszkodása különösen

A professzor és tanítványa közötti jó kapcsolat abban is megmutatkozik, hogy
Váradi Szabó hosszú beszámolókat küldött neki külföldi tanulmányútjáról.
Emellett m hogy 1807-be , a fiai mellé
magyar Vay Miklósnak.24

A báró még 1807-ben elküldte az ifjút a heidelbergi egyetemre, annak
érdekében, hogy a tudományokban elmélyült
házitanító .25 A szerepet játszott az a

-tól csak a német egyetemek látogatását
engedélyezte. Az itteni színvonalas oktatást ped
is ismerte.26 Mindemellett Adelsheim Johannának ezen a vidéken éltek rokonai,

instruktor a tanulmányi szünetekben felkereshetett.27

A generális három évig fedezte Váradi Szabó itteni képzését, aki
szorgalmas és ambiciózus hallgatójává vált az 1803-ban újraalapított

28 Ez utóbbiban oktatott Friedrich Heinrich
Christian Schwarz professzor, akinek pedagógiai kurzusai különösen nagy
hatással voltak rá.29

Külföldi tanulmányainak utolsó állomása Yverdon
1811 tavaszáig, tehát mintegy tíz hónapig tartózkodott. Ezalatt megismerhette
a svájci pedagógus, Johann Heinrich Pestalozzi (1746 1827) nevelési
módszerét, amelynek koncepciója a
adottságainak fejlesztése és az önálló életre való felkészítésük érdekében, a
tanulást össze kell kötni a munkával, az oktatást pedig a Nevelési
elméleteiben kifejtette
megismerésnek a gondolkodási ké a lélektani

23 LENGYEL 1975. 87.
24 Uo.
25 Nemcsak Vay, más arisztokrata is elküldte külföldi tanulmányútra a kiválasztott házitanítót a

26 1805-ben id. Vay Miklós Heidelbergben tartózkodott. Nevelési Emléklapok. 1. (1846) XXVI
XXVII.

27 LENGYEL 1975. 88.
28 LENGYEL 1975. 89.
29 FEHÉR KATALIN: Váradi Szabó János népiskolai reformterve Pestalozzi szellemében (1817). In.

FEHÉR KATALIN: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon. Budapest, Eötvös József
Könyvkiadó, 1999. 110. Hallgatott óráiról, itteni kapcsolatairól lásd: LENGYEL 1975. 88 90.
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Törekvéseire széles körben felfigyeltek a világon, köztük a
magyarok is.30

Vay Miklósné javaslatára t még
Hofwlybe is ellátogatott, Fellenberg intézetének
tanulmányozására.31

Vay Miklós tanulmányai

Váradi Szabó János 1811 nyarán érkezett vissza Magyarországra, hogy
Külföldi útjain sikerült beszereznie az akkor

Európában legmodernebbnek számító tankönyveket, így a számtant, geometriát
és a földrajzot Pestalozzi tanítványainak, Joseph Schmidnek és J.W.
Henningnek alapján oktatta.32

maga dolgozta ki Pestalozzi elveit követve.33

Még yverdoni tartózkodása alatt, Vay Miklósné megkérte, hogy próbáljon
egy, a Pestalozzi módszerével oktató rajz-
szerinte 34 Sikerült is Wilhelm Eggert, Pestalozzi

. Váradi Szabó
és Vay Miklósné

-os fizetést, lakást és teljes ellátást ajánlott.35

egy l829-ben írt
levelében, amelyben egyrészt megköszöni eddigi munkáját, másrészt megígéri,
hogy folyósítani fogják neki.36

Ennél pontosabb adatot Vay Miklósnak egy 1831-ben írt kaphatunk,
amelyben az ifjú báró megemlíti, hogy Váradi Szabó a debreceni salétromgyár

évi fizetéssel, s
kapja ezen kívül az 1000 frt pensiót is a Vay - 37 id. Vay Miklós tehát

30 Pestalozzi yverdoni intézetét 1808-
d 1814-ben Esterházy Pál herceg is ellátogatott ide.

31 LENGYEL 1975. 92.
32 Lengyel Imre kutatása szerint Váradi Szabó 162 Ft 63 Kr-t költött külföldön könyvekre,

LENGYEL 1963. 81
118.

