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Szabó László

„Használni vala éltem minden törekvése, jelszava…”1

   Fáy Andrásról születésének 215. évfordulóján

Fáy András, a „haza mindenese”, a reformkori Magyarországon a józanságot, a konfliktusok megoldhatóságát, 
az arany középszer biztonságát jelentette. Műveit minden társadalmi rétegben olvasták a latinos műveltségű vi-
déki nemestől az urbanizálódó polgárig, a klasszikusokat ismerő férfiközönségtől, a biedermeier regények vilá-
gában élő, formálódó női olvasókig.2

Fáy a magyar irodalom és művelődés legszorgosabb, ha nem is üstököse, de népszerű és rokonszenves alak-
ja volt. A cím élete és életműve lényegét summázza: az állandó tenni vágyást, a haza soha nem lankadó aláza-
tos szolgálatát, ugyanazt, ami két nagy kortársával rokonítja. Bizonyos, hogy Fáyt is magával ragadta a kor szel-
leme, hasonlóképpen két alkotótársát, Kölcsey Ferencet és Széchenyi Istvánt. Művei számos gondolata, ethosza, 
ars poeticája azonosítható az Iskola és világ (1815), a Parainesis, a Hitel, a Világ és a Stádium írójának nézeteivel. 
Mindhárman a hazai gondolkodás átalakítására törekedtek, céljaikban sok volt a találkozási pont; személyisé-
gükből, gondolkodásmódjukból, helyzetükből következően azonban másként közelítették meg elképzeléseiket.3

Fáy rengeteget cselekedett kora Magyarországáért, de azt halkan, háttérbe húzódva tette. Nem lappangtak 
benne megrázó erővel kipattanó „electromi szikrák”, mint a „halvány emberkében”, ahogyan Kölcsey önma-
gáról írta.4 Idegen volt tőle az udvari élethez szokott gróf arisztokratikus pátosza is. Rejtőzködő magatartá sa, a 
 népszerűségtől való ódzkodása, a nagy nyilvánosság kerülése élete végéig jellemezte. A világ fonákságait, saját 
élete csalódásait bölcs humorral, szelíd iróniával fogadta. 

Arany János, aki pályatársai legjellemzőbb, legmarkánsabb vonásait képes volt sűrítve leképezni néhány plasz-
tikus szentenciában, így búcsúztatta az elhunyt, általa különösen becsült és tisztelt férfiút: „Fáy olyan egyéniség 
volt, kinek ha művei nem olvastatnának is, s hasznos életbeli alkotásai nem lennének is maradandó emlékszob-
rai, mint csupán jellem, oly mellszobor, mely megérdemli, hogy a jelesebb honfiak pantheonjában mint buzdí-
tó példa állandó helyet foglaljon el. Legyen áldott és örök életű a valódi ember és valódi honpolgár emlékezete.”5

A nyilvános irodalom reprezentánsa
 

Fáy regénye, a Bélteky-ház a „nyilvános irodalom” reprezentánsa. Szerzője az 1820-as években többször is ki-
adott erkölcsi Meséinek, politikai és társadalmi szerepléseinek, a különböző írói és tudóskörökkel ápolt barátsá-
gának és társaságkedvelő életmódjának köszönhetően olyan elvek és értékek ikonikus alakjává vált a reformkori 
írói körökben és a közéletben, amelyek a nyilvános irodalom jellemzői közé tartoznak az irodalmi szerveződés 
legelső vitái óta.6 A szerző nem a harcos ellenálló szerepében tetszelgett, hanem a kortársak és az olvasóközönség 
számára a konfliktusok összebékítését jelentette mind az irodalmi, mind társadalmi élet terén.7 A Bélteky-ház 
című regénye megjelenése (1832), két évvel a nagy visszhangot kiváltó Hitel után – a két könyv nyilvánosságra 
kerülésének közelsége miatt – önmagában elegendő volt, hogy felkeltse a közönség érdeklődését. Ráadásul a már 
olyannyira kedvelt mesék írója új művében a jelennel foglalkozott. 

