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A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
I.A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, Heltai Miklós elnök, POLGÁRMESTERI 

HIVATAL, 2119 Pécel, Kossuth tér 1. +36 (28) 452 751, ertektar@pecel.hu 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Szűcs Barbara. 
Levelezési cím:  
Telefonszám: 20-4151668 
E-mail cím: szeplakszilaj@citromail.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
 
Fáy Ferenc emlékezete, dokumentumgyűjtemény. 
Varga Mihály gyűjteményéből Bagó István (2119 Pécel, Zoltán utca 24.) 

közreműködésével szerkesztette Heltai Miklós. 
 
2. Fellelhetőségének pontos helye:  
Heltai Miklós magángyűjteménye, 2119 Pécel, Korányi utca 14. 
 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
Települési Értéktár. 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
    A Péceli Települési Értéktár Bizottság (www.peceliertektar.hu.) 2015-ben III./3. 

szám alatt Települési Értéktárba sorolta Fáy Ferenc költő életművét Fáy Ferenc életének és 
költészetének péceli vonatkozásai címmel; 2016-ban III./19. szám alatt pedig Varga Mihály 
lokálpatrióta történész munkásságát Varga Mihály életműve, különös tekintettel Pécel 
története a régi időktől 1945-ig (Pécel, 2000) c. művére címmel. 

A péceli Települési Értéktár Bizottság előterjesztése alapján Pest Megye Értéktár 
Bizottsága Pest Megye Értéktárába sorolta Fáy Ferenc költő életművét ugyanezen cím alatt 
(Fáy Ferenc életének és költészetének péceli vonatkozásai). 

Fáy Ferencet és Varga Mihályt életre szóló barátság kötötte össze. Bár nem 
tartoztak azonos korosztályhoz, Varga Mihály hét évvel volt idősebb, a régi Pécel 
társadalmi-kulturális élete számos lehetőséget adott találkozásukra, barátságuk 
megalapozására. Mint Varga Mihály levelezéséből kitűnik, elsősorban a helyi öntevékeny 
közművelődési tevékenység és a kor nagyhatású ifjúsági mozgalma, a cserkészet kapcsolta 
őket össze. 

Barátságuk megmaradt akkor is, amikor Fáy Ferenc száműzetésbe kényszerült, 
ahogy a körülmények engedték, kapcsolatot tartottak, leveleztek, Varga Mihály gyűjtötte 
Fáy Ferenc itthon ritkán megjelenő verseit, a róla szóló híradásokat, kritikákat. De ami 
ennél is több: igyekezett környezetével is megismertetni költészetét, ébren tartani 
emlékezetét, tudatosítani irodalmi jelentőségét, s ugyanakkor a költő számára szinte 
egymaga képviselte a szülőföld szerető biztatását, erősítette idetartozását. Fáy Ferenc 
számára mindez igen sokat jelentett, tükrözi ezt levelezésük is. Fáy Ferenc kézírása igen 
nehezen volt olvasható, teljesen csak bátyja, Fáy István felesége volt erre képes, nélküle az 
1981-ben kiadott gyűjteményes verseskötet sem jelenhetett volna meg. Varga Mihály 



találta meg a Fáy-család házi levéltárában a költő 1946-1948 között első feleségéhez írt 
szerelmes verseinek kéziratát, az ő közvetítésével került Fáy Istvánnéhoz, így tudta Szigeti 
Jenő professzor 2015-ban sajtó alá rendezni és kiadatni szerelmi dalciklusát Évák címmel. 

 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
Jelen előterjesztés értékes adalék úgy Fáy Ferenc életművéhez és költészetének 

péceli vonatkozásaihoz, mind Varga Mihály életművéhez és annak kultúra-történeti 
részéhez. 

Dokumentumgyűjteményünk Varga Mihály gyűjteménye alapján a következőket 
tartalmazza: 

¾ Fáy Ferenc írásai, előadásai önmagáról, 
¾ levelezése Varga Mihállyal, 
¾ recenziók, méltatások, 
¾ nekrológok, 
¾ testvérbátyja, Fáy István munkálkodása költői hagyatékának gondozásáért. 
 
A szerkesztett anyag alkalmas későbbi kiadásra, egyúttal adattár további 

irodalomtörténeti kutatásokhoz. 
 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
• Fáy Ferenc Összegyűjtött versei. Sajtó alá rendezte: Fáy István. Vörösváry 

Publishing Co LTD. Toronto, Canada, 1981. 
• Fáy Ferenc Összegyűjtött versei. Második kiadás, Széphalom Könyvműhely, 

Budapest, 2015, sajtó alá rendezte és szerkesztette Heltai Miklós, a kötet megjelenését 
Pécel Város Önkormányzatának támogatása tette lehetővé. 

• Varga Mihály: Pécel története a régi időktől 1945-ig, Pécel, 2000, 8. p. 
• Fáy Ferenc Összegyűjtött versei, második kiadás, Széphalom Könyvműhely, 

Budapest, 2015, A szerkesztő utószava, 515.p. 
• Fáy Ferenc: Évák, szerelmi dalciklus, Pannónia Könyvek, Budapest, 2015, 6.p. 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy 

audiovizuális dokumentációja. 
 
Csatolmány. Fáy Ferenc emlékezete. Varga Mihály gyűjteményéből Bagó 

István közreműködésével szerkesztette Heltai Miklós 
 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2020-02-11                             
                                                              Heltai Miklós 
 
Értéktárba III./38. sz. alatt                  



 
 