33 LENGYEL 1975. 95.
34 Vayné levele Váradi Szabó Jánosnak. Ránk, 1810. július 9. (eredeti németül) DEK Kt. Ms.

32/2624.
35 Uo.
36 Továbbá Vay Miklósné egy 4000 Ft báró Vay

Miklósné levele. Tállya, 1829. december.
iratai. Kii. IV. 2 H- 1.

37 Váradi Szabó 1830- -
Vay Miklós levele Váradi Szabó Jánoshoz. Miskolc, 1831. szeptember 4.  DEK Kt.

Ms. 32/219.
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sokat áldozott fiai tanulmányaira, minthogy ezen fizetések magasnak
számítottak.38

Egger 1813-ban hagyta el Svájcot, hogy Váradi Szabó felügyelete alatt a
Vay fiúknak rajzot, szépírást, éneklést, zenét és testnevelést tanítson.39

Pedagógiai gyakorlatában különös hangsúlyt helyezett a szemléltetésre, a
gyermek játékos tevékenységére. Nevelési módszerének szerves része lett a
torna, amelynek ismeretét Yverdonból hozta magával, ahol a Schnepfentalban

kidolgozta a
voltizsálás, labdavezetés, úszás, vándorlás és a természetes mozgás útján való
testgyakorlás technikáit.40 Ezeket a Vay fiúkkal is rendszeresen gyakoroltatta.41

Emellett tanítványai rajzkészségének fejlesztésére is nagy gondot fektetett.
Pestalozzinak írt egyik megtudhatjuk, hogy Miklós és Lajos mind
krétával, mind tintával megtanult magabiztosan alkotni, illetve sikeresen
elsajátították az árnyékolás és a profil készítésének
technikáját.42

Az új módszerekkel folytatott oktatásnak hamar megmutatkoztak az
eredményei, amelyek Kazinczy Ferenc :

- fel némelly nem

Barátom, két
43 Kazinczy ki mutatott

rá Pestalozzi rendszerének lényegére, amely az értelem nélküli magolás helyett
a gondolkodást helyezte , illetve fontos szerepet nyert nála a szellem és
a test harmonikus képzése.

38

forintos fizetést kapott.
39 LENGYEL 1963. 89.
40 SIKLÓSSY LÁSZLÓ: A magyar sport ezer éve. I. kötet. Budapest, 1927. 429.
41 Egger 1817- téri Evangélikus Gimnázium oktatójaként szélesebb körben

unkásságáról a Magyar Televízió
2004-ben sorozatban Az címmel dokumentumfilmet készített.

42 a Magyar Történeti Képcsarnokban.
RÓZSA GYÖRGY:

század elején.  In: . (1962) 2 3. sz. 166 170.; LENGYEL IMRE: Wilh. Egger
pinxit 1825. A Lilla- In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1965. Debrecen, 1966.
257 280.

43

Kazinczy Ferenc levelezése. XII. kötet. Köz. : Dr. VÁCZY János. Budapest, MTA, 1902. 519. (a
továbbiakban: KazLev)
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A Vay fiúk hazafia nevelésének meghatározó eleme
volt a magyar nyelv tanulása, amelyet anyanyelvi szinten beszéltek. Ezt azért
is fontos kiemelni, mert a korban az arisztokraták többsége még nem tudott

beszélt németül
vagy franciául, mint magyarul.44 a magyar nyelv ügye,

Ennek egyik ékes
példája, hogy egymás közt magyarul leveleztek és a magánélet nyelve is a
magyar volt. Vay Miklós édesanyja, a német származású Adelsheim Johanna
is szorgalmasan tanulta e nyelvet és mindent elkövetett, hogy azt minél
tökéletesebben elsajátítsa. A báróné a magyar nyelv helyzetét, illetve a
nyelvkérdésben az általa képviselt álláspontot írt egyik levelében
hosszasan ki is fejtette. Eszerint a német irodalom nem becsültetik itt sokra,