A regény, az egyre divatosabb irodalmi műfaj több nemesi család életét ábrázolta, ami egyedülálló újdonság-
nak számított ekkoriban. Ezenkívül Széchenyi önismeretigényére vonatkozó ideáját is szolgálta Fáy. A gróf ál-
tal elmarasztalt köznemesi életformát mutatta be, köztük azt a jól ismert embert, aki már néhány korábbi novel-
lájában is megjelent. Emellett azonban felvonultatta azokat a szereplőket is, akik a jövő emberei, az új világ meg-
testesítői.

1 FÁY András, Óramutató…,Pest, 1842, 15.
2 HÁSZ-FEHÉR Katalin, A nyilvános és a magános irodalomról ,Itk.,1998,/2,200.
3 T. ERDÉLYI Ilona, Fáy András és kora, PPKE, Piliscsaba, 2005,355.
4 KÖLCSEY Ferenc 1833. március 10-i bejegyzése az Országgyűlési Naplóban (s.a r. VÖLGYESI Orsolya, Bp., 2000, 118.
5 ARANY János, Koszorú, 1864. II. 5. július 31. sz.,117., emlékcikke
6 HÁSZ-FEHÉR Katalin I. m., 215.
7 Uo.
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Fáy regényben kifejtett gondolatai szinte egybeestek a Hitel előszavában megfogalmazottakkal. Széchenyi ezt 
írta: „De czélunk nem az, hogy számos úgynevezett jóakarókat és barátokat szerezzünk, […] hanem hogy hasz-
náljunk. S azért igazat fogunk mondani mindenkor és mindenütt, akár tessék, akár nem.”8 

Ez a gondolat irányította Fáy Andrást is. A regény ugyanakkor új, korszerű életmintákat adott a bizonytalan-
kodóknak. Erre pedig szüksége volt a formálódó polgárságnak, hiszen hazánkban elmaradt a társadalom „pallé-
rozódása”, míg Európában az ún. erkölcsnemesítő művek, folyóiratok hatására megújultak az erkölcsök, és sür-
getőbbé vált a szocializáció, az oktatás és a nőnevelés kérdése is. A megkésett magyar fejlődés lassan tette lehető-
vé a regényműfajnak széles körben való elterjedését. Ezért lehetett olyan népszerű a Bélteky-ház, mert nem csak 
mintát adott a pálya- és életvezetésre, hanem a szereplői cselekedeteinek motivációjával, valamint az elbeszélést 
folytonosan megállító fejtegetéseivel a korabeli közbeszéd problémáit vitte be egy fiktív világba, a reflexiókkal 
pedig arra késztetett, hogy az olvasó maga is reflektáljon a saját és mások gondolataira. Rendszerezett ismeretek, 
a tudományosnak mondható világkép elemei is megjelentek a szövegben. Ennek sokszor valóban elnehezítő ve-
lejárója a beiktatott számtalan elmélkedés a nevelésről, a gazdálkodásról, a görög filozófusokról és minden kortü-
netről.9 A kortársakat az irodalom, a zene, a művészet szeretetére, pártolására akarta buzdítani, mert tudta, hogy 
az új világhoz hozzá tartozik a „szépre nevelés, a lelket, az életet nemesítő művészet”. Megkockáztatható, hogy 
Regéczy báró és Bélteky Mátyás házának, életvitelének szembeállításával a két életforma különbözőségét érzé-
keltetve közel állt a Hitel igazságához: „Összehasonlítások által legjózanabb elmélkedni.”10

Az „Erziehungsroman” magyar megfelelője

A Bélteky-ház úttörő jelentősége vitathatatlan, azonban sok-sok magyar és világirodalmi minta hatása alatt 
készült. A Candide-ra, az Új Heloise-ra, A Wilhelm Meister tanulóéveire, Kármánra, Kazinczyra nem túlságosan 
nehéz ráismerni a mű egy-egy részletében, a corpus azonban meglehetősen autonóm és individuális; egyetlen 
kutató sem nevezett meg olyan „előszöveget”, amellyel a műegész nagyobb részben egybevágna.11

