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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve, címe:  

 

 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:  

 

Név: Nagy Szilvia 

Levelezési cím:  2013 Pomáz, Plébánia utca 26/a 

Telefonszám: +36-(20)- 340-52-88 

E-mail cím: szilvia.shyraz@gmail.com 

 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése: Mocsáryné Fáy Mária író, világutazó életútja 
 

 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: (csak egy jelölhető) 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet 

□ ipari és műszaki megoldások ■kulturális örökség □  sport 

□ természeti környezet □ turizmus 
  

 

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pomáz 

 

  

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

■ települési 

 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 

 

Mocsáryné Fáy Mária író, világutazó (1845-1917) 

 

Mocsáryné Fáy Mária – Pomáz jeles szülötte – a magyar útleírás irodalom első jelentős női 

alakja. A korban, amelyben élt, nem volt szokványos, hogy egy nő egyedül felkerekedjen, és 

nagy utazásokat tegyen. Kellett határozottság, bátorság és talpraesettség, hogy ezek az utak 
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élményt adóan megvalósuljanak. Útleírásai olyan világokat ismertettek meg a 19-20. század 

fordulójának olvasóival, amiről alig volt ismerete a hazai nagyközönségnek, és különösen 

hiányzott az, hogy női szemmel mutassák be ezeket a távoli világokat, kultúrákat. 

 

Fáy Mária 1845. október 21-én született Pomázon a mostani Fáy András utca 41. szám alatt 

Fáy Ignác és Kenessey Franciska leányaként. A kis Mária alig múlt egy éves, amikor 

édesanyját elvesztette. Apja, valamint apja egykori gyámja Fáy András a reformkor jeles 

politikusa és írója, együtt gondoskodtak a kislány felneveléséről. Apai nagymamája a szintén 

pomázi kötődésű Wattay Krisztina volt. Nyolctól tizenkét éves koráig Pesten nevelkedett, majd 

hazakerült az apai házba, ahol kézimunkázás és zongorázás mellett nyelveket tanult. 

 

1862-ben, alig 17 évesen, házasságot kötött Mocsáry Béla földbirtokossal, aki főhadnagyként 

fejezte be a katonai pályát és Nagyfaluban (Veličná, Szlovákia) szüleitől örökölt birtokán 

gazdálkodott. 1890-ben Mocsáry Béla meghalt. 

Mária, férje halála után megvált nagyfalui otthonuktól, Budapestre költözött, és élete végéig a 

Pannonia szálló egyik emeleti szobájának lakója lett. Ebben az időben, ha éppen nem utazott, 

a nyarakat vélhetően Pomázon töltötte. 1917-ben Budapesten hunyt el. Sírja a pomázi Wattay 

sírkertben – a nemesi temetőben – található. Síremlékére rávésték: „Beutazta Európát, Ázsiát, 

Afrikát és Amerikát, utazásairól könyvet írt.” 

 

Fáy Mária férje halálát követően – gyermeke nem lévén – birtokait bérbe adta, jövedelmét 

egész hátralévő életében utazásainak és útikönyvek írásának szentelte. Férjével már korábban 

bejárták Európa országait. Özvegyként először a Tátrába és Erdélybe utazott, de ahogyan 

mondta „az elhagyatottság érzete család nélkül öldöklővé vált és messzebbre vágytam a 

világba” (Magyar Szalon, 1901). 

 

1893. januárjában közeli rokonával, Beniczky Margittal, közel-keleti útra indultak. 

Útvonaluk: Palesztina, Egyiptom a Níluson fel Núbiáig, visszafelé Szíria, Görögország és 

Törökország. Utazásuk alatt megtanult angolul, és még abban az évben – nem kis bátorságról 

téve tanúságot – egyedül utazott el Indiába. Három hónapi ott tartózkodása alatt bejárta a 

legismertebb indiai helyeket, Bombaytól Delhin és Dardzsilingen át Calcuttáig, majd onnan 

áthajózott Ceylon (Srí Lanka) szigetére, végül Colombóból indult vissza hajóval Európába.  

Később utazást tett Amerikában. Második útját eredetileg világkörüli útnak tervezte, de 

útitervét a japán-orosz háború részben meghiúsította, csak Kubába, Mexikóba és Floridába. 

jutott el. 

Úti élményeit újságcikkek majd könyvek formájában is megosztotta a nagyközönséggel. 