A tulajdonképpeni
képzett világ már méltányosabb, egy része azonban annak is minden erejével
saját anyanyelvének fejlesztésére, tökéletesitésére törekszik, míg más része a
latin nyelvet akarja uralkodó nyelvül megtartani. A mi házunk és környezetünk
az el
ugy vélekedem, hogy mind addig, a mig csak fordításokkal fárasztják magukat
és olyan magyar fejek nem teremnek, melyek saját alkotta eredeti müveikkel a
nemzet izlését a magasabb szellemi mü
mindaddig hiába lesz minden igyekezetük. 45

Vay Miklós pesti tanulmányai

A Vay család 1815- általában Pesten töltötte. A város a 19.
száma a

század derekáig 100 000-
amellyel összefüggésben kulturális, szellemi élete is felpezsdült.46 A vidéki

az ifjú báró számára.
A család pesti lakása a Három korona

47 1816 novemberében egy

tanulmányaikat. Bár a szakadtak el teljesen, ugyanis
édesanyjukkal minden tavasszal visszatértek oda, de mint a báróné levelében

44 messég magyar nyelvismeretének és használatának nehézségeire
os gróf esete, aki még az 1839 1840-

ta
MOLNÁR ANDRÁS: Viam meam persequor. Batthyány Lajos

gróf útja a miniszterelnökségig. Budapest, Osiris, 2007. 95 96.
45 JÓKAI 1888. 98 99.
46 FÁBRI ANNA: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2009. 182.
47 LENGYEL 1975. 96.
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olvasható az a tervünk, hogy pár évig megszakítás nélkül folytassák itt
tanulmányaikat;
medd ]

.48

Váradi Szabó és Eggert is elkísérték tanítványaikat, és hamarosan itt is
sokakat megnyertek az új nevelési módszerükkel. Vay Miklósné meg is említi
egyik levelében, hogy mindenki a Pestalozzi- rendszer csodájában hisz; s

49 A továbbiakban kitér arra is, hogy
be lesz vive a fent említett rendszer az evangélikus iskolába
catholicus urak is figyelemmel igérik kísérni és kisérik is már azt. Szabó és én
azonban jól tudjuk, hogy sem Pestalozzi, sem Niemeyer nem tesznek csodát,
gondosság és szeretet nélkül s tulajdonképpen ez hiányzik az itteni iskolákban.
Németországban is találkozunk még némely ferde szokással a nevelés terén,
különösen erkölcsi tekintetben; azonban ott mégis csak tanul az ember valamit,
a mi az életben elébbre viszi, míg itt nemcsak a sziv kiképzése van elhanyagolva,

50

A k szigorú napirend szerint foglalkoztak tanítványaikkal. A tanítás
2- pihenésként a

városban sétáltak és játszottak. 5 órától este 8-ig ismét tanultak, majd a 8 és 9
óra közötti vacsorával zárult a nap.51

Lévay József révén tudunk arról, hogy Vay Miklós 1818-ban a
mindkét évét zárta, a

Pesten Nagy István, a kecskeméti református gimnázium igazgatója állított ki
bizonyítványt.52

F tanulmányait a pesti egyetemen folytatta, és
továbbra is többnyire magánórák keretében sajátította el a tananyagot.
Nyilvánosan hallgatta azonban Schedius Lajost53, Schwartner Mártont54,
Schmidt János Györgyöt55, Vezerle Ignácot, Tomcsányi Ádámot56 és Vuchetich
Mátyást57. Cleinmann Károly

48 JÓKAI 1888. 104.
49 JÓKAI 1888. 104 105.
50 Az idézetben említett evangélikus iskola a mai Deák téri Evangélikus Gimnázium.