Tanregény (a szerző definíciója szerint), inkább azonban a nevelődési vagy fejlődési regény. A nevelésnek és 
a nevelőknek a centrumba állításával Jean Paul szerény, de nem igénytelen rokona. Ő is Erziehungsromant ír, 
de teljesen idegen marad Jean Paul pietisztikus, misztikus rajongásától, szertelenségétől.12 Fáyt elsősorban az 
emberek közötti kapcsolatok és a magatartásformák érdekelték. A barátság és szerelem elsődlegességét vallotta, 
hiszen ezek életünk természetes magatartásformái. A felvilágosodás hagyományának megfelelően nála is túlteng 
a nevelői célzat, ugyanakkor szereplőit szokatlanul gazdag érzelemvilággal jellemzi. Pedagógiai eszmefuttatásai, 
amelyek a cselekményt meg-megrekesztik, magasabb célt: a jövő letéteményeseinek, az ifjaknak a formálását 
szolgálják. Jean Paul regényeit nehézkessé teszi a sok szálon futó cselekmény, az áttekinthetetlen szerkezet. Az 
író képes azonosulni néhány hősével, azokkal, akik „ésszerűen cselekszenek”. Bennük látja a régi viszonyok meg-
változtatóit. A német író regényírói módszerei, nevelésről alkotott felfogása sok hasonlóságot mutat Fáy András 
nézetei vel.13 A Bélteky-ház nevelési, új életvezetési mintákat sugalló gondolatai és egzakt példái okán egyértel-
műen a Rousseau, Pestalozzi, Jean Paul, Goethe nevével fémjelzett európai vonulatba sorolható. 

A „mindennapok története” – egy biedermeier regény

A Bélteky-ház megírásának idején Fáy a negyvenes éveiben járt. Olvasott, művelt férfiként ismerte a hazai életet 
és a változásokat követelő, ígérő közélet szereplőit. A regény az akkori magyar életet, az író által megélt, a maga 
körül látott világot mutatja be. Az egész magyar biedermeier kor valóságos galériájával találkozunk, mégpedig 
a megszelídített romantika mikrorealista ábrázolásában.14 A könyv magán viseli az 1820-as években megindult 
változásokat, a reformkor jellemző vonásait. 

8 Gr. SZÉCHENYI István, Hitel, 1830, fakszimile kiadás, Bevezetés  XVII.
9 IMRE László, Egy „kedves, ósdi román”, ItK., 1998, 197.
10 gr. SZÉCHENYI István, I.m., 39.
11 IMRE László, I. m. 191.
12 SZAUDER József, Az estve és az álom, Bpest, 1970., 471.
13 T.ERDÉLYI Ilona, I. m. 369.
14 I. m. 371.
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A regénynek három olyan főrendű „háza” van, melyek körül a cselekményszálak esetleges, szeszélyes váltá-
saival a régi és az új világ fordul szembe: a septemvir-főispán háza, báró Regéczy Orbán háza és Rónapataky 
generálisé. A három ház együttesen a történelmi idők kerekének fordulását szimbolizálja.

A szeptemvir-főispán, a nemesi közélet szónokian politikus alakja az az egyébként tiszteletre méltó ember, aki 
Gyulát okosan kívánja kiemelni az otthoni gazdálkodás mégoly helyesen eltervezett életprogramjából. „Hasz-
nos kör a gazdai is, mondá vontatva a septemvir, alap- és törzsökállapot polgári állományokban; de a tudomá-
nyos készületűt ki nem elégíti, kitől a haza is többet vár. Azt, hogy az egyszerű természettől elnyerhessük hasz-
nainkat, tehetjük nyílt józan ésszel is; de előítéletes és fortélyos embertársainkkal bajlódni, azokat boldogítni 
nagyobb feladat, s csak tudományos míveltséggel és készülettel vihetjük végbe, ha bár a tudomány sehol sem 
felesleges. De tekintsen öcsém uram a gazdai állapotra hazánkban: mi annak egyéb czélja, mint napok leélése, 
nagy fáradalommali kivitele annak, hogy legfelebb is a főbb szűkölésektől megóvattassunk? Élünk csak azért, 
hogy megéljünk, valóban igen szűk kör, ’s kevéssel terjedtebb azon baroménál, melly egész nap legel, hogy élel-
me legyen.”15

