
bűnös és hálátlan országnak vagyok a betege, koldusa, mártyrja." Ezzel a tudattal távozott az élők 
sorából nyolcvannyolcadik évében, 1899. május 23-án. Holttestét hűséges felesége sírjában he-
lyezték el. Azóta „A bonyhádi néma sírra / Hű emlékezés borul." 

Kolta László 
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Fényes Elek emlékezete 
Sajnos még a Kossuth-évforduló kapcsán is elég keveset lehetett hallani a tudományos 

vagy gazdasági élet azon személyiségeiről, akik a nagy magyar államférfi harcostársaként 
vettek részt az 1830-1840-es évek gazdaságpolitikai mozgalmaiban. E küzdelmek egyik ki-
emelkedő alakja volt Fényes Elek, a XIX. század első felének legnagyobb magyar statisztiku-
sa, aki ilyen irányú szerepvállalása mellett a reformkori Magyarország tudományos életében 
is kimagasló teljesítményt nyújtott. 

Fényes Elek 1807. július 7-én született a Bihar megyei Csokalyon, egy sokgyermekes, kö-
zépnemesi családban. Apja, Fényes Antal gazdag könyvtárral rendelkező felvilágosult ellen-
zéki volt, aki a kor két fontos folyóiratát, a Magyar Hírmondót és a Tudományos Gyűjteményt 
is járatta. Fia, Elek tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban kezdte (1814-1822), 
majd a nagyváradi és a pozsonyi jogakadémián (1822-1828) folytatta, miközben jurátusként 
részt vett az országgyűlés ülésein is. A fiatal Fényesre szakmai szempontból a legnagyobb ha-
tást Schwartner Márton és Bél Mátyás művei gyakorolták, valamint a koronázó városban a 
neves statisztikus, Fáber Antal előadásai. 1828-ban, tanulmányai befejeztével jogi pályára lé-
pett, amivel három év elteltével végleg felhagyott, hogy a továbbiakban immár kizárólag a 
statisztika tudományának szentelhesse életét. Döntésében nagyban közrejátszottak az ország-
gyűlésen szerzett kedvezőtlen tapasztalatai is, mivel a diéta követeinek tárgyi tudása az or-
szágról sokszor a nullával volt egyenlő, de a tudományos életben sem volt jobb a helyzet. Ak-
koriban Magyarországról szinte kizárólag olyan külföldi tudósok értekeztek, akik megfelelő 
információk hiányában csak bizonyos külsőségek alapján (pl.: a csikós, a betyár, a gulyás vagy 
a paprikás mítosza) mondtak ítéletet, ami rendkívül kedvezőtlen színben tüntetette fel hazán-
kat a világ szemében. 

A statisztika, mint önálló tudomány a XVIII. századi Európában két nagy iskolára, az angol 
politikai aritmetikára és a német leíró statisztikára oszlott. Míg az előbbi demográfiai kérdé-
sekkel foglalkozott, az utóbbi egy adott állam földrajzi, gazdasági, közigazgatási és politikai 
szempontú leírását tekintette fő feladatának. Magyarországon alapvetően a leíró iskola érvé-
nyesült, de jelen voltak a politikai aritmetika (Hatvani István), a gazdasági (pl.: Skerlecz Mik-
lós, Berzeviczy Gergely) és a földrajzi statisztika (pl.: Bél Mátyás, Korabinszky János Mátyás 
stb.) képviselői is. A XVIII. század közepe óta a statisztika a hazai jogászképzésben is fontos 
szerepet töltött be, ami a különböző államok politikai és földrajzi ismertetését jelentette, lé-
nyegében a mai értelemben vett statisztikai adatok alkalmazása nélkül. A leíró irányzat legna-
gyobb alakja Schwartner Márton volt, aki elkészítette a Magyar Királyság statisztikai leírását, 
részletesen ismertetve a hazai népességi, gazdasági, közjogi és kormányzati viszonyokat. Mű-
ve alapjául a II. József-féle népszámlálás (1785-1887), a Mária Terézia óta kötelező anyaköny-
vek, valamint az adóösszeírások szolgáltak, de munkájához a politikai aritmetika elemeit is 
felhasználta. Utódai viszont, egy-két kivételtől (pl.: Fáber Antal, Magda Pál) eltekintve csak 
az ő nyomdokain haladó epigonok voltak, akik műveikben már nem érték el a schwartneri 
színvonalat, a magyar statisztikai iskola pedig egyre alacsonyabb szintre süllyedt. Ezt a ha-
nyatlást Fényes Elek állította meg, aki naprakész, korszerű tartalommal töltötte fel az elavult 



formákat, noha módszertanilag szintén elődje nyomdokain haladt. Fényes jelentőségét az is 
növelte, hogy műveit magyar nyelven írta, ráadásul ezek nagy példányszámban jelentek 
meg, így a szélesebb tömegekhez eljutva komoly szerepet játszottak a reformkori Magyaror-
szág szellemi életében. 