JÓKAI 1888. 104 105.
51 LENGYEL 1975. 96.
52 LÉVAY 1999. 14.
53 Schedius Lajos (1768 1847): Német-magyar filológus, esztétika professzor.
54 Schwartner Márton (1759 1823): statisztikus, történész. Oklevéltant és címertant tanított az

egyetemen.
55 Schmidt János György (1765 1848): matematikus. 1800-tól 1837-ig a pesti egyetem és a

Mérnöki Intézet Gyakorlati Mértan- és Vízépítés Tanszékének ny. r. tanára. 1819 20-ban az egyetem
rektora.

56 Tomcsányi Ádám (1755 1831): Fizikát és mechanikát tanított.
57 Vuchetich Mátyás (1767 ennek jogbölcseleti kérdéseivel

is foglalkozott.
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egyháztörténetet, dogmatikát és egyéb hittudományt tanult.58 K
látogatott órák oktatói mind

megelégedéssel és elismeréssel nyilatkoztak.
kezdetben Egger

irányításával tovább folytatták zenei tanulmányaikat is. Ennek keretében
Miklós, Babnigg vett zongoraórákat, míg testvérét
Rosenkrantz tanította fúvós hangszerre.59

Vay Miklós 1819. április 1-jé ptember 20-ig, a pesti egyetemen
60 tizenkét vizsgát tett le magántanulóként,

valamennyit 61 Majd miután jogi vizsgáit is kiváló
teljesítette, öt hónapig patvaristáskodott Bárczay Pál Pest megyei

alispán mellett, amit egy 1823. január 28-án kelt bizonyítvány hitelesít.62 Ezt
- jurátusi gyakorlatát Szögyény Zsigmond

személynök oldalán a pesti Királyi Táblán töltötte, a . szeptember
20-án állítottak ki bizonyítványt.63

Tanulmányút

A korszakban a külföldi tanulmányút általában a nevelés lezárását jelentette,

-ben írt tanulmányában azonban

mind pedig a célország sajátosságait ismerjék meg. Minthogy, nézete szerint az
út csak akkor válhat a puszta örömszerzésen és szórakozáson túl valóban

és a látottakat hazája viszonyaira leképezni.64 A tanulmányutak fontosságát

58

59 [Váradi] Szabó János levele Kazinczy [Ferenchez.] Pest, 1819. január 17. KazLev. XVI. 1906.
278.

60 Ezekre lásd: Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára, Bölcsészettudományi Kar, Vegyes
Iratok, (8 /m) 1. kötet. Diarium Rerum notabiliorum Facultatis Philosophicae (1773 1831). 336., 341.,
380. (a továbbiakban: ELTE Diarium), Pálmány Béla Vay tanulmányaival kapcsolatban a Kassai
Királyi Jogakadémia anyakönyvi bejegyzésére is hivatkozik, melyet mi jelen dolgozat keretében nem
vizsgáltunk. In: PÁLMÁNY BÉLA: 1825
1848

61 LÉVAY 1999. 14.
62 Lévay József még látta az eredeti bizonyítványt, azonban az
63 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: MNL OL) Bírósági levéltárak.

Személynöki levéltár. Acta iuratorum 1770 1849. MNL OL O 80. 2. csomó. 1811 1837. Innen az
l. Bizonyítványára lásd: LÉVAY 1999. 14.

