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Elıszó
Az Osztrák-Magyar Monarchia a mai közép-kelet-európai államok
nagy részének olyan közös elıdje volt, mely maradandó nyomokat
hagyott e népek kultúrájában. A XIX. század végén a gazdasági
fellendülés addig nem ismert méreteket öltött. A magyar kultúra is
hasonlóan virágzásnak indult, kitermelve egy olyan generációt, mely
valóban az akkori Európa mőveltebb régióinak szintjén gondolkodott.
A tudomány több területén maradandót alkotó tudósokkal, kutatókkal
gazdagodott a Kárpát-medence vidéke. Nyári egyetemünk ennek
szeretne emléket állítani, egy kötetbe összefogva a részt vevı fiatalok
pályamunkáit, melyek a magyarság egy-egy kimagasló egyéniségének
állítanak emléket.
A tanulmánygyőjteményben több mint 50 olyan személyt mutatunk
be, akik beírták nevüket a magyar történelem nagyjai közé. A kor
képviselıiként hozzájárultak ahhoz, hogy a XX. század viharos korára
egy a polgáriasodás útján elıre jutott társadalom nézett szembe a
végzetes jövıvel, a két háború következményeivel.
Azonban hiába minden veszteség, hiába volt 45 évig az európai
szellemiségnek ellentmondó világrend, ez az alap segített és mindig
segíteni fog a magyar nemzet kultúrájának túlélésében és
fennmaradásában.
Nagy József
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
erdélyi kurátora
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Gróf id. Andrássy Gyula (1823-1890)
tevékenysége az Osztrák-Magyar Monarchiában
(írta:Vita Szilárd)
Családi gyökerek
A hagyomány szerint a legrégebbi ős Szent István udvarában lovagi tornán tűnt fel, a
későbbi leszármazottak pedig Hunyadi János és Mátyás király török hadjárataiban
vitézkedtek. De azt már a hiteles genealógia tanúsítja, hogy Andrássy Márton 1569-ben
adományt szerzett János Zsigmondtól Csikszentkirályra, fia, Péter pedig Rudolf király
kezéből 1580-ban elnyerte Krasznahorka birtokát és kapitányságát. Mindkét
adományból szépen csengő nemesi előnév is lett, amely ettől kezdve ott díszelgett az
Andrássy családnév előtt. A következő évszázad a főnemesi rangot is meghozta: az
Andrássyak bárók lettek, majd egy újabb évszázad múlva grófok. Mária Terézia
királynő Andrássy Károly császári és királyi kamarást és tábornokot 1779-ben grófi
rangra emelte. Az előnévhez és a ranghoz azonban egyelőre nem járult főúri vagyon. Az
Andrássyak tehetősek voltak, de nem dúsgazdagok. Igazi gazdagságra csak a
tizenkilencedik század folyamán tettek szert. Úgy, ahogy más nemesi család is:
házasság útján. Andrássy Károly, a grófi címet szerzett tábornok unokája nőül vette
Szapáry Etelkát, Magyarország leggazdagabb örökösnőinek egyikét. A nehezen
visszaperelt Csikszentkirály, valamint a mindig is birtokolt Krasznahorka és Betlér
mellett az Andrássy örökösök immár az erdélyi Dubrint, a Zemplén-megyei
Tőketerebest, és a gazdagon termő Tiszadobot is magukénak tudhatták.
A családi krónika feljegyezte, hogy az Andrássyak vitéz katonák voltak. Az uralkodó
szolgálatában a török és a porosz ellen verekedtek, de akadtak közöttük olyanok is, akik
Rákóczi oldalára állottak. Katonai uniformisukat nemegyszer díszítette tábornoki
tölgyfalevél. Nyugalmasabb időszakokban a megyei politikában tűntek ki, és jó néhány
Andrássy viselte a Gömör-megyei főispáni tisztséget. Rangban és befolyásban azonban
nem vetekedhettek más főúri családokkal, és országos politikai méltóságra egyikőjük
sem emelkedett. A tizenkilencedik század a család számára a vagyonnal együtt az
országos politikai szerepet is meghozta. Az esedékes társadalmi és nemzeti megújulás
folyamatában bőven jutott hely a felvilágosult, haladó szellemű arisztokráciának.
Andrássy Károly fiai, Manó, Aladár és Gyula, a reformkori országgyűléseken a
korszerű eszmék lelkes szószólói lettek.
Élete
Mint romantikus regényhősé, úgy indul a pályája. A pozsonyi diétán a szép hölgyek a
kegyeiért, a fiatalok a barátságáért versengtek. Andrássy Gyula ragyogó tehetségével is
kitűnt, és Széchenyi István azt mondotta róla, hogy minden lehet belőle, még
Magyarország nádora is. A jóslat majdhogynem bevált, és a jóvágású fiatalember fényes
pályát futott be. Nem menteset persze a kor szélsőségeitől. Széchenyi követőjéből
Kossuth híve lett, a szabadságharcban honvédőrnagy, majd a független Magyarország
konstantinápolyi követe. A huszonhat éves diplomatának azonban csakhamar a
száműzöttek sorsa jutott. Idehaza az osztrák haditörvényszék halálra ítélte, és
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távollétében jelképesen felakasztották. Testvérei ugyancsak külföldön találtak
menedéket a császári abszolutizmus bosszúja elől.
Ilyen kezdet után el is mehetett volna a kedve a politikától. Nem is volt hiány a
csábításban. A grófi birtok jövedelméből jutott volna a nagyúri semmittevésre, és a
párizsi szalonok „szép akasztott embere” kielégülést találhatott volna a társasági
sikerekben. Mégis a politika maradt igazi szerelme. A nemzeti katasztrófát,
Magyarország önkényuralmi beolvasztását fájlalta, de 1848-1849 tapasztalatait Ausztria
szemszögéből is mérlegelte. A magyar ügyet magasabb európai nézőpontból szemlélte,
és újra rádöbbent a régi reformkori igazságra: a terjeszkedő nagy nemzetek közé beékelt
Magyarországnak szüksége van a Monarchiára.
Munkássága
Andrássy Gyula meggyőződéssel vallotta, hogy a Habsburg monarchia csak
Magyarország megbékítésével, a birodalom létével összeegyeztethető magyar
törekvések kielégítésével nyerheti vissza nagyhatalmi állását. Tudta, hogy egyelőre nem
számíthat bécsi belátásra, de volt türelme a várakozásra. A krimi háború, melynek során
Ausztria bámulatba ejtette a világot Oroszország iránti hálátlanságával, úgy érezte, őt
igazolja, és 1857-ben hazatért Magyarországra. Még tíz év erőfeszítés, az osztrák
seregek solferinói és königgrätzi veresége kellett ahhoz, hogy Bécs feladja a játszmát.
1867-ben mint Magyarország miniszterelnöke helyezte a koronát Ferenc József fejére.
A kiegyezés, amelynek eredményeként az eddigi centralizált Habsburg monarchia
alkotmányos dualista állammá alakult és Magyarország teljes belpolitikai önállóságot
nyert, nem elsősorban az ő sikere volt. Az 1867-es mű létrehozásában ő is, másokkal
együtt, csak segédkezett Deák Ferencnek. Mint miniszterelnök azonban a politikai élet
főszereplője lett. Két generáció vágyait valósította meg, nemzedékére jellemző
hivatástudattal és elfogultsággal. A távolság, amely hányatott sorsú hazánkat nyugat
szerencsésebb nemzeteitől elválasztotta, hosszú idő óta először csökkenni kezdett.
Neki is, miként a reformkor nagyjainak, az alkotmányosság és a parlamentarizmus volt
az eszményképe, és természetesnek tartotta, hogy a törvényhozói és végrehajtói hatalom
működését választások útján legitimálja. Kormánya újra életbe léptette a
negyvennyolcban elfogadott választójogi törvényt, amely szavazati jogot adott a
férfinépesség egynegyedének. A szavazásra jogosultak aránya nem volt magas ugyan,
de az egynegyedes arány nem maradt lényegesen alatta a korabeli legjobb európai
átlagnak. Noha mindent elkövetett, hogy a választókerületekben a kormánypárt jelöltjei
szerezzenek többséget, az ellenvéleményt a parlamentarizmus magától értetődő
velejárójának tartotta, és respektálta az ellenzék gyülekezési és egyesülési szabadságát.
A sajtószabadságot komolyan vette, és jóllehet gyakran volt céltáblája dühödt
támadásoknak, eszébe sem jutott, hogy a más véleményen levőkkel szemben a hatalom
eszközeit használja. Miniszterelnöksége alatt vetették meg a modern polgári
államrendszer alapjait.
Korszerű jog- és igazságszolgáltatási rendszer jött létre, amely lényegében megfelelt a
korabeli európai színvonalnak. Az állampolgárok törvény előtti egyenlősége és a bírák
függetlensége ekkor vált a magyar joggyakorlat szerves részévé. Kormánya a
centralizmus és az önkormányzat elveinek egyidejű érvényesítésével korszerűsítette a
közigazgatást. A megyék helyi ügyekben való önkormányzata, úgyszintén a
közigazgatás közegeinek választása is fennmaradt, és a törvény azt is megengedte, hogy
a megyegyűlések továbbra is foglalkozzanak országos ügyekkel. Az országgyűlés
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törvényeinek és a kormány rendeleteinek végrehajtásáról viszont nem lehetett többé
vita, és hogy valóban ne is legyen, arról a kormány által kinevezett főispán kezeskedett.
Ekkor született meg a népiskolai törvény, amely az elemi iskola elvégzését kötelezővé
tette valamennyi iskolás korú gyermek számára. És ekkor fogadta el a parlament az
európai viszonylatban egyedülálló nemzetiségi törvényt, amely nyelvi és kulturális
tekintetben teljes egyenjogúságot biztosított a haza más ajkú lakóinak. Miközben a nagy
európai országokban rendeletileg tiltották a nemzetiségi nyelvhasználatot,
Magyarország egy időre békés sziget lett a rögeszmés nyelvi uniformizálás tengerében.
A nemzeti elfogultság persze, miként kortársaitól, tőle sem volt idegen. Deák Ferenccel
együtt vallotta, hogy Magyarországon egyetlen politikai nemzet létezik: a magyar.
Ennek megfelelően mereven elzárkózott attól, hogy a nemzetiségek kollektív jogokhoz
jussanak, és féltékenyen vigyázott a történelmi Magyarország fölötti kizárólagos
magyar fennhatóságra. Ez a nemzeti elfogultság vezette akkor is, amikor az osztrák
országrészben jelentkező nemzeti törekvések, nevezetesen a cseh trialista követelések
elgáncsolásában közreműködött.
Nem mintha szűk látókörű, csak magyar glóbuszban gondolkodó politikus lett volna.
Nála jobban senki sem használta ki a magyar miniszterelnök azon jogát, hogy a közös
külpolitika irányításában véleményt nyilvánítson. A Bécsben működő nagyköveteknek
csaknem olyan tárgyalópartnere volt, mint a közös külügyminiszter. A kritikus
helyzetekben nemcsak bírált és tanácsokat adott, hanem messzire tekintő külpolitikai
terveket is készített. 1870 nyarán, a francia-porosz háború alkalmával arra számított,
hogy a Monarchia a győztes francia hadsereg oldalán majd a cári Oroszország ellen
vonulhat. Ugyanennek az évnek az őszén, amikor Oroszország egyoldalúan felbontotta
az 1856-os párizsi szerződést, azt gondolta, hogy újra létrejöhet a cári nagyhatalom
elleni krími koalíció. Feltételezései nem igazolódtak, mégis, amikor a Monarchiának
német sértődöttséggel és orosz haraggal kellett számolnia, Deák Ferenc kifejezésével
élve ő lett megint a providenciális férfiú. A Habsburg monarchia történetében első ízben
magyar politikus foglalt helyet Kaunitz és Metternich íróasztalánál. Az egykori
halálraítélt ekkora elégtételre aligha számíthatott.
A Ballhausplatz hivatalnoki légköre, bürokratikus stílusa idegen maradt számára.
Legszívesebben tiszadobi birtokán tartózkodott, innen küldte szűkszavú távirati
instrukcióit. Nyolcesztendős külügyminiszterségéből alig maradt fenn néhány saját kezű
fogalmazványa. De nemcsak az atmoszféra és a stílus volt idegen neki, az osztrák
külpolitikai tradíciókkal sem tudott mit kezdeni. A program, amellyel indult, az európai
liberalizmus eszmeköréből és a magyar nacionalizmus gondolatvilágából származott. A
Monarchia az ő számára védgát volt a cári expanzió útjában, amelynek csak azért és
csak addig lehetett létjogosultsága, amíg ezt a funkcióját betöltötte. Arra készült, hogy
létrehozza az Oroszország elleni európai összefogást, a liberális Anglia és a bismarcki
Németország részvételével. A Balkán félszigeten, a hagyományos osztrák
érdekterületen nem hódítani akart, hanem az esedékes nemzeti átalakulást kívánta
előmozdítani. A félsziget gyámság alá vett kis nemzeteinek is helyet szánt az
oroszellenes koalícióban. Nagy külpolitikai terve egyúttal belpolitikai csodaszer volt:
azt remélte, hogy a külpolitikai célok közösségével megteremtheti a soknemzetiségű
államalakulat mindig is hiányzó politikai egységét.
A liberális külpolitikai program azonban időszerűtlennek bizonyult a hetvenes évek
Európájában. A cári Oroszország ellen senki sem szövetkezett vele. A huszáros
9

rohamnak nem volt helye a nagypolitikában. Heves vérmérsékletét legfeljebb vad
lovasvágtákban vezethette le, amelyben még ötvenéves korában is karját törte. A
külpolitikában csupán a legkisebb rosszat választhatta. Németországgal és
Oroszországgal együtt aláírta a status quo-t garantáló három császár szövetségét,
Oroszországgal megállapodott a balkáni érdekszférák elhatárolásában, és szabad kezet
engedett a cári nagyhatalomnak a Törökország elleni háborúban.