A másik, az öreg báró Regéczy, a felvilágosult klasszicizmus jellegzetesen átmeneti figurája, a gavallér élvező, 
aki senkinek nem árt, vagyonát a szép élvezet oltárán herdálja el. „Olyan magyar mágnás, mint Regéczy báró Fáy 
Bélteky-házában, azóta sem festetett, pedig annak már tíz esztendeje”.16 „A ’báró korán eljött Gyuláért. Szem-
lére vette ennek minden köntös-darabját s maga lett őltöztetője. Városon külsőnk az első, mondá, hol a tágas 
szétvegyűlésben, keveset tudhatunk egymás belsejéről. Mindenkor önünk iránti méltatlanság, a külsőnk körűli 
hanyagság. Felkészűlvén Gyula: van-e becses gyűrüd? órád? arany láncod? kérdé Regéczy; rakd fel! Kalmárkod-
nunk kell a világban mindenünkkel; majd tapasztalandod, hogy nagy része az embereknek, kirakott mutatványa-
ink után húz következtetést, a bólt belső becsére. Továbbá arra kérlek, szokj meg parancsolni; ritkán nem nye-
rünk azzal, ha úri tónt követelünk magunknak, s azt némi zajjal vívjuk ki számunkra. Ha félve parancsolsz, ész-
re veszik, hogy a parancsolás nem sorsod, s ha zaj-ütés nélkül pénzt adsz ki, azt vélik: kőltesz, mert pénzed van, 
nem pedig: mert úr vagy.”17

A harmadik főrendi ház a Rónapataky generálisé. Ő a tett embere, a logikáé, a tervezésé és a szervezésé, a gon-
dosan és távlatosan irányított gazdaságé, akinek csak sikere és tekintélye lehet a modernizálódó, reformszellemű 
hazában. „A generál, mindjárt a katonaságbóli hazajöttével, fő iparul tevé magának rendbehozását jószágának, 
és jobbágyainak boldogítását. Vagyona rendbehozására nézve, az elszórt fekvésű szántóföldeket tagosítá, a pusz-
tított erdőket rendes vágásokra osztá, réteket külföldi szokás szerint javítá és termékenyíté, földjeit kövéríté, s 
váltott vetésekre alkalmatosakká tevé; az önkényes utakat határok közé fogá, legelőt czélosan felosztá, s rövid 
időn azt eszközlé, hogy határaiban hasznot nem hajtó föld egy tenyérnyi sem maradt fenn. Jobbágyai boldogí-
tásában, azon győződésből indúlt ki, hogy kerűlte fő czél gyanánt szükség kitűzni a szorgalom és ipar felbuzdí-
tását. Szükséget űz ez, s kényelmet és jólétet szűl, így gondolkodék ő, s egyszersmind elöli az erkőlcstelenséget, 
mellynek henyeség a szűlőanyja. Csak szorgalom köthet valódilag a hazához bennünket, melly pályája annak, s 
csak szorgalom eszközölheti azt, hogy legyen is miért szeretni hazánkat.”18

A három típus közül az öreg Regéczy báró az, aki semmi rosszat sem tesz, míg a generális akaratlanul árt az 
övéinek, s a szeptemvir akarva árt a fiúknak. Regéczy úgy élvezi az életet, hogy szeretetre méltó marad, s min-
denkit jó kedvre derít, a szeptemvir ezzel szemben fagyos, merev, előkelő tartású, s ez taszító; a generális pedig 
egyszerre okos, modern nagybirtokos és naiv érzelmes figura: Regéczy mentes mindezektől a lelki terhektől. Az 
élet és a művészet élvezője egyidejűleg, s úgy áll elénk, mintha Kazinczy eszményeit ötvözné magában. Alakja 
mégsem ideális figura. Csak annyi eszményítés található benne és körében, amennyi az 1820-as évek művelt, stí-
lusok iránti érzékeny és társaságszerető birtokos nemesei körül megtapad. Erdélyi János megállapítása Regéczy 
regényalakjának hitelességéről ennél meggyőzőbb. Szerinte 1832 és 1843 között nem látott napvilágot a magyar 
életnek még egy olyan hiteles ábrázolása, mint amilyen Fáy András regényében Regéczy báró jellemzése.