64 DESSEWFFY AURÉL: In: DESSEWFFY AURÉL:
. s. a. r., életrajzokkal és jegyzetekkel kísérte: FERENCZY József.

Budapest, Méhner, 1887. 329.
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jelzi, hogy több arisztokrata csak külföldi útjáról hazatérve érzékelte
Magyarország elmaradott állapotát.

megismerjék hazájukat, ezért fiatal korukban gyakran kirándult velük az
országban. 1816-ban, az akkor 14 és 13 éves fiaival az Alföldre látogatott,
amire a köve

óhajtom, hogy lassanként ismerjék meg a mennyire lehet hazájukat, a nélkül,
hogy tanulmányaikban a miatt meg lennének zavarva,
külföldön járnak, összehasonlítást tehessenek. Magyarország ugyan gyakran

itt

65 A tartalmas útról július 29-
is: uj eszme ébredt ez utban tett tapasztalatok által;
nézeteik javultak, látókörük szélesbedett; egy tiszteletre méltó tudós ki irántunk

66

tán egy nagyobb, több

közvetlen északi szomszédságában, Galíciában és Krakkóban. Az utazásról,
67 Ki kell emelnünk,

hogy
n -gazdasági) létesítmények, bányák bemutatásánál

eit keresték fel 1823.
július-augusztusában. Ennek keretében utaztak Veresváron, Dorogon és

Nagykálnára. Itt megtekintették a Hunyadi juhászatot, amelynek kapcsán a
juhakol és úsztató kivitele nagyon megragadta Vay figyelmét.68

Felvidéki utazásuk során nagy hangsúlyt fektettek a bányavárosokra,

hogy évek óta foglalkoztak a család golopi birtokának föld- és ásványtani
feltárásával.69

65 JÓKAI 1888. 102.
66 A tudós ez esetben a debreceni Fazekas Mihály volt. JÓKAI 1888. 103.
67 A naplót teljes terjedelemben közli Lévay. In: LÉVAY 1999. 39 116.
68 LÉVAY 1999. 43 44.
69 BENDEFY LÁSZLÓ: id. b. Vay Miklós és Born Ignác szerepe a Tokaji-

hegység földtani megismerésében. In: Technikatörténeti szemle (1971 1972) 6. sz. 73 86.
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továbbhaladtak a legnagyobb magyar bányavárosig, Selmecbányáig.70 Amint a
városba érkeztek, azonnal látogatást tettek báró Révay János

71 Majd végigjárták a város templomait, valamint a település

lovagoké volt.72 Vay itt, de általában véve is, különös figyelmet fordított az
épületeken található feliratokra, és naplójába szinte kivétel nélkül lejegyezte

A selmecbányai ércbányászat megismertetésében többek közt Roef
-aknába. A

bánya i
a nemesfémek

kibányászása, amelynek következtében a bányászok
váltak hasonlóvá, mint írta: igazán az arany és ezüst

. 73 Mindennek ellenére tartalmas,

bányászattal kapcsolatban. Szemügyre vették a tárnákon kívül az alagutakat,
ví is.74

-magyarországi bányavárosba,
Körmöcbányára vezetett. Itt megmutatták nekik az ércek kezelésének minden
fázisát, a felszínre hozataltól az olvasztáson, tisztításon és más fémek
elválasztásukon át a pénzverésig.75

bányavárosok közül ez a legszebb. Városi sétájuk során megcsodálták a híres,
történelmi épületeket, majd benéztek egy rézhámorba, ahol tanulmányozták az
üstök, rézlapok készítését. Illetve láthatták, hogy a rezet gépek segítségével
miként vágják, simítják el pénzdarabokká.76 Majd egy kisebb kirándulás
keretében megnézték a rézolvasztó hutákat Tajón.77 Az utolsó Besztercebányán
töltött napjukon pedi
kiváltképp hasznosak lehettek számukra a családi salétromvállalkozásuk
fejlesztése kapcsán.

Besztercebányáról Lipcse és Szentandrás érintésével Rhonicba (Kisgaram)
érkeztek, ahol betekintést nyertek a

kiszolgálására lett létesítve. Vay gazdag jegyzetei arra utalnak, hogy a látottak

70 LÉVAY 1999. 48.
71 Uo. 51.
72 Uo. 52.
73 Uo. 53.
74 Uo. 53 54.
75 Uo. 58 62.
76 Uo. 67.
77 Uo. 67.
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78

e
felülmúlta várakozásait,

- és csavaró gép, valamint az esztergályos
pad, mely épen egy hengert sim 79

az utazás viszontagságaival kapcsolatban megjegyezte, hogy
félelmetesebbet ezen útnál alig képzelhetni, a szekér egyik szikladarabról a
másikra repült és minden pillanatban darabokra látszott zúzódni: a lovak alig

80

Megemlíten
érzékeltette. Emellett rendszeresen bemutatta a meglátogatott hely fekvését,
nevezetesebb épületeit.