Makacssága sem volt kisebb azonban, mint hevessége. Változatlanul hitte, hogy a
nemzetközi körülmények egyszer még őt igazolják. 1878 februárjában érkezett el a nagy
alkalom. Az orosz hadak Konstantinápoly előtt állottak és farkasszemet néztek a brit
hadiflottával. Üstökön akarta ragadni a szerencsét: határozott háborús javaslattal lépett a
közös minisztertanács elé. „Ilyen helyzet, mint a mostani, egy évszázadban egyszer áll
elő, a Monarchia Európa segítségével rendezheti a szlávokkal való nézeteltéréseit.”
Újabb, minden eddiginél nagyobb csalódás érte. A magyar miniszterelnök, Tisza
Kálmán kivételével, a tanácskozás részvevői valamennyien ellene szólottak.
Lehangoltan mondta a bécsi német nagykövetnek: arra számított, hogy a kritikus
helyzetben fel tudja ébreszteni a Monarchia nemzeteinek lelkesedését. Szomorúan kell
azonban megállapítania, hogy e nemzetek, a magyarok és a lengyelek kivételével, az
áldozatkészség helyett inkább a belenyugvást választják.
Az orosz sikerek ellensúlya a fegyveres elégtétel híján csak a balkáni területszerzés
lehetett. A balkáni nemzeti átalakulás egykori védnöke, az osztrák katonai körök
álláspontját magáévá téve, most Bosznia-Hercegovina megszerzését szorgalmazta. A
felingerelt Oroszország ellen nélkülözhetetlen volt valamiféle szövetségi kapcsolat. A
partner elsősorban az a Németország lehetett, amelyre a cári Oroszország, úgy tűnt,
visszavonhatatlanul megneheztelt. Az erőfeszítéseket ez alkalommal szerencse kísérte.
Az 1878-as berlini kongresszusról az okkupációra felhatalmazó európai mandátummal
térhetett haza; a német kancellárt egy évvel később pedig a szövetség megtárgyalása
céljából Bécsben fogadhatta. 1879 októberében úgy távozhatott a Ballhausplatzról, mint
a Habsburg monarchia utóbbi fél évszázadának legeredményesebb államférfia. A
hagyományos Habsburg hálátlanság azonban őt is elérte. Tanácsaira és főleg kritikai
észrevételeire nem tartottak többé igényt. Terjedelmes emlékiratát, amelyben a
tradicionális pályára visszaálló közös külpolitikát bírálta, az uralkodó válasz nélkül
irattárba tétette.
Noha elgondolásait nem minden tekintetben sikerült megvalósítania, megőrizte
integritását, és nem süllyedt az udvaroncok színvonalára. Kastélyának ajtaja nyitva állt a
kor szabadon gondolkodó írói és művészei előtt. Amikor egy fogadáson az egyik
diplomata nehezményezte, hogy külügyminiszter létére a társaság más tagjainak
rovására túl sokat beszélget Munkácsy Mihállyal, gúnyosan kérdezte vissza, vajon
tudja-e az illető, hogy Rembrandt korában ki volt a külügyminiszter.
Az utókor
Az utókorral nem volt igazán szerencséje. Halála, 1890 után még jó ideig méltánylást
kapott: Pest legszebb sugárútjának névadója lett, alakját a parlament mellett felállított
lovasszobor örökítette meg. A Horthy korszak már igazából nem tudott mit kezdeni
vele. A liberalizmus, amelyet személye reprezentált, ebben az időszakban minden volt,
csak nem a nemzeti pantheonba szóló ajánlólevél. A második világháborút követő közel
fél évszázad során elsősorban a szlávellenes és németbarát politikust látták benne, ezért
határozottan elutasították. Olyan hevességgel, hogy még a nevével összefüggő
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emlékeket is eltörölték. Az Andrássy útról eltávolították a névtáblákat, az ércszobor
pedig olvasztókemencébe került. Sírját nem koszorúzták, nevét még az emlékezetből is
majdnem kitörölték. Államférfiúi teljesítménye csak az utóbbi időben kezdi megkapni a
megérdemelt méltánylást.
Irodalomjegyzék
1. Diószegi István: A Magyar külpolitika útjai, Gondolat, Budapest, 1984.
2. Diószegi István: Ausztria–Magyarország és a francia–porosz háború 1870–71,
Gondolat, Budapest, 1965.

Bánffy Miklós életútja a boldog békeidőkben
(1873-1950)
(írta: Korom Zsófia)

Schöpflin Aladár: „Ki a legnyugtalanabb ember a magyar világban?
Ki az, aki mindig változtat, változik, mindig mással foglalkozik,
mindenbe belekóstol, de mindennel hamar jóllakik, nem tudja, nem
akarja végig enni egy helyben az éteksort?...
...ha mint író, nyomtatott betűvel mutatkozik be, akkor Kisbán Miklós
a neve, ha más téren csinál valamit, akkor megtartja családja történelmi nevét. A tartózkodási helye is mindig bizonytalan. Ma este még
Kolozsvárt sakkozik, holnap Budapesten, Reviczky utcai műtermében
festeget, holnapután nem lehet tudni, a bukaresti udvarnál van-e
dolga, vagy Párizsban a Montparnasse-on.”
Bánffy Miklós az egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb erdélyi arisztokrata család
sarjaként látta meg a napvilágot. A régi Magyarország legelőkelőbbjei közé tartozott
a ,,losonczi” nemesi előnevű Bánffy nemzetség. (Hajdani századaink históriájában hat
nagyúri család is viselte a Bánffy nevet, jelezvén, hogy még középkori elődeik egyikmásika bán, azaz délvidéki határtartomány kormányzója volt). Alig-alig volt magyar
nemzetség, amely ilyen hosszú és ilyen régóta szüntelenül az ország leghatalmasabbjai
közt helyet foglaló múltra tekinthetett volna vissza. A XV. század óta Erdélyben éltek,
amíg Erdély önálló fejedelemség volt, mindig a fejedelmek főemberei vagy fő
ellenségei voltak.
Apja, gróf Bánffy György - akinek anyja iktári Bethlen Kata, a fejedelmi család utolsó
női sarja volt - igen magas királyi kitüntetésekkel ékesített főúr, 1875-től a főrendiház
tagja. Befolyását nemes törekvések felkarolására használja. Alapítója a Iparművészeti
Társulatnak, támogatója az erdélyi mezőgazdaság fellendítésének. Az erdélyi történelem
szempontjából fontos családi levéltárát az Erdélyi Múzeumban helyezi el. Bonchidai
kastélya - az erdélyi Versailles - értékes gyűjtemények otthona. Anyja báró Bánffy
Irma, aki 1875-ben meghalt.
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Bánffy Miklós 1873. december 30-án született Kolozsvárott. 1891. június 26-án tett
érettségi vizsgát a budapesti VII. kerületi Magyar Királyi Állami Gimnáziumban. Már
középiskolás évei alatt kibontakozott érdeklődése az irodalom, a művészetek iránt. Székely Bertalannál festészetet tanult, atyja kívánságára mégis 1891 szeptemberétől a
kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog-és Államtudományi
Karának lesz hallgatója. Itt tanárai voltak Farkas Lajos (római jogtörténet), Óvári
Kelemen (egyetemes európai és magyar jogtörténet), Szádeczky Kardoss Lajos.
Közéleti érdeklődését jelzi, hogy Kolozsvárott elnöke a Magyar Diákszövetség
Kolozsvári Osztálya intézőbizottságának. 1893. október 11-étől a budapesti egyetemen
folytatja jogi tanulmányait, ahol tanárai, egyebek közt Wlassics Gyula, Mariska Vilmos,
Csarada János.
Jól világítják meg pályakezdése sajátosságait az alábbi, 1909-ben róla írt sorok:
„Hihetetlenül apró dolgok érdeklik olykor, s nagy gondolatok, nagy szenvedélyek
hagyják hidegen. Olykor a tetterő, a nagy alkotások vágya, sőt akarata is lobogó
lánggal ég minden erében, hogy a másik pillanatban a lobogó lángot a szürke hamu
fedje el hullámos volt eddigi élete. A kis száműzetések váltakoztak a nagy eredményekkel.” A jogi doktorátus megszerzése után a kibontakozó erdélyi szövetkezeti
mozgalomba kapcsolódik be. 1897. augusztus 29-én részt vett és felszólalt Kolozsvárott
az erdélyi gazdasági egylet által abból a célból összehívott értekezleten, hogy Erdélyben
egy központi hitelszövetkezetet alakítsanak. Az értekezletet Bánffy György nyitotta
meg. Ekkor írta elsősorban nagybátyja, az agrárius mozgalom vezéralakja Károlyi
Sándor hatására azt a röpiratot, melynek címe: „Levél a hitelszövetkezetek
rendeltetéséről Erdély földbirtokosaihoz.”
Röpiratát az erdélyi lakosság kb. 80 %-át kitevő 3—30 holdas kisgazdák érdekében, a
takarékpénztárak magas kamata (8%) és az uzsora ellen írta: „erdélyi társadalmunknak
egy speciális bontó facto-ra, a takarékpénztári kölcsönnel combinait uzsorarendszer,
amelyet némely bank tervszerűleg űz, s mellyel saját nyelvrokonait teszi tönkre azért,
hogy a sok kis ember vagyoni tönkéből egy sajátos középbirtokosságot tákoljon össze.”
„A Román ajkú” középbirtokosság kialakulása ellen önmagában nem emel kifogást, ha
az „a szorgalom és munka alapjain épül föl.”
Liberális alapról kiindulva tisztában van azzal, hogy a magas kamatok ellen
mesterséges, tiltó rendszabályokkal hiábavaló lenne küzdeni, ezért azt kell elérni, hogy
a hitelre szoruló „ne akarjon többé csapdába esni.” A Hitelszövetkezeti intézmény
kiépítését, mint pozitív eszközt tartja alkalmasnak arra, hogy „segélyével veszélyes
közgazdasági és társadalmi helyzetünkből szabadulhatunk. Meggátolhatjuk vele a
proletariátus képződését és a nemzetiségi kérdés elmérgesedését”.
„Kis száműzetés” után Bánffy Miklóst 1899-ben Fiúméban találjuk a tengerészeti
hatóságnál, mint tiszteletbeli fogalmazót. 1900. június elejétől a földművelésügyi
miniszter által újonnan szervezett külföldi gazdasági szaktudósítói hálózat berlini
állomáshelyén báró Malcomes Jeromos mellett segédtudósító, 1901 augusztusáig.
Németországban szerzett tapasztalatait a Huszadik Század c. folyóiratnak a hasábjain
teszi közzé, amely szellemi példaképének azt a Herbert Spencert tartotta, akinek
evolúciós tanait Jászi Oszkár „az elmúlt század legjelentősebb üzenetének nevezte az új
századhoz.” A németországi cseléd- és napszámos kérdés alapos ismeretéről tanúskodó
elemzés felfogását jól érzékeltetik a tanulmány befejező sorai: „Nem államrendőri
beavatkozás, nem a kényszer oldhatja meg a mezei munkások égető kérdését, hanem a
helyes államgazdasági politika, karöltve a társadalmival. Nem az elvándorlás tilalma,
12

nehezítése, kapcsolja a népet a földhöz, enyhíti a társadalmi különbségeket, hanem a
tulajdon, a községi és családi otthon.”
Egy más irányú, közjogi, elméletleíró jellegű munkával is jelentkezik. „A
külkereskedelmi politika eszközei„ címmel, melyet atyjának ajánl.
1901—1904 között a tekei választókerületet képviseli szabadelvű párti programmal. Az
1904. november 18-ai un. zsebkendőszavazás után több társával együtt —
„disszidensek”— kilép a pártból, az ifj. Andrássy Gyula vezette Alkotmánypárthoz
csatlakozik, amelynek tagja marad a párt 1910 februári feloszlásáig. Wekerle Sándor
koalíciós kormányzása idején, Andrássy Gyula belügyminisztersége alatt 1906. május
3-ától 1910. február 5-éig Kolozsvár és Kolozs megye főispánja.
Az 1910 nyarán a Nemzeti Munkapárt győzelmével végződő országos választásokon
Bánffy Miklóst nem kis meglepetésre a Justh-párti báró Wesselényi Ferenccel szemben
pártonkívüli szabadelvű programmal megválasztják Kolozsvár D. választói kerülete
országgyűlési képviselőjévé. Bánffy Miklós választási programbeszédében
meggyőződésén alapuló egyéniségéből, kolozsvári és erdélyi voltából indul ki. Ekkor
még valóban nem a politikai taktika, hanem a meggyőződés mondatja vele a szavakat:
„Tisza Istvánnak is őszintén megmondtam, hogy én a munkapártba be nem lépek,
valamint más pártba se, mert a jelenlegi pártkeretek között a parlamenti megoldásnak a
biztosítékát sehol se látom.” A pártonkívüliséget vállalja, mert az a véleménye, hogy
„nem az a harcnak ismérve, hogy csakis pártkeretek között, csakis bástyázott helyen
folytathatjuk”. A Munkapártba való belépésének gátja nem a kétségtelenül meglévő
doktrinerségben, de gondolkodásbeli irányultságban megnyilvánuló agrárius
„rokonszenv”. Kívánatosnak tartja, hogy „a földművelés, az állattenyésztés terén mindent elkövessünk, ami a földművelő népnek a támogatására szolgálhat.” Ugyanakkor
állást foglal az ipartörvény reformja mellett és megállapítja, hogy „a kereskedők
érdekképviselete által kiadott program nagyjában fedi azt a meggyőződést, amit én
vallok.”
A pártkeretektől való távolmaradását segíti az ekkor kibontakozó, kijegecesedő pártok
fölött átnyúló regionális mozgalomhoz, a transsylvanizmushoz kötődése. E mozgalom
gondolatait fejezi ki, akkor amikor arról beszél, hogy Erdély az Unióval, „a magáról
való lemondásból” erkölcsi jogot szerzett arra, hogy követelje „Magyarország központi
kormányától, hogy ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a megértéssel kezelje a mi
dolgainkat, mint amilyen buzgósággal és szeretettel kezeltük volna mi magunk.” E téren
fájdalommal szól arról, hogy „Kevés kivétellel úgy bánnak velünk, mint a mostoha
gyermekkel.”
