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dezetl konferencián elhangzott előadások. Szerkesztette 
Fazekas Marianna (Gondolat Kiadó, Budapest, 2011, 
160 p. ISBN: 978 963 6933 74 6), amely a tanácsko
zás résztvevőinek segít visszaidézni az elhangzottakat, 
a további érdeklődőknek pedig megismerhető teszi a

Magyar Közigazgatástudományi Intézet alig másfél 
évtizedes, páratlanul gazdag tudományos tevékenységét 
és a közigazgatással foglalkozó tudományok mai kutatási 
témáit és eredményeit.

É. L .

225 éve született 
Fáy András

Fáy András (1786. május 30.-1864. július 26.) reform- 
politikus, a nemzet mindenese, sokoldalú ember volt: 
szolgabíró Pest vármegyében, a református egyház 
gondnoka, író, a Hazai Első Takarékpénztár alapítója.

Fáy András életének csúcspontja arra az időszakra 
esett, amikor Magyarország kez
dett kiemelkedni az 1810-es évek 
súlyos gazdasági és politikai vál
ságából, s a reformnemzedék elő
hírnökei (akik közé Fáy is sorolha
tó) már hallatták szavukat. Ebben 
a helyzetben Fáynak sem lehetett 
más célja, mint a vezető réteg hi
báinak éles bírálata és ennek se
gítségével az elit szellemiségének, 
életstílusának megváltoztatása.
A korszak föurainak többsége, né
hány kivételtől eltekintve, élete 
nagy részét Bécsben töltötte, ma
gyarul alig vagy egyáltalán nem tu
dott, s csak azzal foglalkozott, hogy 
az udvar kegyét minél jobban meg
nyerje magának. Fáy tisztában volt 
a vármegyerendszer hiányosságai
val és a kisnemesség végletes kon
zervativizmusával is -  írásaiban, 
meséiben ezeket a problémákat is tárgyalja.

A reformkor (1830-1848) közel két évtizede alatt a 
magyar gazdaság és társadalom nagy erőfeszítéseket tett, 
hogy egyre súlyosbodó lemaradását a nyugati kapitalista 
világrenddel szemben behozza, vagy legalább mérsékel
je. Ezekben az évtizedekben Magyarországon kizárólag 
békés, törvényes eszközökkel, bámulatra méltó szívós
sággal, következetességgel és határozottsággal küzdött a 
társadalmi elit világlátott, széles körben tájékozott, a kor 
követelményeit helyesen megítélő része céljai eléréséért. 
Mindezt olyan körülmények között kellett véghezvinni- 
ük, amikor a cenzúra még a magánleveleket is felbontotta, 
Metternich kancellár pedig nem riadt vissza a már szinte 
elfeledett felségsértési perek felelevenítésétől sem rend
szere védelme érdekében. A reformnemzedék több jeles 
tagja, köztük Kossuth Lajos és Wesselényi Miklós éveket 
raboskodtak, mások, például Szemere Bertalan, mene
külni kényszerültek a kormányzat elől. A liberális eszmé- 
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más politikai elveket valló csoportok is léteztek a kora
beli Magyarországon: a konzervatív erők a fennálló rend
szer védelme mellett kardoskodtak, ezért teljes mértékben 
együttműködtek az udvarral. Voltak, akik anyagi jólétüket 
és kiváltságaikat féltették, de soraikban helyet foglaltak 
olyanok is, akik konzervatív nézeteik ellenére támogatták 
a gazdasági és kulturális fellendülést szolgáló kezdeménye
zéseket, mint például gróf Dessewfly Aurél. A centralisták 
a vármegyerendszer felszámolását és reformokat támoga

tó, központosított kormányzat meg
szervezését kívánták elérni. Kisebb 
radikális csoportok is alakultak a 
reformkor utolsó éveiben, de ezek 
jelentősége csak 1848-ban nőtt meg.