Július 20-án Podvilkba, a galíciai határhoz érkeztek.81 Az itteni viszonyokat

állapotáról például lehangoló véleménye volt, de a szállásukat is annyira
koszosnak találta, hogy, mint írta 82

83

Az ételeik véleménye szerint

élvezhetetle 84

Krakkóba is ellátogattak, és a város szépségében gyönyörködtek.85

Július 26-án keltek át újból a határon és indultak el a Szepességen át
hazafelé. Útjuk során megnézték Késmárk, Lo
Marksdorf és Szomolnok városá
cementvízzel, a
rézrészecskéket rak le, így 130 font vas után 100 font rezet nyerhetnek általa.
A szomolnoki bányakerület így évenként 20 ezer mázsa rezet szolgáltat.

86

Augusztus 6-án Krasznahorka érintésével Rozsnyóra érkeztek, ahol a város
építészeti nevezetességei mellett felkeresték a fontosabb ipari és gazdasági

78 Uo. 69 71.
79 Uo. 71.
80 Uo. 73.
81 Uo. 78.
82 Uo. 79.
83 Uo. 78.
84 Uo. 80.
85 Uo. 80.
86 Uo. 102.
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87 Majd
Rimaszécsen és Serkén át, augusztus 10-én érkeztek Alsózsolcára.88 A családi
körben eltöltött pár nap után, augusztus 23-án indultak vissza Pestre.

Az utazásukról elmondható, hogy sikeresen ötvözték a társadalmi

a zdaságról és egyes iparágakról
számos új információval gazdagították tudásukat.

Október 11. és 20. között már csak egy rövidebb kirándulást tettek a
Dunántúlon, amelynek keretében igyekeztek minél többet megtudni e vidék
gazdaságáról, illetve építészeti ör

zvik
család várta Vaynak különösen a kert nyerte el
tetszését, ezen belül is az a módszer, amivel az itt található tavat megtisztították
a benne t 89

-tó és
környékére, Székesfehérvárra, Veszprémbe és Balatonfüredre.

A Balaton-felvidék nevezetességeinek megtekintése után következett
Keszthely, ahol többek közt ellátogattak a Georgiconba és Festetics gróf
Fenék 90 Majd a Vasvár, Szombathely,

zeg, Sopron, Eszterháza, Pozsony útvonalon haladtak tovább. Vay
naplójából azt is megtudhatjuk, hogy Pest és Buda után Pozsony, illetve Sopron
nyerte el leginkább tetszését.91

Az utazásuk 1823. október 20-án Bécsben ért végett:
keresztül, a hol a monarchiának legnagyobb kincstári dohánygyára van,
Ringelsbrunnba utaztunk; ott ebédeltünk; Fischameden és Schwecháton át

olvasható naplójában.92

Bécsi tanulmányai zárásaként szeretett volna egy hosszabb, két éves európai
körútra is elmenni. Édesapja váratlan elvesztése azonban számos tervét

ahogyan azt korábban testvérével eltervezték, már nem indultak el.

87 Uo. 104.
88 Uo. 107.
89 Uo. 108.
90 Uo. 113.
91 Uo. 115.
92 Uo. 116.
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Bécsi tanulmányai

1823 októberében Miklós és Lajos apjuk kívánsága szerint folytatták
hogy az ún. Polytechnikum

technikai és kereskedelmi tagozatát látogatva gyakorlati képzést szerezzenek,
Említésre méltó, hogy az

intézmény az 1770-ben alapított Realhandlungakademie utódjaként 1815-ben
jött létre, és hamarosan Közép-Európa egyik legelismertebb egyetemévé vált.