A nemzetiségi kérdés elmérgesedését annak tulajdonítja, hogy „ezen ügyekben nem
azok hallgattatnak meg, akik a nemzetiségi kérdést közvetlen közelből, tapasztalatból
ismerik, hanem azok, akik a fővárosból egészen más szempontból, egészen más üvegen
tekintik a mi viszonyainkat.” Követeli, hogy „a nemzetiségi kérdést érintő ügyekben
elsősorban erdélyiek hallgattassanak meg.” Nem kerüli meg a választói jog annyi
vihart kavart ügyét sem. Egyértelműén elhatárolja magát az általános választójogtól. A
továbbiakban az önálló vámterület, önálló bank, erős hadsereg, a kétéves katonai
szolgálati idő mellett foglalt állást. Kifejezte véleményét, hogy „a katonai terheket
nemzeti ellenszolgáltatásokkal kell kompenzálni.”
Politikai tevékenységével párhuzamosan bontakozik ki szépirodalmi munkássága,
drámaírói tevékenységének első állomásai: a Naplegenda (1906) és A Nagyúr (1912)
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című színművek. Témaválasztásában, szecessziós jellegében is újszerű Naplegendáról
— egyebek közt Ady Endre ír elismerő kritikát. Az Attila hun király szellemét és korát
idéző Nagyúr pedig értelmezések és félreértelmezések sorát ihleti meg. Nem érdektelen,
ha ezzel kapcsolatban jelzésszerűen a dráma szerzőjét is meghallgatjuk. A Magyar
politika kritikája című félbemaradt kéziratában így vall erről: A Nagyúr sok minden
más mellett ellenmondás és válasz a századvégnek arra az irányára, melynek fő
képviselői az angollá lett német Max Müller és a németté lett angol I. G. Chamberlain,
kik az ária népek fensőbbségét hirdették minden egyéb fajta nép fölött és bárhol a
világon kultúrát tapasztaltak, azt akármilyen erőszakos érveléssel is indogermán
eredetre vitték vissza.
Novelláinak első gyűjteményes kiadása A haldokló oroszlán c. kötet, 1914-ben jelent
meg. Említettük már kötődését a Bethlen István által „erdélyi eszmekörnek" nevezett
szellemi-politikai mozgalomhoz. Ennek jegyében vett részt „az erdélyrészi
országgyűlési képviselők” Marosvásárhelyen tartott értekezletén 1910 március 11-én,
amelyen „elhatározták, hogy az erdélyi részek különös érdeke védelmére, külön
erdélyrészi politikát kívánnak folytatni.” Nem mindennapi esemény szemtanúi lehettek
azok, akik 1909. február 21-én Kolozsváron részt vettek az Erdélyi Irodalmi Társaság
felolvasó ülésén, nem más tartotta székfoglalóját, mint a város és a megye hivatalban
levő főispánja, Gr. Bánffy Miklós. Az Erdélyi Irodalmi Társaság folyóirata, az 1908ban indult Erdélyi Lapok 1909. március l-jén Kisbán Miklós című cikkében méltatja
eddigi munkásságát. A Lapnak Bánffy Miklós 1912. március 30-ától a főszerkesztője,
ugyanakkor Lárma-lángok című Kós Károly által írt cikk értesíti az olvasót, hogy az
általa szerkesztett, január l-jétől megjelent Kalotaszeg c. lap egyesül az Erdélyi
Lapokkal. Ugyanebben az időben elvállalja a Nemzeti Színház és az Operaház
intendánsi tisztségét, az Erdélyi Lapoknak 1913. március 29-éig a folyóirat
megszűnéséig főszerkesztője marad. A Nemzeti Színház és Operaház élén kifejtett
tevékenysége széles körökben ismertté és elismertté teszi nevét. A konzervatív ízlésű
színházi közvéleménnyel szemben kiharcolja Bartók Béla operáinak bemutatását (A fából faragott királyfi 1917, A kékszakállú herceg vára 1918).
Művészi és politikusi tevékenysége párhuzamos síneken fut. A szépség, mint cselekvés
című novellájában a cselekvés szépségét hirdeti, mégis talán önmagára nézve sem
minden kétkedés és rezignáció nélkül írja le ebben a novellájában az alábbi sorokat:
„Képviselő lett, és őt is elnyelte az a moloch, mely nálunk minden tehetséget elnyel: a
politika.” A politikus, a művész (novellái Tisza István lapjában, a Magyar Figyelőben
jelennek meg), az állami tisztségviselő mindinkább Tisza Istvánhoz közeledik.
Tevékeny szerepet vállalt az 1910-ben alakult Turáni Társaságban, amelynek a magyar
társadalom számos politikusa és közéleti személyisége, szinte pártkülönbség nélkül
(egyebek közt Károlyi Mihály is) tagja, a Társaság valódi vezetői, irányadó
személyiségei azonban Teleki Pál, Cholnoky Jenő, Prinz Gyula az ismert
földrajztudósok, ügyvezető alelnöke Paikert Alajos. A Társaság szorosan
együttműködik a Földrajzi Társasággal, a Történelmi Társulattal. Nagy szerepe van,
barátja Klebelsberg Kunó ösztönzésére, József Ferenc főherceg védnökségével a vallásés közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt 1916. november 21-én megalakuló
Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet megszervezésében, működésének
elősegítésében. 1917. február 14-étól, Radisich Jenő halála után megválasztották a
Turáni Társaság művészeti szakosztálya elnökének. A Társaság Túrán c. folyóirata
szerkesztőbizottságának tagja, vezetőségi tagja az 1917. november 16-án, a Magyar
Keleti Kultúrközpont kezdeményezésére Széchenyi Béla elnökletével megalakult
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Magyar-Török Barátság Egyesületnek. Közben 1916-ban az utolsó magyar király
koronázásának művészi rendezésével bízták meg.
Az I. világháború alatti tevékenységével kapcsolatban utalnunk kell még arra, hogy a
háború kitörésekor az erdélyi hadtesthez vonult be, később 1915-ben a német SüdArmee-Commandóhoz osztották be Munkács központtal, ahol — ahogy ő maga írja —
„hadi beosztásom valójában bizalmas politikai megbízás volt, abból a célból, hogy a
rutén lakosság érdekeit istápoljam és védelmezzem ott.”
Az 1918. októberi forradalmat, nem utolsó sorban Tisza István meggyilkolása miatt
tragédiaként élte meg. Kemény bírálattal illeti Emlékeimből c. visszaemlékezésében.
A háború után egy ideig Magyarországon élt, külügyminiszter volt, majd haza tért
Erdélybe és visszavonul a politikától. Megszervezte az Erdélyi Helikon
munkaközösségét. Kolozsvári otthona a magyar irodalom találkozóhelye lett. De ha
elvonult Bonchidára, a könyvei közé, ahol írni szeretett, különös, anakronisztikus életet
élt. Ebbe a gyönyörű kastélyba, amelyen több század stílusa hagyta nyomát, sose
engedte bevezetni a villanyt. Este gyertya mellett írt. Ha vendéget látott Bonchidán,
sokágú gyertyatartókban világított a régi hangulatokat idéző fény, és az esti
beszélgetések után a vendéget vagy vendégeket barokk ízlésű libériába öltözött inasok
fáklyavilág mellett vezették a sötét, tekervényes folyosókon a vendégszobák felé. Zenét
szerzett, kiválóan zongorázott.
Egy írói nemzedék nevelője-tanítója is volt. Élete végső éveiben pedig úgy érezte, hogy
valójában már nem is él, már csak vegetáló emlék, aki figyeli és szeretné megérteni a
számára már mindenestül idegen világot.
Bánffy Miklós, az arisztokrata, roppant utat járt be. Pályáját gondtalan világfiként
kezdte, és szinte koldusként fejezte be, miután a visszavonuló német csapatok
elpusztították bonchidai kastélyát, majd pedig a berendezkedő román kommunista
hatalom rákényszerítette, hogy távozzon Erdélyből. Néhány hónapi magyarországi
tartózkodás után Budapesten hunyt el 1950-ben.
Felhasznált irodalom:
1. Bánffy Miklós: 25 év, Püski Kiadó, Budapest, 1993.
2. Gergely Jenő, Izsák Lajos: A XX. Század története, Pannonica Kiadó, Budapest,
2000.
3. Mikó Imre: 22 év, Stúdium Kiadó, Budapest, 1941.

Benedek Elek
A nagy székely mesemondó
(írta: Márton Edit)
„Mi hasznom benne? – én nem kérdezem,
Csak ültetek a jövő nemzedéknek!”
(Benedek Elek: Öreg faültető éneke)
„Én mindig először megszagolom
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a könyvet,
beszívom a képeket és a betűket,
aztán úgy érzem: én vagyok a mese
és a könyv az olvasó.”
(Ágai Ágnes)
A mese mindenkit elvarázsol és megbabonáz. Fejleszti a fantáziát, a képzelőerő pedig
szárnyra kél. A mesék szórakoztatnak és nevelnek is egyben: az életről tanítanak és
érzelmi kapaszkodót nyújtanak, ugyanakkor segítik az énkép alakulását is. A
mesekönyveken „nevelkedő” gyermek saját maga alakítja ki a puszta szavak által
kiváltott belső képet, figurákat és jellemeket.
„Kicsiny falu az én falum, legkisebb az
egész vidéken s a legszebb…”
Benedek Elek, hazánk legnagyobb mesegyűjtője és meseírója 1859. szeptember 30-án
látta meg a napvilágot Erdővidék egy kicsi falujában, Kisbaconban. „Kicsiny falu az én
falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb… Egy hosszukó tál, melynek kicsorbult
egyik vége, ebben a tálban egy csudaszép bokréta: ez az én szülőfalum. Ebben a faluban
minden háznak van gyümölcsfás és virágos kertje, s május havában, amikor itt a
gyümölcsfák virágba borulnak, Csíkorra tetejéről (a szomszédos »Csíkország« orra ez a
hely) óriás bokrétát lát ájtatosan bámuló szemed.” – írja az Édes anyaföldem! című
könyvében. A falu lakói melegszívű, becsületes emberek voltak, akik évszázados
meséket, legendákat, történeteket őriztek a lelkük mélyén, amiket aztán munka közben
vagy esténként elmeséltek egymásnak s gyerekeiknek. „Erdő, mező, hegy, völgy, falu –
minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő az a
gyermek…” Ebben a szép természet- és emberszerető környezetben nőtt fel Benedek
Elek, és a legnagyobb ajándék számunkra az, hogy meg tudta őrizni, tovább tudta adni
olvasóinak mindazt, ami az ő gyermekkorát széppé tette.
Első iskoláit Kisbaconban végzi, később Székelyudvarhelyen készül egyetemi
tanulmányokat folytatni. A kollégiumban kezd el foglalkozni a kultúrával, nyelveket
tanul és részt vesz az önképzőkörben is. Érettségi után Budapestre költözik, egyetemre
jár – bölcsész szakon tanárnak tanul. Ekkor mutatja be székelyudvarhelyi barátjával,
Sebesi Jóbbal, összegyűjtött népköltészeti gyűjteményüket Gyulai Pálnak. A neves
kritikusnak azonnal elnyeri tetszését a gyűjtemény, s ezután Benedek Elek félbehagyja
tanulmányait, és újságírónak áll. A Budapesti Hírlap újságírója lesz, később több
napilapban és folyóiratban is publikál (Magyarság, Magyar Világ, Magyar Kritika,
Nemzeti Iskola és a Néptanítók lapja).
„[a]ki gyermekkönyv írásába fog,
[...] kell hogy le tudjon szállni a
gyermekvilág
esze
járásához,
kedvteléseihez”
A több mint 150 kötetes életműből az ennek mintegy harmadát kitevő mese- és
gyermekkönyvek központi szerepet töltöttek be az író nevelőprogramjában. 1885-ben
jelenik meg a Székely Tündérország című kötete, amely már önállóan megírt
népmeséket tartalmazott, hat évvel később jelent meg a Székely mesemondó. Közben
újságíróként közvetlenül is szolgálta a gyermekirodalom fejlődését: Pósa Jánossal 1889-
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ben megindította az első valóban irodalmi értékeket felmutató gyermeklapot, Az én
újságomat.
Benedek Elek országgyűlési képviselőként is mindvégig az ifjúsági irodalommal, a
népköltészettel és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott. (1887-től
1892-ig volt tagja az Országgyűlésnek, egy ideig Szabadelvű Párt, majd a Nemzeti Párt
frakciójában.) Egyik felszólalása elején, lévén a közoktatási költségvetés vitája
terítéken, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a baróti gazdasági iskola és a
székelyudvarhelyi reáliskola ügyéről szól röviden, mintha csak jelezni szeretné: a
székelységnek képviselője, szószólója. Aztán megdicséri Trefort Ágoston vallás- és
közoktatásügyi minisztert, mert a népiskolák, akárcsak a mesebeli katonák, varázsütésre
keltek ki a földből. Éppen csak utal rá, hogy a tankönyvekről is lenne bőven
mondanivalója, de az ifjúsági irodalom sokkal többet érdemelne, a legmagasabb szinten
is oda kellene figyelni rá. A képviselőtársak előbb derűsen, majd elszörnyülködve
hallgatták Benedek Eleket, amikor a gyermekeknek írott könyvekből olvasott fel
részleteket annak igazolására, hogy a gyermekeiket milyen lapos történetekkel, rossz
magyarsággal megírt szövegekkel butítják, és veszik el talán egy életre a kedvét, hogy
egyáltalán örömét lelje az olvasásban. Benedek Eleknek az volt a célja, hogy a
minisztériumot, sőt a Magyar Tudományos Akadémiát jó ifjúsági könyvek íratására,
terjesztésére buzdítsa. Pályadíjak kitűzésével támogathatná az ügyet az állam, az
ajánlott és ajánlható művekből összeállított könyvjegyzékekkel segíthetné a tanítók,
tanárok munkáját, a kiadókat is jutalmazhatná, ha értékes könyveket jelentetnének meg.