Írásait saját maga által készített fényképekkel illusztrálta. (Könyvei közül néhány olvasható az 

interneten.)  

Kalandjai egy emancipált nyugat-európai, de még egy korabeli amerikai nő számára is nagy 

tettnek számítottak volna. Annak ellenére, hogy nem volt tudományosan képzett, utazásait és 

az ezek során szerzett tapasztalatairól írottakat a közvélemény és a Magyar Földrajzi 

Társaság is elismerte.  

Nem csak a világlátás iránti igényével lépett ki a hagyományos női szerepkörből, hanem 

mindezt életkorával is tetézte. Ötvenes éveiben járt már, amikor útjaira vállalkozott.  

Részben gyerekkori álmait valósította meg, amikor Indiába és Ceylonba hajózott.  

Naplójában, haza írt leveleiben nem csak a helyieket és útitársait írta le: a helyi szokásokról, 

a közlekedésről, műemlékekről, szállodákról is pontos feljegyzéseket készített. Az idegen 

társadalmakon kívül, útja során végig nagy figyelmet szentelt a Magyarországétól olyannyira 

eltérő természeti környezetnek. Észak-amerikai utazása során a látottakat hasonló stílusban 

eleveníti fel. 
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Mindenről aprólékosan, nagy igényességgel tájékoztatja a Kárpát-medence olvasóit és előttük 

egy új világot nyit meg: transzkontinentális vasúton való utazás, hatalmas méretű, pazarul 

berendezett szállodák, más növényzet, más éghajlati viszonyok, liberális elveken működő 

társadalom és annak történelme, a tengerpart nyüzsgése, az ország emlékhelyei, templomai 

stb. Világkörülire tervezett útjáról nagy képes könyvben és újságcikkben számolt be az akkor 

már 60 éves hölgy.  

Fáy Mária életpályája azonban más szempontból is kiemelkedő jelentőségű. Jótékonykodás 

tekintetében édesapja nyomdokaiba lépett, könyvei jövedelmét is különféle nemes célok 

érdekében ajánlotta fel. 1900-ban a Nagypénteki Református Társaság budaörsi árva 

gyerekek nevelőotthonát avatta fel. Az otthon létesítésére a Társaság széleskörű gyűjtést 

indított. Az adományozók között volt többek közt Jókai Mór és testvére Jolán, Bánki Donát és 

Fáy Mária, aki 3000 korona könyvadománnyal járult hozzá az otthon létrehozásához. Az 

otthont Erzsébet királynőről – mint a jelentős adományozók egyikéről – Erzsébet Háznak 

nevezték el. 1902-ben a Kálvin téri templom javítására 40 koronát adományozott. Szülőfaluja 

Pomáz, református egyházközségét alapítvánnyal segítette, amelyről az 1911. június 23-án 

kelt alapítványlevél rendelkezik. A református közösség máig számontartott műtárgya egy 

indiai hímzésű úrasztali terítő, amelyet 1894-ben ajándékozott a református egyháznak. 

 

Fáy Mária pomázi háza az egykori Mocsáry villa a helyi épített örökség része.  

Valaha egzotikus növényekkel teli kertjének csodájára jártak. 

Fáy Mária könyvei:  

 India és Ceylon. Budapest: Athenaeum R.-Társulat, 1899. 

 Keleti utazás. Egyiptom, Szentföld, India, Ceylon.2. bővített kiadás Budapest: 

Athenaeum R.-Társulat, 1901. 

 Mexikói utazásom. Budapest 1905. 

 Utazásom Észak-Amerika nyugati partvidékein. Budapest, 1902.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Fáy Mária Pomáz jeles szülötteként a 19. század végén rendkívüli életet élt, amellyel komoly 

hírnévre tett szert.  Akkoriban nem volt jellemző, hogy egy nő egyedül utazzon a 

nagyvilágban. Azon túl, hogy bizonyára többet látott a világból, mint legtöbb férfi kortársa, 

azzal is kiérdemelte a népszerűséget, hogy volt bátorsága és nagyvonalúsága úti élményeit 

közkinccsé tenni. Ő volt az leső olyan női világutazó Magyarországon, aki utazásait népszerű 

hírlapi útleírásokban és kötetekben is megjelent útibeszámolókban örökítette meg 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,    

    honlapok, multimédiás források stb.)  