93

Édesanyjuk aggódó szívvel engedte el , és mint írta:
került hozzászokni ez állapothoz; mult hónap 11-én elváltak
kik 21 éven keresztül figyelmem és gyengédségem tárgyai voltak, s kikre én ugy
kicsiny, mint nagyobb munkáimnál, mint biztos támaszra számíthattam; a
távollét ugyan nem változtat egymáshoz való ragaszkodásunkon, de azért
immár az én közvetlen befolyásom náluk mégis csak 94

Vay
külön tanár által sajátított el.95 A bécsi tartózkodásuk ideje alatt a generális
rendszeres levelezésben állt fiaival és Váradi Szabóval, amelynek egy része
fennmaradt a sárospataki levéltárban.96

egykori tanulmányaihoz hasonló stúdiumok látogatását tartotta számukra is
ideálisnak. Ennek tükrében javasolta, hogy az általános tájékozottságra
törekedve, párhuzamosan több kurzust hallgassanak. Személy szerint tehát
fontosnak vélte: a mechanikát, természethistóriát, botanikát, mineralógiát,
építészetet, hidrotechnikát, asztronómiát és a kémiát.97 Bár az utóbbi tárgyat

tanulni amit -ben is
nagyon sajnált Ezen belül is a sóval,
salétrommal és ez utóbbi tisztításával kapcsolatos ismeretek elsajátítását
szorgalmazta.98 Úgy vélte, ezek igen hasznosak lesznek majd számukra, miután

a salétromvállalkozás vezetését.99

jlesztésén fáradozott, és szerette
volna, ha fiai folytatják majd megkezdett munkáját. Ennek érdekében egy

93 SZÖGI LÁSZLÓ: Adatok a Habsburg monarchián belüli egyetemi peregrináció történetéhez,
1790 1850. In: Levéltári Szemle, 42. (1992) 4. sz. 21.

94 JÓKAI 1888. 122.
95 Vay Miklós levele fiához. Golop, 1823. november 11. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
96 Ezen levelekre lásd: SRKL Kii. IV. 2. H-5.
97 Vay Miklós levele fiához. Alsózsolca, 1823. december 23. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
98 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
99 Salétromvállalkozásukra lásd: SZAKÁLY ORSOLYA: Hadiipar és nemesi vállalkozás: a Vay

Miklós-féle salétromtársaság, 1798 1856. In: Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1 2. sz. 129 165.
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tt számukra az ezzel kapcsolatos
eddigi tapasztalatairól.100

tartotta a kereskedelmi számadások 101

Mindemellett a zene és a nyelvismeret is hangsúlyos szerepet kapott.
Továbbá tanácsokkal látta el a két ifjú bárót

érdemes ezen órákat hallgatniuk, és kik azok a személyek, akikkel feltétlenül
meg kell ismerkedniük Bécsben, mind az egyetemen, mind a városban.102

Felhívta figyelmüket a hivatali-udvari élet megismerésére, az ehhez
elengedhetetlen kapcsolatok kialakítására.

Vay Miklós azonban már Bécsbe érkezésekor tudatta apjával, hogy itteni
tanulmányaira mindössze egy évet kíván szentelni, és azok zárásaként tervezett

103 De ígérte, hogy
.104 Édesapja bár elfogadta, de nem értett

szükséges.105

Nézete szeri -28, vagy akár 30 éves koráig
képeznie kell magát.106

kat tehát magas színvonalon és sokoldalúan képeztették,

határozott irányban.
Vay Miklós apja tanácsait többnyire megfogadta. Ennek fényében k

igyekezett s kapcsolatokat, barátságokat építeni Bécsben. Testvérével

lehetett.107

Vay Miklós tábornoknak már bécsi tanulmányai
voltak a császárvárosban, többek közt az Esterházy és a Zichy családokkal.
Ezen összeköttetései nyilván sokat segítettek kezdetben fiainak is a
beilleszkedésben. magyar
középnemesi, értelmiségi réte alakult, akikkel az ifjú
bárók szintén hamar megismerkedtek. Közülük többen tartoztak a debreceni