Az író szívéhez közelálló régi urak mellett jelen van az új kor embere, a racionálisan gondolkodó Valkay, de ott 
találjuk a ravasz ügyvéd, Legéndy realisztikus portréját is. A legsokoldalúbban jellemzett személy a polihisztor 

15 FÁY, András, A Bélteky-ház, Piliscsaba, 2005, 91.
16 ERDÉLYI János, Regélő Pesti Divatlap, 1843., március 30., 26/825.
17 FÁY, I. m. 79.
18 FÁY, I. m., 233.
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Káray, az az önarckép, amelyet talán Fáy – ama festőkhöz hasonlóan, akik táblaképeik sarkain elhelyezett ön-
arcképekben örökítették meg tulajdon arcvonásaikat – szemelt ki erre a célra. Káray volt egykor Bélteky Gyula 
édesanyjának nevelője, majd az ifjú irányítója. Fáy is elmondhatta magáról: „Lelkének szomja az igazság és tu-
dományok után, általjában fölfoga mindent, mi ember-boldogításra szolgál, nyájas ember-szeretete pedig, hol 
csak teheté gyakorlatba hozá azt,… körülményei őt a nevelői pályára vonák. Kötelességből előbb, majd kedvte-
lésből, egészen új elhatározásának szentelé magát. Szorgalom, olvasás, saját nyomozásai és tapasztalásai, széles 
isméreteket, mély behatásokat szerzettek neki… minél inkább gyarapította e részben ember-ismeretét, annál 
inkább meggyőződék a nevelés nagy fontosságáról, annál inkább hívé, hogy egyedül ez adhatja meg az ember ér-
demét, boldogságát…nem késett mintegy apostolául szentelni magát a nevelésnek”, különösen a nőnevelésnek. 
Káray az járta az országot „irányt adni a növelés ügyében”.19

Szauder József elemzésében20 Fáy arcvonásait Porubayban vélte felfedezni. Vitathatatlan, hogy az egyik legjob-
ban sikerült „realista” kép a klasszicista Porubay alakja, de ez a régies, iskolás klasszicista, antikvárius-filológusi 
alapokon álló nevelő és Káray finomabb kultúrájú, neohumanista gondolkozású, patriotizmust és kozmopolitiz-
must egyesítő figurája tulajdonképpen egyazon klasszicizmus más-más fokon álló képviselői. A festészetet ked-
velő és ahhoz értő Fáy vonásai hitelesen megjelennek a professzor jellemzésében, de az író személyisége inkább 
Káray alakrajzában manifesztálódik.

A nőalakok kevésbé egyénítettek, inkább zsánerszerűek, bár az ő ábrázolásukban is megtalálhatók a bécsi bie-
dermeier festők mikrorealizmusának lenyomatai. Nők – családba zárt helyzetüknél fogva – esetlegesebbek, hal-
ványabbak a férfialakoknál. Azon női karakterek egyedibbek, vonzóbbak, színesebbek, akiknek –, mint Angeli-
ka ill. Laura – nem adatott meg még a család biztonsága. A számos portré felvonultatja a magyar biedermeier kor, 
a „polgári táblabíró világ” társadalmának jellemző szegmenseit.21