 

Források: 

 http://www.pomazicseresznye.hu/akikre-szivesen-emlekezunk-mocsaryne-fay-maria/ 

(2020. december 10.) 

 http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mocsary.html 

 Könczöl Dánielné: A Fáy család alapítványai  

(Áldás Békesség újság 2012. szeptember-októberi száma) 

 Dr. Szilárdfy Zoltán: Pomáz művészeti emlékei  

http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mocsary.html


a javaslattevő aláírása:  

(In: Tóth Ferenc: Pomáz történeti forrásai, fejezetek a község életéből a XX. század 

elejéig) 

 TAKÁCS Mária: Mocsáry Béláné Fáy Mária 

 http://centrifuga.blog.hu/2013/01/05/takacs_maria_magyar_vilagjaronok_7_resz_fay

_maria 

 Balogh Károly Gyermekkorom emlékei (1912) 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IMh-tP3DzVYJ:at-

utazok.blog.hu/+&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-b 

 http://kalandozok.blogspot.hu/2011/08/bangha-imre-korosi-csoma-sandor-

utan_31.htm 

 http://www.kagylokurt.hu/3011/sorozatok/mocsary-belane-fay-maria.html 

 http://epa.oszk.hu/00000/00030/00330/datum09118/cim109126/cim209136.htm 

 https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/195956/Tezisfuzet_Magyar_t.pdf?

sequence=6&isAllowed=y 

 Dr. Laszlovszky József – Bartha László – Borbélyné Radics Ibolya – Golub Xénia-

Könczöl Dánielné – Siklódi Csilla – Sz. Tóth Judit – Virágos Gábor:  

Pomáz – Természeti kincseink, történelmünk, kulturális örökségünk 

 Dunamelléki Református Egyházkerület Jegyzőkönyve 

 Dunántúli Protestáns Lap – 11. évfolyam – 1900. 

 Protestáns egyházi és iskolai lapok – 45. évfolyam – 1902. 

 Séták a nagyvilágban. Mocsáry Béláné. Uj Idők, 1905. jan. 8. pp. 36-38. 

 SZENDREI László: Mocsáry Béláné Fáy Mária. Kagylókürt, 2008/49. sz., pp. 78-79. 

 TAKÁCS Mária: Mocsáry Béláné Fáy Mária. 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe (ha van):  

 

………………………………………………………………………………………………..  

 

Kelt: Pomáz 2020. december 20. 
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III. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 
 

 

1. sz. melléklet: Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy 

audiovizuális- dokumentációja 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet: A Htv. 1. § (1) bekezdés i) pontjának való megfelelést valószínűsítő    

              dokumentumok, támogató és ajánlólevelek.   

 

Mocsáry Béláné az autonóm nő megtestesítőjeként, kalandjai egy magát emancipáltnak tartó 

nyugat-európai, de még egy amerikai nő számára is nagy tettnek számítottak volna a 19-20. 

század fordulóján. Annak ellenére, hogy Fáy Mária nem volt tudományosan képzett, utazásai 

során szerzett tapasztalatairól írottakat a közvélemény és a Magyar Földrajzi Társaság is 

elismerte. Nem csak a világlátás iránti igényével lépett ki a hagyományos női szerepkörből, 

mindezt tetézte életkorával is. Ötvenes éveiben járt már, amikor útjaira vállalkozott. 

 

 

 
Mocsáryné Fáy Mária 

 
Szülői ház (Pomáz Fáy András utca 41.) 

 
Mocsáry villa a (Pomáz Beniczky - Hunyadi János utca sarka) 

   
Fáy Mária sírja a 

pomázi nemesi temetőben 
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3.sz. melléklet: A javaslathoz csatolt fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat  

 

Csatolt képek: (képek forrás: internet archív) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyilatkozat 

Alulírott, Nagy Szilvia nyilatkozom, hogy a Javaslat a „Mocsáryné Fáy Mária író, 
világutazó életútja” Pomázi Települési Értéktárba történő felvételéhez című adatlap, valamint 
annak mellékletét képező, a javaslatban szereplő nemzeti értékről készített fotók / 
multimédiás anyagok a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján feladattal felruházott szervezetek által 
térítésmentesen felhasználhatók. Tudomásul veszem, hogy ez a nyilatkozatom nem 
visszavonható. 

 

 

Pomáz, 2020.év december 20.     

 

        aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