Fényes 1831-ben a csallóközi Sárosfán bérelt birtokot, ahol élete következő négy éve gaz-
dálkodással és kutatással telt el. 1835-ben Pestre költözött, és komoly szakmai sikerei révén a 
reformkori magyar tudományos élet kiemelkedő személyiségévé nőtte ki magát. Az ismeret-
len tudós számára az áttörést a Magyarországnak s a' hozzákapcsolt tartományoknak mostani 
állapotja statistikai és geographiai tekintetben című műve jelentette, mely 1836 és 1840 között hat 
kötetben jelent meg rendkívül nagy sikert aratva. Érdemei elismeréseként a Tudós Társaság 
két díjat is megítélt Fényesnek, a Magyar Tudományos Akadémia pedig 1837-ben levelező 
tagjai közé választotta. Másik fontos műve a háromkötetes Magyarország statistikája volt 
(1842-1843), melynek adataival sorra cáfolta meg a rólunk kialakult kedvezőtlen véleménye-
ket (pl.: hazánk elmaradottságának nem a magyarok napkeleti természete és iparűzésre való 
képtelensége az oka, hanem az ország kedvezőtlen földrajzi helyzete, az elavult nemesi alkot-
mány, valamint a Habsburg gazdaságpolitika stb.). Művei rendkívül nagy tárgyi tudást tük-
röztek és semmiben nem maradtak el a kor nemzetközi statisztikai irodalmának színvonalá-
tól. 

Fényes elődeinél sokkal több földrajzi és vízrajzi adatot közölt, térképeket használt, a klí-
maadatok hiányát pedig az adott terület terményeinek bemutatásával pótolta. Az ország la-
kosságának létszámát (Magyarország és Erdély együtt) 12,8 millióban adta meg, aminek for-
rását a nem nemesi népesség tekintetében az 1828-1830-as adó-, az 1838-as határőrvidéki 
összeírás, a papság és nemesség esetében pedig az egyházi anyakönyvezés jelentette. Gazda-
sági téren jól látta a magyar feudális rendszer és a birodalmi vámterület okozta gondokat, 
művei pedig a reformkor viszonylag pontos iparstatisztikai képét adják. Munkásságának leg-
gyengébb pontját a nemzetiségi statisztikák jelentik, ahol megfelelő adatok híján becslésekre 
volt kénytelen hagyatkozni. A kétnyelvű településeket az ott használt valamelyik nyelv alap-
ján például általában egynyelvűnek vette, de a spontán asszimiláció jelenségét már több föld-
rajzi egység esetében felismerte (pl.: a szepesi és bányavárosi németek, illetve a Pozsony, 
Nyitra és Bars megyei magyarok elszlovákosodása, valamint a Pest, Heves és Nógrád megyei 
szlovákok magyarosodása esetében stb.). Bár Fényes a megfelelő népességstatisztikai felmé-
rések hiányát nem tudta teljesen pótolni, elődeivel ellentétben a hazai nemzetiségeket nem-
csak antropológiailag és erkölcsileg jellemezte, hanem más adataik (pl.: termékeik, kereske-
delmük, nyelvjárásaik stb.) felhasználásával is. így kortársaihoz képest viszonylag konkrét 
képet adott a reformkori Magyarország népeiről. 

Fényes elméleti munkásságán felül a gyakorlatban is sokat tett a polgári átalakulás elő-
mozdításáért. A Kossuth párt ján álló, 1841-ben megalakult Magyar Iparegyesület egyik szer-
vezője volt, de komoly szerepet vállalt az 1843-ban megalakult, Széchenyi irányvonaíát köve-
tő Országos Magyar Gazdasági Egyesületben is. Részt vett a jobbágyoknak szóló, tudomá-
nyos, ismeretterjesztő folyóirat, a Mezei Naptár szerkesztésében, mely gyakorlati tanácsokat 
adott a földműveléssel kapcsolatban. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület szervezésé-
ben Budán országos szőlőiskolát, Pesten központi faiskolát, illetve gyümölcsöskertet nyitott, 
mezőgazdasági gép- és termékkiállításokat szervezett, megkezdte a szakemberképzést, vala-
mint összeállította a magyar gazdatiszti névtárat. Részt vett a védegyleti mozgalom és több 
ellenzéki csoportosulás (pl.: a Pesti Kör, a Nemzeti Kör és az Ellenzéki Kör) munkájában is, 
ahol Fényes gazdaságpolitikai tevékenysége révén fontos összekötő kapcsot jelentett a gazda-
sági és a politikai élet között. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületben betöltött funkció-
járól emiatt le is mondott, Széchenyi pedig a "magyar Marat"-nak nevezi radikalizmusa (pl.: 
Táncsics betiltott művének árusítása a Körben, javaslata, hogy az ellenzékiek csak ellenzékie-
ket alkalmazzanak stb.) és Kossuthhoz fűződő szoros kapcsolata miatt. 