Ugyanakkor figyelmeztet az író arra is, hogy a gyermek- és ifjúsági irodalom művelése
egyáltalán nem könnyű feladat, csak egyik feltétele az írói tehetség. A legzseniálisabb
író is kudarcot vall, ha tehetségéhez nem járul mélységes mély kedély és mindenekfelett
a gyermekvilágnak erős szeretete. „Annak, ki gyermekkönyv írásába fog, kell hogy
érezze vagy érezte legyen valaha a családi élet melegét, kell hogy részese legyen vagy
lett légyen valaha a családi élet örömeinek és aggodalmainak; kell hogy le tudjon szállni
a gyermekvilág esze járásához, kedvteléseihez, s éppen nem felesleges, ha mindezekhez
lelkében van még a gyermekével rokon vonás: egy csepp naivitás” – mondta.
Tíz esztendő múlva a Magyar Kritika hasábjain (1898. június 1.) Ifjúsági irodalom című
cikkében emlékszik vissza erre a közszereplésére és fogadtatására. „A magyar ifjúsági
irodalomnak akkor valóban szomorú képe volt. Íróink közül alig egy-kettő ereszkedett
le a gyermekvilághoz, a jó magyar gyermek- és ifjúsági könyvet össze lehetett
számolni, ami volt, mind idegenből került: idegen képek, együgyű versikék, mesék,
történetek kíséretében, megrontói a magyar nyelvérzéknek, a szellemnek, az ízlésnek, az
egészséges gondolkodásnak. Az újságkritika akkor sem volt különb, mint ma –
figyelmeztetett. – A könyvnek a cifra tábláját nézték, tartalmával senki sem törődött,
tanárok és tanítók tájékozatlanul állottak: azt vették, ami a kezükbe akadt.” E cikkében
még körültekintőbben fogalmaz, mint annak idején országgyűlési beszédében: száraz,
lélek nélkül való, rossz magyarságú tankönyvek, nem írói hivatottsággal s a gyermeki
lélek ismeretének hiányával, hevenyészve írt könyvek. Mintegy szövetkeznek a
gyermek kedélyének, nyelv- és stílusbeli érzékének megrontására, s mert a maga
idejében nem a neki való könyveket adják kezébe, így a gyermek ellenőrizetlenül merül
a kalandos, idegfeszítő történetek olvasásába: lassanként elcsenevészesedik lelkében az
igazi szép iránt való érzék, és meglett korban is a könnyű, irodalmi érték nélkül való
olvasmányokat keresi, míg végre azokat is megunja és végül semmit sem olvas.
Arra figyelmeztet Benedek Elek, hogy az elérendő cél: értő közönséget nevelni a
magyar irodalom befogadására. Hiszen az irodalmi értékű ifjúsági olvasmányokon
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felnőtt nemzedék fejlett ízlése és kritikai érzéke saját könyvtárában sem tűrné meg a
selejtes holmikat, és nem csupán képes újságokból merítené műveltségét.
„… fő, hogy dolgozzanak.”
Maga is jó példával jár elöl, s mert úgy érzi, otthonról jól feltarisznyálták, amikor
nekivágott útjának, az ő korában még az ország nagyobbik részében élő hagyományos
társadalom műveltségében gyökerező, a teljes életet átszövő népmeséket használja fel
eszközként. Nem egyszerre, fokozatosan jött rá, hogy kár parlagon hagynia népmesei
tudását, beszélőkészségét, s az élő beszéd fordulataival fokozatosan, de nagyon
eredményesen egységesítette, magyarosította, vagy ha úgy tetszik, egyenesen
székelyesítette a XIX–XX. század fordulójára a köznyelvet. Ezt bizonyítja többek
között igazi nagyvállalkozása, az 1894 és 1896 között megjelent, öt kötetből álló
Magyar mese- és mondavilág, ami a millennium ünnepére készült. Nem sokkal később,
a századfordulón Benedek Eleket gyermekirodalmi tevékenysége elismeréseként
Kisfaludy Társaság tagjává választotta.
Az író újságírói-szerkesztői tevékenysége lankadatlan: 1909-ben indult a Jó Pajtás,
amelynek főmunkatársa, illetve 1916-tól (Sebők Zsigmond halála után) szerkesztője is.
Ifjúsági könyvsorozatot is indított a Kis Könyvtár címmel, amely később Benedek Elek
kis könyvtára címmel jelent meg.
Az első világháborút követően 1921-ben Benedek Elek hazatért a Romániához csatolt
Erdélybe, szülőfalujába, Kisbaconba, önként vállalt száműzetésbe. Rövid tájékozódás
után 1922-ben vállalta el Szentimrei Jenő felkérésére a Szatmárnémetiben megjelenő
Cimbora szerkesztését, és attól kezdve szorosan összekapcsolódott a sorsuk – szó
szerint az író halálának pillanatáig. Hallatlan lelkesedéssel, odaadással szerkesztette, de
jelentős mértékben írta is a Cimborát – erről az emberfeletti munkáról, vesződségről
tanúskodnak levelei. A megjelenés nyolc esztendeje alatt – s a csúcs az 1923-as
esztendő – sikerült tekintélyével, szervezőmunkájával a kereken egyszázra becsült
munkatársi gárdába megnyernie a legjobb erdélyi tollforgatókat Áprily Lajostól, Balázs
Ferenctől, Berde Márián, Dsida Jenőn, Kós Károlyon, Ligeti Ernőn, Molter Károlyon,
Nyírő Józsefen, Reményik Sándoron, Szentimrei Jenőn át Tamási Áronig vagy Tompa
Lászlóig lényegében majdnem az összes idehaza számba jöhető szerzőt. A Jó Pajtás
korábbi törzsgárdájából továbbra is jelen voltak a lap hasábjain Balázs Béla, Móra
Ferenc, a népszerű ifjúsági író, Szondy György és mások. A világirodalom klasszikusai,
de a román szerzők is megjelentek értékes írásaikkal ebben a kiadványban.
A Cimbora legfontosabb rovata az Elek nagyapó üzeni volt. Közvetlen, családias
hangon gyermeklevelek ezreire – a lap fénykorában akár heti száz-százhúszra (!) is –
válaszol, tanácsot ad, buzdít, bátorít, bajban együtt érez, és mindvégig nevel gyermeket
és szülőt egyaránt emberségre, hazaszeretetre, valós alapokon nyugvó önismeretre.
„Ennek az újságnak minden sora egy szent célt szolgál: nemesen, emberségesen
gondolkodó, művelt magyarokká nevelni titeket” – írja egyik üzenetében. Rendszeres
levelezésre buzdítja fogadott unokáit, dicséri, biztatja őket, ha fejlődést tapasztal,
hozzászoktatja őket az olvasáshoz, fejleszti íráskészségüket, s a legügyesebbeket saját
könyvtárából jutalmazza olvasnivalóval. Az iskolai tananyag kiegészítéséül közöl
honismereti vonatkozású írásokat, eredet- és helytörténeti mondákat, magyar
irodalomtörténetet, az érdeklődő kamasz fiú kérdéseire adott válaszaival a Tamás
érdeklődik című rovatban az olvasók természettudományi és történelmi ismereteit
gyarapítja.
18

Benedek Elek a Cimbora élén és a képviselőházi szűzbeszédében megfogalmazott elvek
szellemében próbálta meg a gyermekek és serdülők számára a legmagasabb színvonalon
írott, szerkesztett szellemi táplálékot biztosítani. Teljesítményét minden túlzás nélkül
csak tisztelettel és csodálattal emlegethetjük és értékelhetjük. Egyszemélyes intézmény
volt, s tájainkon ehhez fogható talán egyedül az Asztalos István szervezte és indította
Napsugár jelentett. Ebben Bajor Andor, Bálint Tibor, Fodor Sándor, Kányádi Sándor
vagy Veress Zoltán meséi, elbeszélései, versei, tudatosan vállalták Benedek Elek
programját: gyermekeknek és ifjaknak csakis a legjobbat, az irodalomban is!
Nem hagyhatjuk szó nélkül Benedek Elek életművének más területeit sem. Jelentőset
alkotott novelláival, regényeivel is: Katalin, Uzoni Margit, Mária, Huszár Anna,
valamint a magyar nemzeti múltat népszerűsítő írásaival is: A magyar nép múltja és
jelene, Hazánk története, Nagy magyarok élete. Mesefordításainak eredményei a Kék, a
Piros, az Ezüst és az Arany mesekönyv. Szintén említésre méltóak mese-átdolgozásai
(Grimm-mesék, Ezeregyéjszaka), versei, színdarabjai.
Irodalmi levelezésének három megjelent kötete ugyan mindössze életének utolsó nyolc
évét fogja át, de a közzétett mintegy nyolcszáz elküldött és hozzá írt levél alapján képet
alkothatunk arról a szerteágazó tevékenységről, amelyet íróként, újságíróként,
szerkesztőként és az irodalmi élet szervezőjeként kifejtett.
1929. augusztus 17-én halt meg munka közben. A szállóigévé lett utolsó három szó,
amelyet leírt, írói végrendelete, emberi hitvallása: „… fő, hogy dolgozzanak”.
Halála után népszerűsége töretlen inkább csak szűkebb pátriájában volt. Ebben nagy
szerepet vállalt a kisbaconi Benedek Elek Emlékház 1969-es avatásától kezdődően,
Benedek Flóra és Bardócz Dezsőné Lőrincz Júlia, a leány és az unoka, amikor a
személyes emlékekkel színesített kalauzolásaikon túl a zarándokhellyé vált kúria
fennmaradásáért vívott mindennapos küzdelemben állta a sarat. Elsősorban nekik
köszönhető, hogy tovább élt Benedek Elek legendás alakja, a mostoha körülmények
között is szinte családtagként beépült sok ezer gyermek és ifjú tudatába.
Benedek Elek születésének vagy halálának kerek évfordulói alkalmat adtak arra, hogy
számba vegyék irodalmi hagyatékát, és Balogh Edgárnak köszönhetően (Halljátok,
emberek? Politikai írások és irodalmi bírálatok. Bukarest, 1957) a helyére került a
kritikus, a harcos közíró, az elmaradott székely vidékek gazdasági fellendítésének
fáradhatatlan szószólója.
Éppen ezért vált naggyá Benedek Elek, mert egy olyan célt látott maga előtt, amely a
mai világban is megállja a helyét.

Források:
Lengyel Dénes: Benedek Elek. Budapest.1974
Benedek Elek. Wikipédia. Http://hu.wikipedia.org
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„Életműve a tegnapi város”
dr. Bernády György élete és munkássága
(írta: Oniga Erika)
1902. március 8-án dr. Bernády Györgyöt egyhangúlag Marosvásárhely
polgármesterévé választották.1
Milyen történelmi viszonyokba ágyazódik ez az évszám? Ki volt dr. Bernády György?
Hogyan festett a város ebben az időben? Mit jelentett őneki akkor és ott polgármesteri
tisztséget betölteni? Több évtizedes távlatból visszatekintve összegző válaszként annyit
mondhatunk: „Életműve a tegnapi város volt.”2
Visszapillantás a 19. századra
A 19. század közepén Magyarországra súlyosodó Habsburg neoabszolutizmus és
liberalizmus rendszerét az 1867-ben létrejött kiegyezés oldotta fel, amely a magyar
alkotmányos törekvéseket és a osztrák nagyhatalmi vágyát kívánta összeegyeztetni. Így
az addig központosított Habsburg Birodalom egy kettős, osztrák-magyar
államszövetséggé alakult át, létrehozva az Osztrák-Magyar Monarchiát, amely 1916-ig
tartotta fenn határait. Ennek az államszövetségnek két fővárosa volt, adminisztratív
szempontból két kormányra és két parlamentre támaszkodott.3 A legfontosabb
láncszeme pedig közös volt: Ferenc József személyében, aki az osztrákok császáraként
(1848-1916) és a magyarok koronázott királyaként (1867-1916) uralkodott.
Erdélynek, – mint az Osztrák-Magyar Monarchia érdekes darabkájának – a szövetség
létrejöttével megszűnt az autonóm különállása, beolvadt a kettős monarchia keleti
részébe. Ebben a térségben a kiegyezés következtében gazdasági és szellemi fellendülés
vette kezdetét, elindulva a polgárosodás útján, fokozatosan felzárkózva az európai
fejlődéshez. Marosvásárhely, mint erdélyi kisváros a 19. század derekán még agrár és
ipari-kereskedelmi város volt, társadalmi összetételét pedig a régi rendi viszonyok és
ellentétek jellemezték. A század derekán noha polgárainak konzervatív és
hagyománytisztelő magatartása megmaradt, a kézműves műhelyek mellett gyárak és
manufaktúrák épültek.4 Kezdetét vette egy lassú építőtevékenység is. A kis polgári
házak mellett felépült sok bérház, középület, múzeum. De a város tulajdonképpeni
újjáépítése a 20. század elején kezdődött el. (...)
„A nagy fantáziájú fiatalember...”
A kiegyezés előtt pár évvel, 1864. április 10-én Bethlenben5 egy új élet
fejlődés útján, megszületett Bernády György. Tanulmányait Besztercén
Tizenéves korában a családjával Marosvásárhelyre költöztek, ennélfogva
életének első fontosabb eseménye: 1882-ben érettségi diplomát
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marosvásárhelyi Református Kollégiumban.6 Nagyapja fizikus-patikárius, kirurgus
orvosként tevékenykedett, édesapja, Bernády Dániel diplomás gyógyszerész volt. Ilyen
szellemben nevelkedve Bernády György az egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és
Budapesten végezte el, ahol előbb (1885) gyógyszerészi tudásáról tett bizonyságot.