Az említett politikai csoportosu
lások természetesen korántsem vol
tak egységesek. A liberális ellenzék 
legrégibb, fokozatosan elszigete
lődő magvát Széchenyi István és 
néhány híve alkotta -  közéjük tar
tozott Fáy András is. A reformtábor 
tagjai elhatárolódtak az erőszakos, 
forradalmi megmozdulásoktól, az 
átalakulást kizárólag békés eszkö
zökkel igyekeztek megvalósítani. 
Elsődleges feladatuknak a nemzet 
gazdasági és kulturális életének fel
lendítését tűzték ki, és csak ezek 
megvalósulása után kívántak politi
kai átalakulást. Nem akartak szem

behelyezkedni a Habsburg-házzal, a magyarság jövőjét 
a birodalmon belül képzelték el. Szerepük különösen az 
1830-as években volt meghatározó, az 1840-es évek nem
zedéke tisztelte ugyan a reformfolyamat elindítóit, de ta
nácsaikat már nem fogadta meg.

Fáy pályafutását is alapvetően meghatározták a fentebb 
vázolt folyamatok. Életének legtevékenyebb periódusa az 
1820-1830-as évekre esett. Országgyűlési képviselőként 
többször jelent meg Pozsonyban, Pest vármegye gyűlésein 
rendszeresen tartott nagyhatású beszédeket. Tevékenysé
gének megkoronázása és lezárása volt a Hazai Első Pesti 
Takarékpénztár létrehozása 1840-ben, amelynek megala
pítására Fáyt egy tizenöt évig tartó zavaros ingatlanhistó
ria lezárása késztetett. „Cselekedjünk, mert élet csak a tett, 
mert csak a tettnek van emlékezete” -  vallotta Szemere 
Bertalan is, akinek külföldi takarékpénztárakról szóló be
számolója, valamint gróf Széchenyi István Hitel című mun
kája voltak ihletői. Fáy valósította meg a gyakorlatban Szé
chenyi István hiteleszméit, még akkor is, ha a legnagyobb
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magj’ar nem bízott Fáy vállalkozásának sikerében és csak 
udvariasságból irt alá néhány részvényt. A takarékpénztár 
hét év alatt 32 fiókkal bővült. A hazai gazdaság pénzforgal
mát kedvezően befolyásoló intézmény egykori díszes palo
tája a Károlyi Mihály utca és 
a Reáltanoda utca sarkán ma 
is látható. A későbbiekben 
Fáy elsősorban kulturális in
tézmények vezetését vállal
ta, a színjátszás helyzetének 
normalizálásán fáradozott.
A szabadságharc idején vég
leg visszavonult a közélettől, 
gombai birtokán gazdálko
dott. Az 1850-es években 
magához térő Magyarország 
méltányolta az idős hazafi 
érdemeit, aki azonban ekkor 
már nem avatkozott bele az 
események menetébe, mint 
ahogy Deák tárgyalásain 
sem vett részt.

A nemzet mindenese megtisztelő titulussal anyai ági 
unokatestvére, Szemere Pál illette először Fáyt. A polgá- 
rosulni igyekvő nemesi Magyarországon, kiterjedt tevé
kenysége okán ő volt a mindenes, mindennel foglalkozott, 
azonban mégsem vált felületessé, mindig odafigyelt az apró 
részletekre is. Az óvatos liberalizmus szellemi és politikai 
vezére Széchenyi volt, de a kezdetektől fogva Fáy András 
lett a gyakorlati tennivalókat kidolgozó, s nem egyszer meg 
is valósító alvezére. Ezeknek az évtizedeknek minden köz
életi kérdéséhez hozzászólt, sőt ezek megoldásában is részt 
vett (a Nemzeti Múzeum gyarapítása, a 
nemzeti színészet támogatása, a Lánchíd 
létesítése, az első magyar biztosító-vál
lalat megteremtésének előkészítése stb.).
Tőle ered a múzeumi kötelespéldány gon
dolata, s ö indította el azt a folyamatot, 
amely a 19. század végére nagyszabású, 
országos kiállítások -  többek között a mil
lenniumi kiállítás -  rendezését eredmé
nyezte.