Reformtipológia, ízlés – és korkérdések

A mű, pontosabban az író objektivitásra való törekvését mutatják azok a kérdéskörök, amelyek megvitatásával 
az író a mindennapok életben találkozott, amikor Regéczy báró és barátai, tisztelői közötti dialógusokat formálja 
vagy azokat, amelyek Uzay asztalánál a földesúr és a pap között hangoznak el. Ezek közül említést érdemel a ha-
zai cím- és rangkórság megvitatása, a majdani Védegylet szükségessége, a kor tolerancia- és objektivitásigénye, 
az önnevelés és a leánynevelő intézetek szükségessége, valamint a művészetek és a zene, festészet emberformáló 
erejének jelentőségéről való elmélkedések. „Nincs kedvesebb előttem, úgymond Káray, mint ha az ifjúság korán 
a szép művészetben oktattatik. Azon harmonia, melly ezeknek alapja s mindegyikénél kisebb-nagyobb mérték-
ben a külérzékekre hat és dolgozik, korán átfoly a gyermek lelkébe, alapot ver benne, és ahhoz szoktatja őt, hogy 
miként lelkében él, úgy mindenben az élet folyásában, összeillést, harmoniát keressen és találjon. A többi felett, 
musikát és festészetet ohajtnék a czélra használtatni a nevelésben, s az elsőt még inkább az utóbbinál.”22 Szintén 
Káray megjegyzése: „Hazánkban is nem egyszer fájlalnám, hogy nincsenek törvény által rendelt békebíráink, és 
hogy némelly esetekben, ítélet által már későn rendeltetnek meg azok, midőn már a felek kőltségből, szeretetből 
kiperelték egymást.”23 „Nőnevelő intézeteink fogyatkozásira fordúlt a szó. Káray országos ügyelet alá ohajtá ál-
líttatni azokat. Mívelt Európánkban, bár szelidebb de biztosabb hatalom a szépnem bájaié, mint nemünk erejeé. 
Rousseau azt mondá, hogy ha valamelly eszméd, pártfogás hiányában, közönségessé lenni nem bíra még, nyerd 
meg számára a szép nemet – s köz divatú leend az azonnal.”24

Jellemző a regény azon epizódja, amikor Vince atyja az akkori szokásoknak megfelelően, mintegy útravalóként 
megajándékozza erkölcsi-oktató könyvecskével fiát. „Íme én itt feljegyezve adom neked által azon félévszázados 
tapasztalásimat, miket világi pályádra nézve szükségeseknek véltem. Szó repűl, s könnyen elsiklik a fontolás elől; 
de nyugvó betűk bevárnak időt és fontolást. Olvasgasd meg édes fiam, s tedd sajátiddá azokat.

19  FÁY András,A Bélteky-ház, i.m.,45.
20  SZAUDER József, Udvarházi Klaszicizmus in.: Az estve és az álom, Bpest, 1970,452-503.
21  T.ERDÉLYI Ilona, I. m. , 373.
22  FÁY,I.m. 189.
23  I.m.190.
24  I.m. uott.



17800 év

Vincze szobájába térve, illyeket olvasa atyja jegyzeteiből: »Alig lehet valami károsabb állományokra, és 
sűlyesztőbb tisztviselőkre nézve, mint félkedv, félakarat a tisztviselésekben, és amazokkal járni szokott elha-
lasztgatás. Minden tisztviselőnek ajtaja felibe kívánnám e szókat írni: mit ma elvégezhetsz, holnapra, ne ha-
laszd!« »Tedd ritkává magadat és becses léssz. Hiszed-e, hogy a gyöngy drága foga lenni, ha a gyakori hering 
hordná begyében azt?« »Kiki legfontosabb önmagának, s azt a levegőt becsűli széles e világon legtöbbre, mit 
tüdőjén beszív. Ember-bánásaidban el ne veszítsd azt szemeid elől soha.« »A magyar komolyakban tapad a régi-
hez, s bohóságokban áhítja az újat, és divatost. Megtévedéseiben és irány-vesztéseiben, nem pedig lelke erejében 
a hiba, ha sűlyedezik.«

A tudományok és a művészetek parallelizmusának tétele klasszicista tézis, azonban a szerző ezt a témát is meg-
újítja, áthelyezi egy más dimenzióba, súlypontját a művészetek és mesterségek (artes) egymáshoz való viszonyá-
nak vizsgálódására. Ennek megfelelően szereplői csak futólag említik a „szép tudományok s mesterségek csudás 
rokonságát”.25 Fáy beszélgetői a „szép egy egész” voltának megvitatását tekintik elsődlegesnek, a regényben egy 
meg nem nevezett költő mondja ki, hogy a „szép egy egész, melly körülfollya a lelket, mint a levegő a testeket, s a 
művészségek csak ennek részei, s mindnyájan a természetnek szép tündér gyermekei. A plasticai művészet legkö-
zelibb csügg emlőjén, a festő már távolabb játszadozik tőle, a költő szárnyra kelve lebeg felette.” 