Katonai szolgálatának teljesítése után, a gyógyszerészet doktorává avatták (1888). Még
abban az évben visszament Marosvásárhelyre, hogy az örökölt patikát gyógyszerészként
vezesse. Később nemcsak belekóstol a politikai életbe, hanem állami- és jogtudományi
oklevelet (1896) is szerzett. A város közéletében kellő szerepet vállalt, úgy megyei,
mint városi illetve egyházi szinten. 1896-tól országgyűlési képviselőnek választották,
majd rendőrfőkapitánynak. Ezek mellett tagja volt számos társadalmi egyesületnek. (...)7
„Ruházza rám a Tekintetes Tanács a bizalmat, a rendelkezés jogát és a Pecsétet, és
én egy új várost építek önöknek!!”
A 19. és a 20. század fordulója előtt még jelentéktelen, poros vidéki város és egy
céltudatos, sokoldalú tevékenységet végző nemes polgár útja ténylegesen csak 1902-ben
fonódott össze, amikor Bernády Györgyöt közfelkiáltással Marosvásárhely
polgármesterré választották. Ezt a tisztséget 1913-ig töltötte be, majd 1913-17 között a
város főispánjának nevezték ki. Polgármesterségének tizenegy éve alatt kivételes
képességével, tervező merészségével kiemelte a vidéki kisvárost az elmaradottságból és
egy modern, rendezett Marosvásárhelyt teremtett. Ebben az időben változott meg a
város képe mind városrendészetileg, mind demográfiailag és nem utolsó sorban
építészetileg. 8 A nagy ívű fejlődésnek az első világháború állta útját, kettőbe törve a
jövőbeli terveket.
Az új éra, Bernády kora9 már 1903-ban bámulatos változásokat mutatott: a város 83 év
után pénzügyi helyzete nyereséggel zárult. Bernády felismerte azt a tényt, hogy városi
civilizáció fokmérője közművesítés, ezért nagyszerű tervekkel „prezentált és súlyos
milliókat kért”.10 Terveinek kivitelezésében az anyagi nehézségeken kívül a
tanácsbeliek ellenséges magatartásával és a polgári lakosság negatív véleményével
kellett szembenéznie, akik fejlődés útvesztőjében csak a rájuk nehezedő adóterhet
hámozták ki11. De a kialakuló városkép, a kultúra és a befektetések későbbi haszna
lecsendesítette az ellentéteket, s segítő kezet nyújtottak Bernádynak. Tétlenkedés nélkül
hozzáláttak a város arculatának rendezéséhez: határát újratérképezték, kimérték, telekparcelláztak. A város vízellátását modernizálták, bevezették a gázt, a villanyt,
csatornáztak. Új városnegyedeket építettek, parkosítottak, szabályozták az
utcahálózatot, aszfaltozták, keramit-, vagy gránitkővel burkolták a főbb utcákat.12
Korképként idézzünk egy rövid történetet:
„Dolgoztak mindenütt a vár körül: kivágták az allét, ezer és ezer köbméter földet
mozgattak meg, planíroztak, telepítették a Bethlen Gábor-sétány díszfáit, kocsikorzót
készítettek a vár innenső oldalán, meg az új, kaptató utat alapozták. Feltúrva minden,
csupa földhányás, sár, hátrább néhány gúnyos néző.
Egy öreg csizmadiamester, törvényhatósági tag közelebb jön:
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– Te Gyuri, miért ez a rebellió? Kinek a zsebire megy ez a huncutság?
– Várost csinálunk ezen a helyen, ne gondolkozzék kend oly maradi módon! A nyaktörő
patakárkot betömjük, kanalizálunk, aszfaltozunk.
– Na hallj oda, flasztert, minek az?
– Nem flasztert bátyám, aszfaltot!
Visszakiabál az öreg:
– Egy kutya az!
De Bernády győzi torokkal, és már ingerült:
– Az egész világ az Asphalt részvénytársasággal dolgoztat, elsőrangú munkát és príma
árut ad.
– De miből, azt kérdem én, miből? És miért?
– Hogy ne legyünk tovább falu!
– Falu, nem falu, nem kell azért mindenkit kiforgatni képéből. Ahogy megvoltunk eddig,
megleszünk azután is enélkül, a rondaság, fekete ganyé nélkül! Mire jutunk, ha minden
ember azt csinál, amit akar, mi? Öcsém, Gyuri, mi nem a tegnap hucolkodtunk ide!13
Városrendezés kapcsán felújították a város hídjait, a régi, elavult fahidak helyett
időtálló, kőhidakat építettek. Gazdasági jellegű építményekkel is bővült a település:
felépítették a villanytelepet ahová az erőgépeket külföldről vásárolták be, felavatták a
gázgyárat és az új téglagyárat, korszerű vágóhidat létesítettek, továbbá gátat, turbinát és
a vízierőművet hoztak létre. Megnyitották a nyári fürdőt, később a meleg közfürdőt, s
elkezdték a Somostető kiépítését, felavatták a vendéglőt és a lövöldét.14 Számos
közigazgatási és középület létesült. tervbe vették és felépítették a Kereskedelmi és
Iparkamarát, a törvényhatósági nyugdíjalapból felépült Nyugdíjpalota, majd létrehoztak
öt elemi iskolát a város különböző negyedeiben és egy gyermekmenhelyet. Új szárnnyal
bővítették a Református Kollégiumot15, a római Katolikus Gimnáziumot16, felépült a
közigazgatási iskola és nagy költségvetésű katonai álreáliskola17. Bernády György tehát
nemcsak műszaki, hanem közigazgatási szempontból is újjászervezte a települést, amely
egy modern város nélkülözhetetlen elemeit alkották. Ezt a nagymértékű, látványos
fejlődést a demográfiai változás támasztja alá: 1902-ben 19 522 lakos élt a városban,
tizenegy év után már 29 000 volt a lélekszáma.18
Figyelembe véve a gazdasági és kulturális elmaradottságot, egy ilyen jegyzék
„tárgyainak” a megtervezésére és kivitelezésére általában egy emberöltő ideje alatt nem
kerül sor. De a mi esetünkben tíz évnek sem kellett eltelnie, s Marosvásárhely egy
modernizált, virágzó településsé vált.
Még nem tettünk említést Bernády átfogó városfejlesztő tevékenységének két legszebb
bizonyítékáról, a városházáról és a Kultúrpalotáról. Mint Erdély szecessziós épületeinek
legszebb alkotásai, méltó módon tárgyalhatjuk őket külön fejezetként.
A „Cifra Palota”
Az időrendi sorrendet tekintve a városháza az első látványos és reprezentatív középület
Marosvásárhelyen, amely a szecesszió stílusjegyeit viseli magán. Erre magyarázatul
szolgálhat az épület hivatása és a korban elterjedt stílusirányzat dekorativitás elvének
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előtérbe helyezése. A városházát az akkori kispolgár – csodálva és kissé furcsállva azt –
gyakran csak Cifra Palotának nevezte. A mindennapoknak élő városi lakos nehezen
értette meg az őt érintő változásokat. Értetlenül viszonyult nemcsak a városháza
építéséhez, hanem annak díszes jellegéhez is. Már javában folyt az építkezés, amikor
1906 őszén az újságok a szecesszió fogalmát úgy magyarázták, mint „egy pár élettelen
és lehetetlen alakú növényből kibújó virág”, mely divatos képet ad. Nem látták ebben a
művészit.19 A Bernády-kutató Marosi Barna így öntötte szavakba a polgárok érzéseit:
„Annak idején nagy vihart kavart a Városháza építésének a gondolata is. Mert hogy
minek kell egy ilyen kis fészeknek ilyen fényűző palota?”20 De a kitűnő taktikusnak
bizonyuló polgármester meggyőző érvekkel szolgált a lakosoknak: “Mi nem a mának
építünk, a mi épületeink az eljövendő századokat, unokáink utódjait is kell szolgálják
egykor! ... A jövendő még számtalan hivatalt hord méhében.”21
A városháza megépítésének a tervét először 1903-ban veti fel a polgármester. 1904
júliusában már költségvetési vitába is bonyolódik a tanács, míg 1905 február 23-án
közzéteszik a tervpályázati hirdetményt. Ugyanez év májusában a 14 beérkezett
pályamű közül a „Székház” jeligés, két budapesti műépítész közös alkotása nyeri el a
kivitelezésre szóló megbízatást. Komor Marcell és Jakab Dezső megkapja a tanácstól a
másik négy megvásárolt pályatervet, hogy ezek felhasználásával készítsék el a végleges
terveket.22 Az építkezést 1906 nyarán kezdték el, s a következő év végén már
beköltöztek az egyes hivatalok. Már 1907 végén beköltözhettek egyes hivatalok az
épületbe, a díszítések jelentős része, mint például az üvegablakok csak a következő
évben kerültek a helyükre.
Az épület díszítésében a már említett szecesszió stílusjegyei játszották a főszerepet.
Lechner Ödön, mint a magyar szecessziós építészet európai rangú képviselője nemcsak
gyakorolta hanem tanította is az ősi forrású elemekből megteremtett magyar építészetet.
Az ő keze alatt dolgozott a marosvásárhelyi városháza tervezőpárosa, Komor Marcell és
Jakab Dezső. A két tehetséges, művelt, újításokra nyitott szakember terveiben mesterük
szellemiségét akarták megvalósítani.23 Teljes szívből vallották az „őszinte, anyagszerű
és korszerű építészet és az egységes nemzeti architektúra együttes megteremtésének
eszméjét.”24 Meggyőződésük termékeny talajra lelt Marosvásárhelyen, ahol Bernády
György polgármester volt fogékony az új eszmékre. Az épület kivitelezésével a helybéli
ifj. Csiszár Lajos építőmestert bízták.
A városháza építészeti szempontból historizáló vonásokat mutat25, míg díszítésében
nagy jelentőséget kap a népművészeti motívumok használata. A középület festett
üvegablakai Róth Miksa, budapesti műhelyéből kerültek ki. A tanácsterem központi
üvegablakán a kiegyezést lehetővé tevő és egyben az uralkodó, Ferenc József alakja
kapott méltó helyet. Mellette Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Deák Ferenc, valamint
Kossuth Lajos portréi jelennek meg. A főhomlokzaton található színes, virágmotívumos
csempelapok, mozaikok alkotóelemei, a pirogránit díszítőelemek mind a pécsi Zsolnaycéget dicsérik.26 Ebbe az összhangba illeszkedik az épület asztalos munkája is: a
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berendezési tárgyak és faburkokat szobrászmunkái a magyaros motívumok hangadói.
Az említett díszítőelemek mellett nagy szerepet kap a műlakatos munkadarabok
alkalmazása is. A bejárati ajtók, az ablakrácsok, erkélymellvédek, a lépcsőkorlátok
hullámvonalas vezetése és népművészeti rajzolata mind művészi munka. Ennélfogva az
épület külső és belső díszítése összhangban áll rendeltetésével, illetve indokolja a városi
lakosság értetlenkedését túldíszítettsége láttán.
Az épület Városi Tanácsháznak készült, s ezt a hivatást töltötte be 55 éven át, míg 1962ben pártszékháznak foglalták le. 1989 óta Maros Megye Közigazgatási Palotájaként
működik (Prefektúra és Megyei Tanács)27 Az elmúlt fél évszázadban a történelmi
viszontagságokból adódóan 1962-ben az épület „önkényes restaurálására” került sor,
melynek során lényegesen megváltoztatták az középület ornamentikáját, eltávolítva
bizonyos dekoratív elemeket. Az épületet 1995-ben újították fel.28 A városháza
tanácstermének festett ólomüveg ablakai sem örülhettek sokáig a népszerűségüknek,
hisz azokat már az első világháború után politikai okokból eltávolították.
A Népújság29 2008-és évfolyamának május 22-i számában a következő címmel jelent
meg egy cikk: „Róth Miksa remekei előkerültek a süllyesztőből.” A városháza festett
üvegablakit 80 évig a Kultúrpalota pincéjében rejtegették. A megfelelő időben rejtett
állapotuk után napvilágra kerültek.30 A műalkotásokat a marosvásárhelyi megyei
tanácselnök, Lokodi Edit kezdeményezésére és a budapesti főpolgármesteri hivatal
támogatásával a budapesti Róth Miksa Emlékház szakemberei több hónapig
restaurálták.31 A műalkotásokat a megyei tanács visszatette volna az eredeti helyére,
„azonban az épület tulajdonosa, a főispáni hivatal, Ciprian Dobre prefektus
tendenciózus és diszkriminatív döntésével nem engedélyezte ezt.” Ilyen szembenállás
következtében egy kiállítást szerveztek a Kultúrpalotában, amely valószínű, hogy addig
lesz állandó jellegű tárlat, amíg a vitrók eredeti helyükre vissza nem kerülnek.32
A „Ferenc József Közművelődési Ház”
Közismert nevén ma már csak Kultúrpalotaként emlegetik. A városi tanács 1907. június
4-én tartott közgyűlésének egyik napirendi pontja egy törvényjavaslat átgondolása volt,
amely a király koronázásának 40. évfordulója alkalmából a vidéki városok művelődési
házainak építését indítványozta. Így született döntés a „Ferenc József Közművelődési
Ház” felépítésére. A beérkezett tervpályázatok közül ismét a budapesti építészpáros,
Komor Marcell és Jakab Dezső tervei bizonyultak megfelelőnek. Feltételezhető, hogy
az építészek és a polgármester kölcsönös bizalma és barátsága a szabadkőművességen
keresztül is erősödhetett. Bernády a marosvásárhelyi Bethlen Gábor páholy
nagymestere volt, míg Komor és Jakab a budapesti Galilei páholy tagjai voltak.33
Az építkezési program szerint a kétszintes épületben helyet kell kapjon egy előcsarnok,
egy hangversenyterem, két emeletén egy-egy előadóterem és egy társalgó. Az
oldalszárnyakon a városi zeneiskola kapjon helyet, a másik felében pedig létesüljön egy
közkönyvtár és képtár. Díszítésével kapcsolatban Bernády György a következőképpen
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fogalmazott: a Közművelődési Háznak a magyar képző- és iparművészet kincsesházává
kell lennie.34 E célból az ország legismertebb és legjobb művészeit hívta meg a külső és
belső díszítések kivitelezéséhez valamint a belső berendezések terveinek elkészítéséhez.
