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Málnási Ferenc 
 

„A nemzet mindenese”, „a vidám bölcs” 
225 éve született Fáy András) 

 
Mikszáth Kálmán egyik Fáy 
Andrásról szóló írásában írta: 
„ha nem Széchenyit illetné „a 
legnagyobb magyar” jelző, 
akkor ez Fáy Andrásnak jár-
na ki, és ha nem Deák Fe-
renc volna „a haza bölcse”, 
akkor Fáy Andrást illetné ez 
a cím; így azonban csupán „a 
nemzet mindenese”. 

A családi emlékezet a 
tatárjárásig nyúlik vissza, 
amikor az egyik ős a Muhi 
csatában felajánlotta lovát a 
menekülő királynak, aki ezért 
nemességet és Fáj községet 
adományozta a családnak. 
Fáy sárospataki, pozsonyi 
tanulmányai után Pesten jog-
gyakornok, ügyvéd. Sokat olvasott anyanyelvén, illetve latin, német és francia 
irodalmat. Házát sokan látogatták, Vörösmarty Mihály híres Fóti dalát éppen 
Fáy szőlőjében, egy szüreti mulatság alkalmával szavalta el. 

Fáy országgyűlési képviselőként, akadémikusként, a Nemzeti Kaszinó 
tagjaként szolgálta a reformkori törekvéseket, nevezetes alkotása a Pesti Hazai 
Első Takarékpénztár (1840) létrehozása. Szemere Pál is tréfásan „a haza min-
denesének” nevezte, amiért nemzetünk egyik legdolgosabb fia volt, amiért 
egész életét a haza javának szentelte, jutalmat nem várva, sőt a magáéból áldoz-
va, méltán szolgált rá a „vidám bölcs” elnevezésre. 

Kazinczy biztatására kezdett írni, s híres íróvá mesegyűjteménye tette: Fáy 
András eredeti meséi és aforizmái (Bécs, 1820). Állatmeséibe, paraboláiba, aforizmá-
iba életelveit, tanácsait, észrevételeit burkolta, nagyon sok emberi vagy nemzeti 
gyarlóságot tett nevetségessé. 

A tanító- vagy az állatmese – a fabula – eredete az emberi társadalom fej-
lődésének abba a korába vezethető vissza, amikor az ember az egész élő és élet-
telen világot képzeletében emberi tulajdonságokkal ruházta fel, az önmaga kép-
mására teremtett világban az ember és állat, élő és élettelen zavartalan egységet 
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alkotott. Talán ezt éli át ma is a 3–4 éves kisgyermek, aki számára a növények, 
az állatok s a játékszerek mind emberi módon éreznek, cselekszenek. A 
Pancsatantra meséi után Aiszóposz, magyar nevén Ezópus, Phaedrus, La Fon-
taine, Lessing, Krilov, Lev Tolsztoj, Grigore Alexandrescu munkái újították 
meg újra és újra a műfajt, a hagyományos elemek mellett új tartalommal telítet-
ték, és a haladó eszmék hordozójává alakították át. Ebbe a sorba illeszkednek a 
magyar irodalomban a kódexeink kedvelt műfaja, a keresztény tanulságul szol-
gáló „példa”. A tanítómese mint önálló műfaj a humanizmus és a reformáció 
ajándéka. Erasmus és Luther nyomán Pesti Gábor gyulafehérvári kanonok, első 
bibliafordítónk 1536-ban Esopus fabulái címmel a neves meseíró 185 meséjét 
adta ki Bécsben, ízes, népies magyarságú fordításban, háromsoros verses tanul-
ságok hozzáfűzésével. Heltai Gáspár 1566-ban, Kolozsvárt, Száz fabula című 
átdolgozását azért jelentette meg, hogy élőszóval, tollal és nyomdájával is szol-
gálja a reformáció ügyét. Aiszóposz meséit 1767-ben és 1776-ban is kiadták a 
kolozsvári Református Kollégium nyomdájában, 1795-ben pedig Peter Bart 
szebeni nyomdász adta ki az első román Aiszóposz fordítást. 

Magyar irodalmunkban az eredeti tanítómese legjelentősebb teljesítménye 
Fáy András könyve, mely rövid idő alatt három kiadást is megért. Az aiszóposzi 
mesék modelljét követve az emberi hibák leküzdésére nevelte kortársait, előse-
gítve az 1848-as forradalmat előkészítő reformkor eszmevilágának gazdagodá-
sát, felelősségtudatának megerősödését. Széchenyi István 1838-ban kijelentette, 
hogy benne „a honi reform teendőire az első eszmét, akaratot, önelszánást Fáy 
meséi ébresztették fel”. 