Fáy a szépség mibenlétére és a nagy minták másolásának problémájára adott válaszai alapján Kazinczy hű ta-
nítványának tartható, de árnyalt, finom disztinkciókkal és sokoldalúan az első magyar társadalmi regényünk ne-
veléstanának középpontjába a Winckelmann-féle elveket állítja például. Azonban a szépnek mint esztétikai kate-
góriának személyessége, szubjektív felfogása, egyben tárgyias volta, valamint időbeli-térbeli determináltsága ré-
vén már túlmutat a winckelmanni-kazinczyas szemléleten. Káray ideáiban korát megelőzően látta, hogy „átaljá-
ban a miveltségben is korok vannak, különös sajátságokkal”, s míg a régiek korára a mélység volt a jellemző, a je-
lenre a terjeszkedés, vagyis az ismeretek kiszélesítése, a rendszerezés. „Az ízlés pedig, vagyis a szép fölfogása vi-
szont a műveltség függvénye, így mostani ízlésünket is ama sajátsága korunknak fogja vezérelni.” 26

Égető politikai, gazdasági, művelődésügyi kérdések beépítése is jelzi a korregény kiemelt fontosságát. Ezek 
közül említendő az országos takarékpénztár felállításának szükségessége, a korszerű intenzív gazdálkodás el-
odázhatatlansága, a társadalom hierarciájából hiányzó urbanizálódó polgár és gazda kinevelésének eszméje, a 
nyilvános hazai képtárak fájó hiánya, vagy az ifjak külföldi utaztatásának igénye. Bélteky Gyula szájából hangzik 
el „[…] el vala hát érve forró óhajtása keblének, láthatni külföldet, tapasztalhatni tökélyeit, haladásait s hasznos 
plántaként általhoztatni ezeket édes hazája főldébe.” 

Felnagyított mozzanata ez a regénynek, bemutatva a reformkori felkészülések közvetlen előjátékát, amikor a 
„nagyok”, a Wesselényik, a Széchenyik a sok tízezer forintba kerülő külföldi tapasztalások után voltak már, azon-
ban a középnemesség legjobb elméi még ezen európai tanulmányutak előtt álltak. „Utazni fogok! – kiálta villogó 
szemmel.” Barátja pedig örül annak, hogy ily módon „világ polgárává lesz az ember szűk honfi helyett”. 27

A regény reflektál két igen-igen fontos, a reformkor elején, a polgári Magyarország kibontakozása kezdetén 
megjelent létfontosságú kulturális problémára. Az egyik: hogyan tökéletesíthetik magukat a művészeink; a má-
sik: hogyan lehetne társadalmilag nagyobb megbecsüléshez és jobb megélhetéshez juttatni őket. Káray – az író 
rezonőrje –szerint a művészek tökéletesítésére az Akadémia szolgálhatna, amely „jeles európai művészek által 
másoltatná, minthogy az eredetiekhez még most sem erszény, sem remény nincsen…”.28

„Fő eszközöknek gondolnám e’ részben, mondá Káray e kettőt: utat nyitni művészeinknek a tökélyesb kiké-
peztetésre, és alkalmat nyújtni nekik arra, hogy becsültetéshez s könnyebb élelemmódhoz juthassanak.”29

Ez a kérdés feltűnik Rónapataky generális házában is, amikor Porubay képei körül folyik a beszélgetés. Káray 
és Regéczy a művészeti nevelésről a következőket mondja el: „Innen hazánkban, hol még csekély alkalmunk van 
jeles képgyűjtemények után tanulnunk, ezen felül az olajképek ritkán bírják meghatározott neveiket művészeik-
nek, biztosabb útnak látom az avatottsághoz készülőre nézve, jó nyomású rézmetszések után tanulni…”.30