A főhomlokzat négy bronz domborműve a magyar kultúra kiemelkedő alakjainak állít
emléket (Liszt Ferenc, a két Bolyai, Aranka György és Erkel Ferenc). A második
emeleti ablakok mellvédjeiben kőből faragott portré-domborművek kaptak helyet. A
harmadik szintet az épület nagyméretű allegorikus, vízszintes szerkezetű
mozaikalkotása tesz ünnepélyesé: a magyar kultúra apoteózisa (Hódolat Hungária előtt)
címmel. A műalkotás a gödöllői művésztelep két kiemelkedő egyénisége, Nagy Sándor
és Róth Miksa közös alkotása. Az oldalhomlokzat mozaikjait Róth Miksa tervezte és
vitelezte ki, amelyekben a női alakok jelennek meg, mint a zene allegóriái. Az
előcsarnokba érkezve bámulatos látvány tárul fel a belépő előtt, a nagyterem
főbejáratának két oldalát Körösfői Kriesch Aladár figuratív falfestményei díszítik, a
„Székely mesemondás” és a Táltosok című allegorikus alkotások.
A hangversenyterem 800 személyt képes befogadni. Ebben a teremben kapott helyet a
világhírű orgonakészítőktől, a jägerdorfi Rieger testvérektől vásárolt 63 regiszteres,
4463 sípos, elektromosan és levegővel működtetett mesterorgona, mely 1914-ben,
készítésének idején a legnagyobbak közé tartozott. Az előcsarnokból az emeletre
márványlépcső vezet fel. A lépcsőfordulókban hat Róth Miksa üvegfestmény díszíti a
teret, kiemelkedő magyar alkotók és személyiségek (Munkácsy Mihály, Petőfi Sándor,
Kossuth Lajos, Jókai Mór, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc) portréival a középpontban. A
Kultúrpalota legszebb térkiképzése azonban az első emeleten található Tükörteremben
valósult meg, ahol a terem két rövidebb oldalán elhelyezett velencei tükör
illúziónisztikusan növeli a teret. E fogadóterem szépségét ma leginkább a színes
üvegablakok teszik pompássá, amelyek a székely legendákat és a népművészet
formavilágát idézik fel.35 A Kultúrpalota egyik csodaszámba menő alkotásáról 2005.
február 2-án, a Népújság hasábján megjelent cikkből idéznénk: „Gyönyörű volt.
Elsőként távolították el, bár egy fénykép sem készülhetett róla. Eltűnt. Nyomtalanul,
nyoma veszett nyolcvan éve. Pedig a Kultúrpalota egyik legmarkánsabb részlete, dísze
volt mesésen szép műalkotás a műemléképület előcsarnokában. Egyetlen ’bűne’: Ferenc
József megkoronázását ábrázolta. Megfeledkeztek róla.”36
Az szecesszió jegyében készült mesésen szép, a mellvérteken gyöngyberakással
díszített, felbecsülhetetlen értékű műalkotást elsőként szedték le a trianoni döntés után.
Megfelelő emberek gondoskodtak róla, hogy védve legyen a pusztulástól, ezért a
körülményeknek megfelelően elrejtették, mint a városháza festett üvegablakait. A
műemlékvédők, muzeológusok és tanácsosok összefogásával és kitartó erejükkel a
domborművet a restaurálások után visszaállították az eredeti helyére, az előcsarnok
hangversenyteremének bejárata fölötti botívbe.
***
Bernády Györgyöt az első erdélyi magyar politikusnak tekinthetjük, aki késedelem
nélkül felismerte a romániaiság fogalmát. 1917-ben lemondott főispáni tisztségéről és
Budapestre utazott. Két év után úgy érezte szűkebb pátriárjának ismét szüksége van rá,
s szembefordulva a távozók árjával, hazatérjen harcolni, az impériumváltás nyomán
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árván maradt népét bátorítani, jogait védelmezni, a csüggedőknek példát mutatni.37
1919-ben Nagyszebenbe utazott, hogy Iuliu Maniuval, az Erdélyi Kormányzó Tanács
elnökével találkozzon, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen az ottani román
illetékesekkel. Olyan politikai tevékenységet folytató személyek közé tartozott, aki
elvetve a nacionalista elzárkózás álláspontját az ország életébe való beilleszkedés útját
kereste.38 A román hatalom legbefolyásosabb képviselőihez 1920-ban emlékiratot és
nyílt levelet intézett. Ezek megjelentek a sajtóban önálló kiadványként is. A Nyílt levél a
legátfogóbb és egyben a politikai programját, életútját összegző írása. Az Emlékirat az
akkor miniszterelnöknek, Alexandru Aberescunak nyújtotta át.39
1926-29 között ismét polgármesteri tisztséget töltött be. Ezzel egy időben 1926-tól
Maros-Torda vármegye parlamenti képviselőjeként is helytáll. 1930-ban kivált az
Országos Magyar Pártból és megalakította a Polgári és Demokratikus Blokkot.40
A családi életében nem kísérte mindig a szerencse. Négy felesége volt. Az első
feleségével, Madarász Erzsébettel huszonnégy évnyi együttélés után 1913-ban elváltak.
Második felesége egy osztrák származású, dúsgazdag özvegy volt. Házasságuk csupán
másfél évig tartott. Életének ebben a szakaszában örökbe fogadtak egy zsidó pék árván
maradt kislányát. Idővel a Bernády Margit néven ismertté vált lány Drezdában tanult és
tanárnő lett. Negyedik házasságának hitvesével élete végéig együtt él. Ebből a frigyből
született egyetlen édes gyermeke, Györgyike. a forrón szeretett lánya 17 éves korában
meghalt. Bernády György kevéssel élte túl lánya elveszítését. 1938. október 22-én
Marosvásárhelyen meghalt. Mint a Református kollégium főgondnokát az iskola
dísztermében ravatalozták fel, ahol a kollégium diákjai álltak díszőrséget, óránként
váltogatva egymást. A temetést ő maga szabta meg végakaratában és ezt tiszteletben
tartották. A rövid szertartás alatt senki sem szónokolhatott, csak a református pap
olvasta fel az evangéliumot.
A város lakosságának csak a ’90-es években adódott lehetősége, hogy Bernády György
iránti tiszteletét a háláját kifejezze. 1992-ben létrehozták a Bernády György
Közművelődési alapítványt, 1994-ben a róla elnevezett térrészen egész alakos szobrát
állították fel. Egy év múlva megnyitották a Bernády-házat, mint kultúrközpontot. A
következő években már rendszeressé vált Bernády napokat és megemlékezéseket
tartottak. Halálának 60. évfordulójára készített mellszobrát a Kultúrpalotában avatták
fel, majd polgármesterré választásának jubileumi emlékére egy Bernády Györgyöt
ábrázoló domborművet helyeztek el az egykori városházában.41
Végezetül pedig Bernády szavaival méltassuk tevékenységét: „Magam sem hálára, sem
dicsőségre nem tartok igényt. Megelégszem a hazafias, a becsületes és híven végzett
munka tudatával, amellyel a Mindenható volt engem megáldani.” (Magyar
iparművészet 1913. XVI. évf. 395-396.)
Sajtó források
Székely Lapok 1906-os évfolyama
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Bitó János - halászmester
1859. június 24 - 1932. június 12
(írta: Sőregi Márta)
Bitó János vidékünk legismertebb, legfáradhatatlanabb halászmestere, aki kb. 60 évig a
halászatnak élt. Szívvel-lélekkel művelte a halászok tudományát. A halász inastól halász mesterig volt halfeldolgozó, ficsér, önálló halászmester, hajós-halász,
halászcsárda tulajdonos. Tiszai halásznak vallja magát, a Tisza szerelmese, ám a Dunán
is halászott, a Fehér tóban,a Palicsi-tóban,...
HALAT SZÁLLÍTOTT az
- Osztrák-magyar királynak, Ferenc József őfelségének
- A Német Császárnak (14 évig)
- A Budapesti Milleniumi Világkiállításra összegyűjtötte a Tisza összes halfajtáját
(67 féle hal)
- Paraszt önéletrajzíró ( Az én kis királyságom – Egy tiszai halász élete)
Művében megismerkedik az olvasó a halászok életével, kedvet kap ehhez –és maga is
legszívesebben halász lenne. Megcsodálható a ma szinte hihetetlennek tűnő
halgazdagság a folyókban, a Tiszában: „Több volt a hal, mint a víz a Tiszában.” A kor
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történelmi eseményeiről, a helyi történésekről, betegségekről, járványokról, gazdag – és
aszályos évekről kapunk információt.
Valójában mindent a halász szemszögéből tár elénk a szerző. Bitó János halászmestertől
megtudjuk, hogy az Osztrák – Magyar monarchia melyik évében hogy alakult a
halászok sorsa. A halászat „fénykorában” Szegedtől – Csongrádig 37 halfeldolgozó
tanya volt, 80 munkással tanyánként, akik majdhogynem éjjel – nappal a halászattal,
halfeldolgozással foglalkoztak. A szezon június elejétől – augusztus végéig tartott.
Napi 80 – 100 métermázsa halat dolgoztak fel. Évente átlag 5000 mázsa halat dolgoztak
fel a halhasító meg szárító tanyákon – amiből 2000 mázsa szárított hal lett és ehhez kb.
1000 mázsa só kellett.
50 – 60 akó zsír is kisült egy tanyán egy szezonban.
A munkások nap - mint – nap finomabbnál finomabb falatokat ehettek:
Bitó János, a halászat szerelmese ínycsiklandozóan írja le a napi menüt – az olvasó is
szívesen enne a halászokkal...
REGGELI: Rendes nyárson sült szalonna vagy nyárson sült hal.
EBÉD: Jó finom halpaprikás a legjavából
VACSORA: Felváltva
- pirított tarhonya
- paprikás krumpli
- tarhonyás krumpli
A halfeldolgozó szezon után a bálázás következett, majd kora ősztől késő tavaszig a tavi
halászat volt soron (1873 / 74-es idényben 147 halat fogtak, a legkisebb 30 fontos volt,
a legnagyobb 2 mázsa).
Bitó János halászmester állandóan szeretettel beszél a halászéletről, legyen az ínséges
év, bőséges év. A történelmi események közül megtudhatjuk a Szegedi Árvíz történetét.
A Király Őfelsége Ferenc József látogatásait is leírja e Tisza-menti városban,...
Az 1879-es tiszai árvíz szörnyűséges látványát Ferenc József Őfelsége is megkönnyezte
a helyszínen:
„Szeged szebb lesz, mint volt„ – ígérte.
1833-ban eljött újra az uralkodó, hogy megtekintse Szeged megújulását.
Október 3., 4. és 5-én volt Szegeden és környékén Őfelsége Ferenc József.
Bitó János halászmester szállította ezeken a királynapokon a halat a tisztelt
vendégeknek:
1833. október 3-án 80 kg szép nagy kecsegét
október 4-re 80 kg fogast ( a tiszai süllő,ha már másfél kilónál nehezebb –
- fogasnak hívják)
október 5-re egy 167 kg-os vizát – ami előzőleg egy nagy öreg harcsával meg
tokhallal és egy kiváló nagy sőreggel ki is volt
állítva – 10 krajcár beléptidíjért tekinthették meg a Szegedre tódulók
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Bitó János a király főkonyhamesterével, Gróf Kinszkyvel, egyezett meg a királynapi
halszállításról: 2 forintot fizettek a hal kilójáért itt Szegeden a hal fő-fő fészkében, míg
Budapesten és Bécsben is 3 forint járt érte...
Bitó János Újszegeden saját kezével nyújtotta át - a saját maga főzte halpaprikásból - a
magyarok idős királyának ad halkóstolót... Micsoda öröm, micsoda megtiszteltetés!
A királynapok utáni esztendőkről megtudhatjuk melyik milyen volt, mikor volt jó
gabonatermés, mikor romlott a halászat, mikor voltak siralmas esztendők...Az is
kiderül,hogy tiszai halászként mikor jártak a Dunára halért...
1888-ban érte Bitó Jánost a nagy szerencse, ekkor került először összeköttetésbe a
német császár halászmesterével, Hutt Károly-jal, Erfurtból...
14 évig szállított halat a német császárnak.
1896-ban felkérték (Dr. Lendl Adolf) Bitó János halászmestert, hogy készítse el
Millennium kiállításra a tiszai halkiállítást –azaz szállítson le 4 -4 szép halmintát
minden Tiszában található halból...
Micsoda feladat, micsoda kihívás! Bitó Jánosnak nincs lehetetlen – sikerült is 67 féle
halat összegyűjtenie...
Külön anyagból kellett hálót köttetnie, külön embereket kellett fogadnia, külön
engedélyeket kellett szereznie „amiket magunkkal vittünk a halászhajón, hogy amint a
kis halak ki lettek fogva, azonnal erős sós vízbe tegyük, hogy meg ne romoljanak, és
szállíthatók legyenek”-írja Bitó János halászmester.
Nem pénzért tette volna mindezt az óriási feladatot – habár egy vagyonába is került
(500 forint) – hanem egy szép kitüntetést szeretett volna a kormánytól a munkájáért...
Lendl úr is, a magyar királyi kormány is megfeledkezett Bitó János halászmester e
rendkívüli eredményéről...
A „Természettudományi Szaklap” 1902. december 1.számában Tömörkény Pista „ki is
írta,hogy ne búsuljak, ami késik nem múlik, nem lehet az, hogy annyi szép és kitűnő
munkáért semmi se járjon nekem„ –így vigasztalódott halászmesterünk,Bitó János...
...ám semmiféle elismerésben nem részesült... utólag sem...
Talán napjainkban tudnánk utólag e nemes Halászmesternek, Bitó Jánosnak, emléket
állítani, az elkészített gazdag tiszai halállomány-kiállítójáról megemlékezni valamilyen
módon....