100 E leírást lásd: Vay Miklós levele Váradi Szabó Jánoshoz. Pest, 1823. december 21. SRKL Kii.
IV. 2. H-5.

101 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. február 19. SRKL Kii. IV. 6. M-89.
102 Erre lásd: Vay Miklós levele fiához. [Alsózsolca],1823. december 23. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
103 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1823. december 24. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
104 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
105 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1824. január 5. SRKL Kii. IV. 2. H-5.
106 Vay Miklós levele fiához. Pest, 1823. december 24. SRKL Kii. IV. 2. H- 5.
107 LENGYEL 1963. 93.
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Kollégium volt növendékei közé
eseményeivel és intézményeivel például az e körhöz tartozó Márton József, a
bécsi Magyar Hírmondó De itt kell
megemlíteni a Geymüller családot is, akikkel régóta üzleti kapcsolatban álltak.

Geymüller-bankházon keresztül
Geymüller Katalin házasságával a két

család viszonya még
Itteni tanulmányaikat 1824 tavaszán, édesapjuk halálát egy rövid

így végül Lajos csak 1826-ban fejezte be az egyetemet.
Miklós ekkor már nem volt állandó jelleggel testvére mellett.

kapcsolatainak és családjának révén már az 1820-as évek elején bekapcsolódott
a politikai életbe. 1825-ben részt ve , ekkor még nem
vitt nagy szerepet, inkább csak megfigyelt, tapasztalatokat szerzett. Emellett
ekkor már Zemplén megye kinevezett tiszteletbeli .

állomásán szónoklatait, beszédeit Váradival íratatta meg.108 a
fenntartotta a kapcsolatot.109

Befejezés

Dolgozatomban arra törekedtem, hogy Vay Miklós neveltetését,
tanulmányait bemutassam, elhelyezve azokat a kor arisztokrata gyakorlatában,

A feldolgozott források és szakirodalom alapján láthattuk, hogy Vay Miklós
és testvére a mágná familiáris nevelésben
részesült. Szüleik nagy gondot fordítottak nevelésükre, mind erkölcsi, mind
értelmi tekintetben. .
Mint utaltam rá, az ekkor Európában legkor bbnek számító Pestalozzi-
eszmerendszer hatotta át az ifjú bárók oktatását.

Vay tanulmányaival kapcsolatban megállapítható, hogy az alap- és
középfokú ismereteket családja körében, vidéken, magánúton sajátította el.

elvégzése céljából Pestre költözött.
Hangsúlyozandó, hogy Vay hazafias sz neveltetésének

108 A korban ez nem volt ritka. Széchenyi Ferenc például Pállya Istvánnal íratatta beszédeit.
109

vált, melyet már-már atyai- -án,

feleségéhez. 1828. február. DEK Kt. Ms. 32/ 2644. Emelle hogy az 1847 1848. évi

Szabó és a Vay család tagjainak levelezését lásd: SRKL Váradi Szabó János: családi, baráti és hivatalos
levelei. Vay család levelei 1825 1862. SRKL Kff. A. V. 5. 3. pall.
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meghatározó elemévé vált a magyar nyelv tanulása, és számos arisztokratától

Elmondható, hogy az ifjú báró pályáját nem vezették határozott irányban.
egyéni választása, közé

dominált.
és az

egyetem tanárainak magánóráit, azonban a nyilvános el egyre
nagyobb számban látogatta

al is magyarázható. Vay
tovább képezte magát. Édesapja kifejezett kívánságára a bécsi

Poly
hallgatott.

Egyetemi tanulmányait pályafutását mint vármegyei
al kezdte. k,
kapcsolatainak és nem utolsó sorban családja révén azonban gyorsan
emelkedett a ranglétrán.