Az 1848-as forradalom tisztító vihara a nyílt szókimondást, az eszmék 
tetté érlelődését hozta magával. Ekkor is felbukkan az aiszóposzi-phedrusi far-
kas és kutya allegóriája, csakhogy új tartalommal és hangszereléssel. Példaként 
Petőfi Sándor A kutyák dala és A farkasok dala című, a szolgalelkűséget ostoro-
zó és a szabadságot lelkesedéssel dicsőíti verseit említjük. (Nagy Géza) 

Mára a tanítómese három évezredes történetében a műfaj virágzása mel-
lett a forrás- és motívumkutató, összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányo-
zása, szövegkiadványok sorozata az ifjú és a felnőtt olvasók számára is vonzó, 
mert a tündér- és az állatmesék új hódító útra indultak a film és a televízió se-
gítségével, a Walt Disney- alkotásokkal, a CD-k és DVD-k korában milliók 
kincse a fabulák életbölcsessége, igazsága, ítélete. 

Emlékezzünk Fáy András A méhek és a medve, A láncos medve, A farkas és 
kutya, Haydn című állatmeséire, hogy csak néhányat emeljünk ki alkotásainak 
sorából. 

Mind a négy mese magyar nyelvű prózaszöveg, néhány szövegmondatból 
áll, összefüggő alkotás, egy-egy rövid eseményt, történetet mesél el, a méhek és 
a medve, az olasz s a táncoló medvéje, a farkas és a kutya között lezajló párbe-
szédbe foglalva, valamint egy Haydn-művet játszó virtuóz véleményét leírva. 
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A grammatikai kapcsolatok elemei közül a birtokos személyjeles szavakat 
sorolhatjuk: odvában, szorgalmát, mézeteket, béketűrésem, uraságod (A méhek 
és a medve), láncom zörgésétől (A láncos medve), kutyája, fogadását (A farkas és 
kutya), mesterművét, hazám (Haydn). Határozott névelős szavak: az olasz, a 
láncom (A láncos medve), a kutyának, a szabadságot, a majoros (A farkas és kutya) 
hozzák közelebb az olvasóhoz a szereplőket. 

Jelentéstani elemek a szövegekben; a kulcsszavak: cseppekben gyűjtögeti 
a mézet (A méhek és a medve), muzsika, lánccsörgés (A láncos medve), szabadság 
(A farkas és kutya), mestermű (Haydn). A szövegcímek téma-megnevezők, a 
szövegben szereplőkre mutatnak, illetve Joseph Haydn neves zeneszerzőre. 
Mind a négy szövegben a párbeszéd váltakozik a szerző mondataival. Stílusuk 
is szépirodalmi. Jóhangzású és rosszhangzású szavak, kifejezések szembe-
állításával segítik az olvasót a szövegértésben: 

 
a méhek szorgalma együgyűek 
táncoltál láncom csörgése 
mestermű  sokaknak nem tetszett, fogatlan 
 rossz gyomrú 

 
A szöveg szavainak stílusértéke a szótári jelentésre ráépülő, az érzelmi-

hangulati többletjelentésből adódik. Például a szólást idéző „nem volna béketű-
résem hozzá”, „nyalogatja éhen uraságod a talpát”, „szeretnék magam füttyen-
teni másnak”, „koszorús írói”. 

A szövegekben a kijelentő mondatok mellett kérdő mondatok és a rájuk 
felelő felkiáltó mondatok szerepelnek. Ezek egy része párhuzamos/ellentétes 
szerkesztésű szöveggé alakítják a tanítómeséket: 

 
 görbe fa odva, irigység             ↔ kíváncsian szemlélte a méhek szorgalmát… 
apró cseppekben gyűjtögetni     ↔ nem volna béketűrésem… 
nyalogatja éhen a talpát             ↔ kényünkre élünk nyári keresményeinkkel… 
 (A méhek és a medve)
 (a muzsikát) nem hallottam      ↔ a láncom csörgésétől…. 
 (A láncos medve)
 szabadság                                 ↔ a majoros füttyentésére a kutya törte magát 

urához 
  (A farkas és kutya)
ízes hús a fácáné                        ↔ fogatlan nem rághatja, rossz gyomrú nem 

emésztheti 
 (Haydn)

 
Fáy András állatmeséi verbális stílusúak, a szerző függő beszédébe a szereplők 

egyenes beszéde fonódik. 