Esetleg ismét e bravúros gyűjtemény összeállítására vállalkozva?!
A halászatot, a Tiszát ennyire szerető honfitársunknak – egy remek példaképnek méltó
emléket kellen állítani...
Forrásjegyzék:
Bitó János: Az én kiskirályságom – Egy tiszai halász élete, Szeged 1993
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Bölöni Farkas Sándor élete és munkássága
(1795-1842)
(írta: Babits Anna, Lehotai Lilla)
Bölöni Farkas Sándor 1795. január 15-én látta meg a napvilágot Háromszéken, mely
falu Brassóhoz közel található. 1795. december 14-én
keresztelték meg Bölönben, Háromszéki vármegyében.
Apja Bölöni Farkas Zsigmond, jómódú unitárius székely
nemes volt, dédapja pedig valamikor a kuruc világban
ugyanazért a szabadságért harcolt, amelynek érdekében a
dédunoka megírta a később híressé vált művét az „Utazás
Észak- Amerikában”-t. Édesanyja Kandal Judit, szintén,
unitárius volt.
Farkas Sándor a szülői ház vallásos és hazafias
légkörében szerezte első és mély benyomásait.
Tanulmányait 1805. szeptember 2-án kezdte a kolozsvári
unitárius főtanodában. Itt tanulmányozta a filozófiai és
teológiai
tudományokat.
Tanárai
és
elöljárói
magaviseletével és tanulmányaiban elért eredményeivel
mindig meg voltak elégedve. Az iskolai keretek és tudományok megszokott igazságai
nem bizonyultak elegendőnek számára. Újítani akaró egyénisége a hagyományos
keretek között nyughatatlan volt.
Jogi tanulmányait 1815-ben kezdte meg a kolozsvári királyi líceumban, ahol kitűnő
eredménnyel végzett.
1816 őszén a gyakorlati törvény és törvénykezési ismeretek megszerzése érdekében az
akkori erdélyi jogászvilág szokását követve Marosvásárhelyre ment. Székely Mihály
királyi ítélőmester irodájában esküt tett, és buzgón nekifogott a hazai törvények
tanulmányozásának. Bölöni már ekkor hirdeti a szabadság és népképviseleten alapuló
eszméket, de nem azért, hogy egyéni sikereket érjen el, hanem, hogy ’elhintett magvai
gyümölcsöt teremjenek egy egész nemzet javára.’
Farkas jogi vizsgát tett Pesten, hogy Bécsben könnyebben léphessen be a ’katonai
bíróság praktikánsai’ közé. Bécsbe kerül.
1817-ben az erdélyi királyi kormányszékhez kerül jegyzőként. 1821-ben írnokká
nevezték ki. Bölöninek fájt, hogy a tudás és a tehetség háttérbe szorul, és csak az
érvényesült, akit születése vagy összeköttetései vittek előre. Mint hivatalnok pontos és
kötelességtudó volt. A hivatalnoki élet és szellem kicsinyes és nyomasztó légköre ellen
lázadozott egyénisége.
Bölöni sokoldalúságát bizonyítja, hogy írói tehetségét hamar fölfedezték, elsősorban
Döbrentei, majd Kazinczy a magyar Schiller megszületését remélte tőle.
Döbrentei az Erdélyi Múzeum szerkesztője, közli a fiatal író néhány munkáját, és mások
figyelmébe ajánlja. Bölöni Farkas írja meg Kölcsey előtt az első magyar Rákóczyverset, s ezzel hitet tett a szabadságeszmék mellett. Költeményei, drámái és prózai
alkotásai azonban nem maradtak fenn.
Wesselényi is elragadtatással volt Bölöni nagysága iránt.
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1829-ben Bölöni Bonchidára megy, ahol feleségül veszi szerelmét, Rolz Jozefinát. A
nagy szerelem hamar véget ér. A csalódás ellenére sem feledkezik meg terveiről: a
keleti utazásról és az Erdélyi Múzeumról. Az egyik álma a távoli őshaza felé hajtja
Kőrösi Csoma Sándor nyomdokán, a másik terve a hazai földhöz köti.
Döbrentei így kérdez rá tervére: „De hová akarsz kóricálni?”
1830-ban új tervről számol be barátainak. Az ég meghallgatta kérését, s talán eléri azt,
ami életének egyik legfőbb óhaja volt.
Annyi terv és vágyakozás után a sors végre reá mosolygott. Már 1816-ban volt Farkas
Sándornak jövőbe látó kijelentése: „Nekem úgy tetszik, mint ha egy nagy szerencse
várna engem napnyugaton”.
Ez a gondolat valóra vált. A kolozsvári székely nemes 1830-ban pénzzé teszi szerény
örökségét, és útnak indul - Bécset, is megemlítve úti könyvében -, az óceánon túlra.
Bölöni Farkas Sándor az 1800-as években ilyennek láthatta Bécset:

Bécs, Ring (Képzőművészeti Múzeum)

Így írt Bölöni Farkas Sándor az útikönyvében az 1830-as években tett csodálatos
utazásairól:
„Van egy szép vágyódása az emberi szívnek, mely az életnek szebb koraiban sokat
foglalatoskodtatja a képzelődést. Míg ép a szív, s ismeretek után törekedik az elme, sem
rang, sem gazdagság, sem a hiúság képei soha ezt egészen le nem csillapíthatják.
Lelkünk felemelkedéseiben, jóllétünknek közepette, békétlen helyzetünkben s elménk
elmerülései közt gyakron meglep ezen vágyás, s akkor képzelődésünk a messze s a
mívelt országokba lebegtet által, felkeresni, aminek még híját érezzük.
Talán egyike a legtisztább s tartósabb örömeknek, midőn e hosszason táplált kívánatot
valósulni látjuk. Új élet derül fel annak, ki maga gyönyörűségére s tanúságára, távol és
mívelt országokba indul utazni. Ezer remények és érzelmek valósítása s ezer új
ismeretek szerzése derengnek előtte kedves homályban, s megnyílt szívvel indul messze
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útjának, hogy a jelent minden nemben öröm közt használja, s keresztül egész életére
emlékezetének tárházat gyűjtsön.
Szép reményeim bételjesedése örömei közt indultunk ki Kolozsvárról az 1830-i őszön
gróf Béldi Ferenc úrral. Párizs és London, Philadelphia és Washington képei felejtették
az idő s az út minden terheit, s értekeződtem magammal: ha vajon mostani fényes
képzelődésem az utazásról visszatértemkor is ily meleg leszen-e? Ha elmém
gazdagulását az ismeretekkel nem érzéseim vesztével fizetem-e? Ha igaz-e, hogy a
geometriai igazságok elhervasztják a képzelődés szebb virágait? És ha azon sokszori
szomorú tapasztalásnak én is áldozatja leszek-e, hogy a külföldön lakott ember hamar
felejti hazáját, s korcsosult érzéssel s megvetéssel jön haza! Vagy talán hazám
hátramaradtán való bánattal térek-e vissza?”
Bölöni utazásai során éppúgy csodálja a technikai vívmányokat, mint ahogy Széchenyi
tette angliai útja során. Látta, hogy az amerikai üzemekben mindent géppel igyekeznek
pótolni. Az emberi erő egyre inkább háttérbe szorul a mindenütt előretörő
mechanizmussal szemben. A technika iránti csodálata világosan kitűnik a következő
sorokból:
„Liverpoolból Manchesterig a gőzszekérrel jöttünk. Az emberi elmének egyik
legnagyobb diadalma a gőzszekér. A város végén felültünk a szekérre mintegy 130-an, s
ezen utat Manchesterig - amely 30 1/2 angol, vagyis mintegy hét magyar mérföld - egy
óra és fél minuta alatt tettük meg. De néha 58 s még 57 minuta alatt is megfutja ezen
utat a gőzszekér. Sem madár, sem a legsebesebben vágtató ló ily gyorsasággal nem
haladhat. Különös gyönyör nemét érzi az ember, midőn egyik városból csaknem
egyszerre a más messze városban teremhet. Manchesterből annyi ágazatokra van
megindítva a gőzszekér útja, hogy a felszámlálás szerint tíz esztendő múlva tizenöt óra
alatt egész Angliát hosszába és végig futhatja az utazó.”
Utazása során azokat az intézményeket is kiemeli, melyek valamilyen módon a
lelkiismereti szabadságot szolgálják. Alkalma nyílik a bennszülött indiánokkal történő
találkozásra is.
Egyik este meglátogatta baltimore-i cirkuszt, ahol szomorúan tapasztalta, hogy a
„szerecsenek” külön helyen ülnek. Cédulával jelölték az elkülönített helyüket. Viszont
örvend, amikor tapasztalja, hogy a rabszolgaság eltörlése érdekében is történnek
intézkedések.
Amerikából hazajövet barátai élményei megírására biztatták, és nagyon jól tették.
Különben most több csodálatos művel lenne kevesebb a világon („Utazás NyugatEurópában” és „Utazás Észak-Amerikában”, „Napló”). A könyv 1834 tavaszán jelent
meg. A siker gyors és rendkívüli. Páratlan elismerés volt abban az időben, amikor a
legkiválóbb írók és tudósok művei is alig fogytak el néhány száz példányban. Az
Akadémia nagydíját is elnyerte. Az Akadémiától kapott 200 forintot szegénysége
ellenére visszaadta. Rossz egészségi állapota ellenére a hazát érintő minden égető
kérdéshez hozzászól. Segít minden olyan gondolatot, mely a haladás érdekében
szükséges.
Bölöni Farkas Sándor neve, írói és társadalmi munkássága valamikor a nemzeti
köztudatban elevenen élt. Ma ezt szűk hazáján és felekezetén kívül csak néhányan
ismerik és értékelik. Életpályája, nemes jelleme és önzetlen sorsvállalása a legnagyobb
jellemek, például Kőrösi Csoma Sándor mellé állítják.
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Betegsége elhatalmasodott. 1842. február 2.-án halt meg 47 éves korában. Pálffy János
képviselő mondott búcsúbeszédet: „Kifogyhatatlan jószívűséggel és becsületességgel
bírt és sok ész és ismerettel.”
Sírján ez áll: „Itt nyugszik Bölöni Farkas Sándor, észak-amerikai utazó”

Irodalomjegyzék:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bölöni Farkas Sándor: Utazás Észak –Amerikában
Helikon Kiadó, 1984
Brogan Hugh: Mai látogatás Tocqueville-nél
Fordította: Koltai Júlia
Világosság 33. 1992. 4. 276-279.
Döbrentei Gábor kiadatlan levelei Bölöni Farkas Sándorhoz
Közli Jancsó Elemér
Kolozsvár, 1943. Lengyel Nyomda
Furet Francois: Amerika felfedezése
Fordította: Ádám Péter
Holmi 4. 1992. 11. 1609-1617
Gellén József: Alexander Bölöni Farkas and Alexis de Tocqueville on America,
két nézőpont összehasonlítása
Debrecen, 1976. Alföldi Nyomda
Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor munkássága, 1795-1842
Kolozsvár, 1942. Minerva Nyomda
Mikó Imre: A bércre esett fa / Bölöni Farkas Sándor életregénye
Ifjúsági Kiadó 1969.

Brassai Sámuel
(írta: Deák Noémi)
Kozma Dezső így írt Brassairól: „Neve hallatán önkéntelenül fogalmazódik meg
bennünk a minősítés: az utolsó erdélyi polihisztor. S valóban, több tudománynak is
művelője volt. Jártas volt a nyelvészetben, matematikában, közgazdaságtanban,
fizikában, botanikában, zenében, irodalomban. Lapot szerkesztett, fordított, részt vett a
köz- és művelődési életben, tanított középiskolában és egyetemen is. Méltán nevezték
kortársai élő könyvtárnak, a tudományok milliomosának.”
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„Látod, tisztelt publikum, ezt a szép hószínű szakállat és hószín hajfürtöket? No, hát
tudd meg, hogy ennek minden szála külön tudományban őszült meg.” – írta róla Jókai
Mór.
Ki ne hallott volna még Brassai Sámuelről? Az „utolsó erdélyi polihisztor” néven ismert
tudós nevét két iskola (Brassai Sámuel Elméleti Líceum – Kolozsvár - melynek én is
diákja vagyok, Brasai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola – Debrecen),
utca (Kolozsváron), növény (Brassaia actinophilla) is őrzi.
Torockószentgyörgyön született Brassai Welmer Sámuel és Koncz Krisztina
gyermekeként. A kuruc-labanc harcok végezetével egy Welmer (Wellmess) János nevű
asztaloslegény került Torockóra. Brassóból jött, apja szász, anyja székely származású
volt. A torockóiak nehezen ejtették ki a nevét, ezért „Brassai”-ként emlegettek,
halálakor, 1757-ben így került be az anyakönyvbe is.
Fia, János egy jómódú család leányát, Vernes Ilonát vette feleségül. Három gyermekük
született, a legkisebb, Sámuel volt a polihisztor édesapja. Brassai Sámuel 1764-ben
született. Torockószentgyörgyön és Kolozsváron tanult, 1789-ben torockószentgyörgyi
iskolamester lett. 1794-ben feleségül vette a torockószentgyörgyi unitárius lelkész,
Koncz Gergely leányát, Krisztinát. Ezután megválasztották torockói papnak, így
Torockóra költöztek. Később visszakerültek Torockószentgyörgyre. Koncz Krisztina
okos, művelt asszony volt, így a házimunkán kívül férjének is segített az iskolában.
Beszélt latinul, németül. Fiúk, Brassai Sámuel, Torockószentgyörgyön született.