Fáy András meséit általános elismerés 
kísérte: 1824-ben megkapta a Marczibá- 
nyi-féle jutalmat, a kortársak olvasták, 
idézték, hivatkoztak rá, ünnepelték. Híres 
mesegyűjteménye a szabadelvüség propa
gandája és erkölcsi példatára. A haladást 
reprezentáló hősök és környezetük soha
sem lehet nevetség tárgya; a tunyaságot, a 
müveletlenséget, a szűkkeblű maradiságot 
azonban a komikum gazdag skáláján áb
rázolta. Széchenyi 1838-ban Pest várme
gye közgyűlésén elmondott beszédében 
kifejtette: sokat tanult Fáy Andrástól, különösen reformszel- 
lemü meséiből. Naplójának két bejegyzése (Széchenyi Ist
ván: Napló, Budapest. 1982,484., 488. p.) is utal az olvasott

művekre: Fáy András meséi és Aphorizmái, 1825 (a könyv 
1820-ban látott napvilágot ezer példányban és 1825-ig há
rom kiadást ért meg) és Fáy András: Kedv csapongásai, I -
II., 1824. „A honi reform teendőire nézve az első eszmét,

akaratot, önelszánást Fáy 
András meséi ébresztették 
bennem” -  írta Széchenyi, 
amely elsőbbségi jogot Fáy 
imigyen hárította el magától: 
„Mi Széchenyihez képest 
csak szatócsok vagyunk, ő a 
nagy kereskedő”.

Fáy meséiben életelveit, 
tanácsait, észrevételeit rej
tette el, kora hibáit, nemzeti 
kérdéseket és általános ér
vényű emberi problémákat 
vizsgált, előítéleteket tett 
nevetségessé. Rövid csatta- 
nós történetei bepillantást 
nyújtanak a reformkor vilá
gába, segítik a politikai cé

lok, lehetőségek, eredmények megismerését és a társadal
mi normák, életformák, életvitel területének részletesebb 
vizsgálatát. Olvasói megértették célzásait, meséinek nép
szerűségét a korabeli példányszámok is igazolják.

írásainak fő célja a nép nevelése volt. Példák állításával 
kívánt mindenkit ösztönözni a jobb választására, próbálta 
megkönnyíteni a hibák felismerését, és a változtatás lehet
séges módozataira is rámutatott.

Fáy szeretett közösségben adomázni, gyakran adta elő 
saját meséit. Ezért kapta a kortársaktól többek között a 'vi

dám bölcs ’ megnevezést. Meséket szinte 
minden élethelyzetre kitalált, az új ötle
tek sokszor megyegyűlések közben vagy 
más találkozón születtek meg a fejében.

Fáy irodalmi munkássága legalább 
olyan jelentős, mint politikai és gazdasági 
szerepvállalása. Irodalmi müveinek nagy 
részében arra próbálja felhívni a figyel
met, hogy a haladás érdekében a közügy 
iránti fokozottabb elkötelezettség és meg
értés szükséges.

Jókai Mór írta róla: „Ki úgy hal meg, 
hogy nem a jövőtől váija érdemei meg- 
szerezhetésének alkalmát, hanem minden 
napját egy-egy szerzett érdemmel záija 
be, az méltó, hogy kortársai megsirassák 
s a jövő kegyelettel függjön emlékén!” 
(Jókai Mór: írói arcképek Fáy meghalt! 
1864; Unikomis Kiadó, Budapest, 1993, 
262. p.) és: „Akinek tehetségében áll, úgy 
illik, hogy e jeles hazafi írónknak, minden 
munkáit ismeije, de ha egyéb munkáit 

nem szerezhetné meg, legalább meséit bíija!” ( Vasárnapi 
Újság, 1854-1860)

Tóth Boldizsár

Fáy András meséi második kiadásának 
címlapja (1828)
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