1848 kedvező fordulatot hozott Fényes életében. A Belügyminisztérium keretében ekkor 
hozták létre az Országos Statisztikai Hivatalt, melynek ő lett a vezetője főtanácsosi rangban. 
Fényes ki akarta építeni a magyar statisztika élet tudományos infrastruktúráját (pl.: könyv- és 
térképtár létesítésének, illetve a korábbi statisztikák összegyűjtésének terve stb.), 1848 júniu-
sában, a helyhatóságoktól bekért választási névjegyzékek alapján pedig megkezdte az első 
magyar választási statisztika összeállítását. Nekiállt kidolgozni az első hazai iparstatisztikai 
felmérés kérdőívét is, melyhez a törvényhatóságoktól, a kereskedőktől, a vállalatoktól és a 
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bankoktól kért adatokat 1848 szeptemberében, de ezek feldolgozására az időközben kirob-
bant függetlenségi harc miatt már nem kerülhetett sor. Fényes a szabadságharc alatt Mada-
rászék köréhez, a radikális Egyenló'ségi Társasághoz tartozott, így 1849 januárjában 
Kossuthékkal együtt ő is Debrecenbe ment. Itt a vésztörvényszék elnöke volt, de működése 
során nem hozott egyetlen halálos ítéletet sem. 1849 júniusában visszatért Pestre, ahol ismét a 
Statisztikai Hivatal élére került, ám szakmai karrierje a szabadságharc után végleges törést 
szenvedett. 

Bár a szabadságharcot követő megtorlást megúszta egy vizsgálati fogsággal, mivel az Or-
szágos Magyar Gazdasági Egyesület egyik volt tagja közbenjárt az érdekében, de a tudomá-
nyos élet vérkeringésébe mégsem sikerült többé visszakerülnie. Tanárként sem tudott elhe-
lyezkedni, mert nem erősítették meg kinevezését a múltja miatt, így anyagilag egyre nehe-
zebb helyzetbe került. Egy rövid időre ugyan sikerült állást kapnia az Első Magyar Altalános 
Biztosító Társaságnál, ahol az életbiztosítási osztály vezetője lett, de egy szerencsétlen ügy 
folytán összekülönbözött Lónyai Menyhérttel, ami véget vetett szépen induló szakmai karri-
erjének. Nyomorában a kormánypárti Pesti Hírnökben írt, így elvesztette politikai hitelét 
mindkét oldalon. A magyar közvélemény szemében még tovább rontotta a megítélését, hogy 
1857-ben megjelent Az ausztriai birodalom statistikája című művében a szabadságharc utáni, a 
császári önkényuralom által létrehozott politikai berendezkedést vette alapul. A Magyar Tu-
dományos Akadémia, 1860-ban megalakult Statisztikai Bizottsága már nem is választotta a 
tagjai közé Fényest, 1867-ben pedig formai okokra hivatkozva akadémiai tagságától is meg-
fosztották. Állása nem volt, publikálási lehetőséget lényegében nem kapott, művei megjelené-
séhez pedig nem tudta megszerezni a szükséges anyagi támogatást. A kiegyezés után sem az 
1867-ben megalakult Országos Statisztikai Hivatalnak, sem az 1871-ben megalakult Fővárosi 
Statisztikai Hivatalnak nem ő lett az elnöke, bár az utóbbinál idővel sikerült egy nyomorúsá-
gos kis állást kapnia. Állandó létbizonytalansága azonban továbbra sem szűnt meg, az elszen-
vedett kudarcok okozta törést pedig nem tudta többé kiheverni. Az önmagával meghasonlott 
Fényes nagy nyomorúságban, Újpesten fejezte be életét 1876. július 23-án, és ma már egykori 
lakóháza sincs meg a Tavasz utcában, amit a lakótelep építése során bontottak le. 
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Demokrata körök az 1867-es kiegyezés után 
„Nem nyilatkozom a vélemények felett. Azért, mert valaki 48-as és nem 49-es, igen 
becsületes ember lehet, mint Deák is kétségtelenül az, de politikailag velem 
kiegyenlítetlen ellentétben áll." 

(Kossuth Lajos levele Kis Miklóshoz, 1866. jún. 4.) 
Mindmáig nyitott az 1867. évi kiegyezés értékelése, s aki hozzányúl a témához, sohasem 

kerülheti ki Kossuth Lajos híres Kasszandra levelét. A távolban élő volt kormányzó 1867. má-
jus 22-én keltezett, s Deák Ferenchez - a kiegyezés nagy alkotójához - intézett Nyílt levelében 
ismét kibontotta az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc letiport lobogóját. Igaza volt 
Kossuthnak, hogy Deák a „jogfeladás sikamlós terére" vezette az országot, s válaszában Deák 
joggal nevezte „vádiratnak" volt elvbarátja politikai nyilatkozatát? A kategorikus válaszadás 
lehetetlen: Szekfű Gyula Három nemzedék1 című könyvében úgy vélekedik, Kossuth párat-
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