25  SZAUDER József, I. m., 479.
26  FÁY, I. m.,127.
27  I. m., 92.
28  I. m., 112.
29  I. m.,  uo.
30  I. m.,114.
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Fáy regénye szinte kifogyhatatlan ötlettárul szolgált a negyvenes évek publicisztikájának, mert az általa felve-
tett kérdések megvitatása rendszeresen vissza-visszatérő az egyre népszerűbbé váló irodalmi divatlapokban. A 
Bélteky-házra különösen érvényes, hogy szinte enciklopédikus jelleggel, tudatos számítással kívánta regényvilá-
gába foglalni a társadalom főbb jelenségeit, a magyar élet minél teljesebb körpanorámáját. Ez az erős gondolati 
megterheltség ebben a regényben elkerülhetetlenné vált, hiszen a regény alapeszméje a városias műveltségnek 
nemzeti karakterrel és erkölcsiséggel való kiegészülése olyan egyeztetési kísérlet volt, amelynek során a „kö-
zépnemesi réteg a nemzeti egység és összefogás családeszményét igyekszik a kulturális és társadalmi civilizá-
cióval… közös nevezőre hozni.”31Egyszerűen ez nem lett volna megjeleníthető a dilemmák olykori exponálása, 
tisztázása, azaz magyarázkodás nélkül. A Rónapataky, valamint a három ifjú (Gyula, Ongay, Vince) által képvi-
selt „nemzetfelemelő” program sem a kortárs olvasóközönség , sem az utókor számára nem lett volna konkreti-
zálható az intellektuális tehertételt jelentő gondolati betétek nélkül.32

*

A Bélteky-ház hibáival, kedves, suta esetlenségében is fontos és tanulságos alkotás, amely egy letűnt világra 
nyit ablakot. Értékét ma nem elsősorban esztétikai erényeiben kell keresnünk, hanem korfestő erejében, amely-
lyel a magyar világ páratlan értékeit felmutató és őrző korszakának, a hazai reformkor és biedermeier világnak 
első és hiteles ábrázolása. Joggal nevezhetjük az akkori jobb módú középnemesség, sőt a reformokkal rokon-
szenvező arisztokrácia kulcsregényének is.33 Művészete – kortársai nyilatkozataiból ítélve – hathatósan segí-
tette a régi nemesi tudat átformálását, a polgári érzésre, gondolkozásra való nevelését. Minél józanabbul, minél 
illúziótlanabbul tette ezt, annál biztosabb és tartósabbá vált hatása. A feudális viszonyok és gondolkodás éles, 
következetes, önemésztő bírálatát, mint amit Kölcsey végzett el, Fáy meg sem kísérelte. Ezzel szemben mégis 
megsokszorozódott hatása. A tartalom és a forma – ez a tiszta, klasszikus, racionális forma – sokkal több olvasó-
ba lopta be gondolati és ízlésfejlesztő hatását, mint Kölcsey önkínzó, tragikusan kiáltó romantikája.34 

Fáy józansága a középszerűség hirdetésével is járt, ami azonban nemcsak a politikai szélsőségektől való tartóz-
kodását jelentette, hanem a polgárias, civilizált magatartást és a mi feudális nemességünkből hiányzó realitásér-
zék és higgadt ítélőerő adományát is. A haza és a közélet, az erények és a művészet voltak a legkedvesebb tárgy-
körei, s róluk írva, mesélve, reális élettapasztalata gyűjteményét adta elő szereplői maszkja mögül, de aprópénz-
re váltva életbölcsességét mindenkinek hozzáférhetővé téve és oly ízes mosolygásba rejtve azt, hogy nehéz volt 
neki ellenállni, vele kellett menni előre. Ki is hitt ennyire, mint ő a nevelésben, a felvilágosodás ez idoljában, s ki 
beszéltette valaha is hőseit ily szenvedélyesen és ilyen felkészülten a Szépről, az „eggyügyű nagyság” és a „szép 
természet” utolérhetetlen vágyairól?35 Fáy Andrást, az „udvarházi klasszicizmus” e nagy alakját érdemes újraol-
vasnunk, ismét fölfedeznünk!

Alighanem Mikszáthnak volt igaza, aki azt írta erről a méltatlanul elfeledett és mellőzött íróról: „Ha Széchenyi 
nincs, őt illeti a »legnagyobb magyar titulusa«, ha Deák nincs, ő nevezhető a »haza bölcsének« – így azonban 
maradt végig a »nemzet mindenese«”.

31 SZINNYEI Ferenc, Novellairodalmunk Jósikáig, Itk.,1919, 21.
32 HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a XIX. sz. első felében, Debrecen, 2000.,149–165.
33 T. ERDÉLYI Ilona, I. m., 76
34 SZAUDER József, I .m. 462.
35 WÉBER Antal, A magyar regény kezdetei, Bp., 1959, 89.