Születési dátumát még ő maga sem tudta pontosan. Egyes adatok szerint 1797-ben, más
adatok szerint 1800-ban született, június 15-én. Születésének időpontja be volt jegyezve
egy családi bibliába, azonban ez elveszett. Brassairól maradt fenn az a mondás, hogy
„mindenkit tanít, de őt senki sem tanította”. Tizenhárom éves koráig a szülői házban élt,
Torockón, nem járt iskolába, édesapja saját módszereivel tanította. Azt állította, hogy
édesapja kezébe adott egy könyvet és egy ábécét, azt mondván, hogy abból tanuljon
meg olvasni. És megtanult. Első olvasmánya a Robinson volt. Később földrajzot is
tanult egy kis földgömb segítségével. Ilyen módszerrel tett szert ismereteire.
Édesanyja megszerettette vele a természetet, tőle örökölte a botanikára való hajlamot.
Tizenhárom éves korában Kolozsvárra került az unitárius kollégiumba, ötödik
osztályba. Keveset lehet tudni arról, hogy mi történt az ifjú Brassaival a kollégiumi évek
alatt. Szorgalmasan tanult, számos ismeretre tett szert több tudományágban. Azonban
1816-ban édesapja hazavitte a nagy éhínség miatt, mely az egész országot súlytotta. Az
otthon töltött idő alatt a Torockó és Torockószentgyörgy közötti útmunkákat felügyelte.
Közben szorgalmasan tanult, megtanult franciául és angolul. Huszonnégy éves korában,
mint magántanuló vizsgázott, jó eredménnyel.
1818-ban házitanító lett. Először Hunyad megyei Makrai család hívta őt házi tanítónak.
Itt két évig maradt. Ezután Behlen Károly házába kerül, majd Bethlen Jánoshoz. Velük
sokat utazott Bécsbe és Kolozsvárra. 1832-ben gróf Kendeffyné kérte, hogy leányát
tanítsa. Ez idő alatt sok időt töltött Bécsben és Velencében. Brassai kezdett híressé
válni, sok embert ismert meg. 1835-ben visszakerült Kolozsvárra. Ekkor életének új
korszaka kezdődött. Brassai Sámuel Bölöni Farkas Sándorral együtt az első erdélyi
magyar nyelvű néplap, a Vasárnapi Ujság szerkesztőjévé vált. Bölöni Farkas Sándor
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állítása szerint Brassai az az ember, aki „mindig a hazát és a közjót hordozva kebelén,
elméje sokoldalú szüleményeivel” a néplap szerkesztője lehetett.
1836-ban, Molnos Dávid, a kollégium rektor-professzorának halála után Brassait
jelölték utódjául történelem és földrajz tanárnak. A kollégium tanárait az egyház
főtanácsa választotta meg. Sokan felháborodtak, amiért Brassait tanárnak jelölték,
azonban számos pártfogója is akadt. Végül 1837. februárjában megválasztották Brassait
tanárnak. Leginkább az ifjúság örült ennek. A kollégium ablakaiban gyertyát gyújtottak
és fáklyás menettel vonultak Brassai lakása elé. A történelmen és földrajzon kívül
később matematikát, fizikát, vegytant is tanított. Számos reformot próbált bevezetni,
több-kevesebb sikerrel. Tankönyveket írt, saját módszere szerint tanított, megpróbálta
az anyanyelven való tanítást bevezetni, ezzel kiküszöbölvén a latin nyelven való
tanítást, saját költségén fizikai, kémiai berendezéseket, eszközöket, térképeket szerzett
be. Tanítványait rávezette a munkaszeretetre, valamint arra, hogy saját munkájuk árán
szerezzék tudásukat.
Brassai 1848-ig volt az Unitárius Kollégium tanára, közben igazgatója is. Ezalatt azért
küzdött, hogy az iskolában anyanyelven, magyarul legyen a tanítás. Szabály szerint a
világföldrajzot, fizikát, kémiát és matematikát latinul tanította, de a történelmet
magyarul. Új tanítási módszereket próbált bevezetni, diákjaival megszerettette a
tanulást, a tudományokat. Diákjai közül többen híres emberré váltak.
Amikor tanítani kezdett kevés tankönyv volt. Ezert a saját költségére 1837-ben
tankönyveket adott ki, az úgynevezett Kék könyvtárat. Ezek kötetei közül a legtöbbet ő
írta, 19 tankönyvet. Ezek közül ismertebb a Számító Socratese, Okszerű vezér a német
nyelv tanulásában, Algebrai gyakorló. Megpróbálta ezeket hivatalos tankönyvként
bevezetni az iskolákban, azonban a közoktatásügyi minisztérium nem hagyta jóvá.
Ezekben a könyvekben Brassai tanítási módszereket is leírt, kidolgozta ezt. Például a
matematika tanításának módszerét, nyelvtanítás módszerét, valamint más
tudományágak tanítási módját.
A szünidők alatt Brassai utazott. Kirándult Erdélyben, külföldi tanulmányutakat tett.
Megismerkedett Endlicher Jánossal, aki később róla nevezett el egy ausztráliai növényt.
Az újfajta repkény a Brassaia actinophilla nevet kapta. Brassai számos növénytani
cikket írt saját lapjába, erdélyi folyóiratokba valamint a Flora és Linnea című német
szaklapokba.
Az 1848-as forradalom fontos volt Brassai számára. A Vasárnapi Újság hasábjain
tudatosította olvasóit a forradalomról, Petőfi, Vörösmarty verseit tette közzé, írt a
szabadságról, a forradalom következményeiről, hatásáról, a nép jogairól,
követelményeiről, majd bevonult nemzetőrnek. A forradalom leverése után bujdosnia
kellett.
A zene is sokat jelentett Brassai számára. Fiatalkora óta szerette a zenét. Pályafutása
kezdetén zeneórákat tartott, főként zongoraórát. Ezenkívül játszott harmonikán, brácsán,
gordonkán. Megismerte Erkel Ferencet, zeneestélyekre járt, később ő maga is rendezett
zeneestélyeket. Szinte minden fontosabb zenei eseményről tudott és részt vett rajtuk.
Szabadidejében is sokszor játszott hangszeren.

35

1851-ben Brassai Pestre került. Hírlapíróként kezdte pesti munkáját. Munkatársa lett
a Magyar Hírlapnak. A Budapesti Hírlapban övé volt a zenerovat. A Szépirodalmi
Lapok munkatársa is volt. Itt kritikai közlönyöket írt. Fordítással is foglalkozott.
Lefordította Jules Sandeau vígjátékát, Dickens regényét a Kis Dorkát, Sollogub, orosz
író kisebb regényeit.
Az első ifjúsági lap alapítása is Brassai Sámuel nevéhez fűződik. 1852-ben indította
meg Pesten a Fiatalság Barátja című lapot. Ismeretterjesztő olvasmányokat, meséket,
történelmi és irodalmi anyagot, verseket, találós kérdéseket és sok mást közölt benne.
Azonban a lapnak csak hat száma jelent meg.
1852-től a Szőnyi Pál magángimnáziumban tanított matematikát. Új tankönyveket írt
Algebrai gyakorlatkönyv címen. Azonban a minisztérium ezt sem fogadta el.
1855-ben Brassai kritikai lapot indított, a Critikai Lapokat. Ebben a hamis utánzatokat
szerette volna kritikával illetni, kizárni az irodalomból., azonban csak egy példánya
jelent meg.
Brassai tanításmódjáról, tanítási módszereiről is híressé vált. 1859-ben visszakerült a
kolozsvári Unitárius Kollégiumba. Ekkor tette közzé észrevételeit. Az akadémián tartott
előadásokat erről, A módszerről, Mit tanítsunk? , Hogyan tanítsunk? címmel. A tanító
csak irányító, jeladó, vezérlő kell legyen, míg a tanuló az alkotó, végrehajtó, alakító. A
tanító a diákját a tanulásra, tudásvágyra kell rávezesse. Azt állította, hogy tanítani csak
„keveset, jól és lassan” lehet. Főbb tantárgyak a nyelvtan, a matematika, történelem.
Ezek fontosak a diákok számára, fejlesztik a tanulási képességét.
Mikor visszatért Kolozsvárra, ismét tanár lett, bölcsészetet, matematikát, görögöt és
hébert tanított. Ugyanebben az évben megnyílt a Nemzeti Múzeum. A Múzeum
megnyitásához erdélyi főurak adták a gyűjteményeket vagy pénzügyileg támogatták a
múzeumot. Az alapító gr. Mikó Imre volt, valamint az ő kertjében nyílt meg a múzeum.
Brassait múzeumőrnek választották. 1862-ben lemondott a tanári pályáról, ekkor
választották meg igazgatónak a múzeumnál. A Múzeumkert bejáratánál kapott lakást. Itt
tizenhárom évet töltött. Ez alatt az idő alatt számos akadállyal és nézeteltéréssel kellett
megküzdenie, sőt esküdtszéki tárgyalásban is volt része. Azonban kellemes része is volt
ennek a pályának. Többet foglalkozott a botanikával, tudományos cikkeket írt, rendben
tartotta az ásvány- és állatgyűjteményt, valamint botanikus kertet alakított ki. Sok ritka,
védett növény volt a kertben. Brassai látván, hogy a látogatok letépik a virágokat ezt a
figyelmeztetést függesztette ki „Szemnek minden, kéznek semmi! ( mindent a szemnek,
semmit a kéznek! )”. Azonban a látogatok ezt nem értették meg, míg végül egy másik
figyelmeztetés került helyébe „Békében hagyja mindenki a virágot, melyet tudományos
célból ápolnak itten!”. A Múzeumnál ismerkedett meg Herman Ottóval, aki az
állatgyűjtemény gondozója lett.
Brassai külföldön is főleg botanikusként vált ismerté. Tudományos társaságok tagja
volt, botanikai cikkeket írt különböző folyóiratokba. A múzeumnál töltött idő alatt
szerkesztette az Erdélyi Múzeum Évkönyveit.
Amikor megnyílt a kolozsvári tudományegyetem, 1872-ben, felkérték Brassait, hogy
tanítson ott, a saját maga által választott tantárgyat. Végül matematikát tanított. Már
első évben tiszteletbeli doktornak választották. Tizenegy évig tanított az egyetemen, de
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emellett cikkeket írt és folyóiratokat szerkesztett. 1883-ban Brassai nyugdíjba vonult.
Nehéz volt megválnia tanítványaitól, tanár társaitól, de nem tehetett mást.
A későbbi években sem hagyott fel szokásaival. Számos anekdota maradt fenn
Brassairól, tetteiről, híres mondásairól. Nagy tiszteletre tett szert az évek során. Sokan
ismerték őt egész Európában, sőt máshol is.
Öregkorában a Monostor utcában lakott, egy szerényen berendezett lakásban. Egy öreg
gazdasszony főzött neki és végezte a házi teendőket. Brassai sok látogatót fogadott,
mindegyik életéről, munkásságáról tudakozott. Két részre osztotta a napot: este nyolctól
reggel nyolcig és reggel nyolctól este nyolcig. Hét-nyolc órakor felkelt, reggelizett. A
délelőttjét tanulmányozással, olvasással töltötte, majd ebédelt, utána ismét olvasott.
Vacsora után zenét hallgatott, pihent. A napi testmozgás sem maradt el. Fiatalkorában
napi ötezer lépést tett meg, kilencven éves korára ezt háromezerre csökkentette. Sétái
alatt meglátogatta barátait, elintézte hivatalos ügyeit. Hosszú élete során ritkán
betegeskedett. Szemüveget nem viselt még öregkorában sem, azonban hallócsőre
szüksége volt. A kilencvenes évek közepén még jobban legyengült. 1897. tavaszán úgy
döntött, hogy kórházba megy. Ott ápolónő gondozta és két régi diákja felolvasott neki.
Egy ideig még fogadta látogatóit, a kertben vagy szobájában rótta le napi lépéseit. Még
ekkor is foglalkozott különböző tudományokkal, értekezéseket írt. Június 15-én 100.
évfordulóját ünnepelték. Ezt csak kilenc nappal érte túl. Június 24-én meghalt.
Ápolónője szerint utolsó szavai „Hagyjatok pihenni!”. Temetésére rengetegen
megjelentek, sok virág és részvétnyilvánítás, tömérdek koszorú érkezett minden
felőlről. A kolozsvári Házsongárdi temetőben kapott örök nyughelyet. Mikó Imre ezt
írta könyvében: „Illik tudni ki fekszik az emlékmű alatt. Nem egy ember, hanem egy
század. A tizenkilencedik száz.”
Nemcsak ő volt híres, hanem sok híres embert ismert, sokukhoz szoros barátság fűzte.
Mikó Imre tanítványa és barátja volt, Erkel Ferenc segítségével vált otthonossá a
magyar zenében. Ismerte Petőfi Sándort, Gárdonyi Gézát, Jókai Mórt, Arany Jánost. Az
utóbbiak megemlékező, dicsérő cikkeket, írásokat alkottak Brassairól. Rajtuk kívül még
sok más magyar és külföldi embert ismert: ifjabb Wesselényi Miklóst, Bólyai Farkast,
Méhes Sámuelt, Jósika Miklóst, Gyulai Pált és sok más embert.
Kővári László szerint Brassai tíz nyelvet tudott, tíz tudományágat művelt, tíz évtizedet
élt. Élete során sok maradandót alkotott, sok mindent hagyott az utókor számára.
Polihisztorként, kiváló egyéniségként ismerték el kortársai, de azért ő is embert volt,
számos hibával. Ezekből - de nem csak – származnak az annyira ismert anekdoták és
érdekességek. Gazdasági ügyeiről nem sokat tudhatunk, tanári fizetéséből élt, sokat
adományozott, nem sokat költött magára. Családi életéről nem sokat tudtak. Azt
állították róla, hogy azért nem nősült meg, mert elkésett a saját esküvőjéről. Ezt ő
„íztelen adomának” nevezte. Azt mondta, hogy egészen más az oka annak amiért nőtlen
maradt, de az az ő titka marad. Úgy tudták, hogy kétszer forgolódott nők körül komoly
szándékkal. Egyszer fiatalkorában, mikor egy szabómester leányának udvarolt, azonban
ez férjhez ment egy gazdag fiúhoz. Másodszor, 50 éves korában barátai unszolták, hogy
keressen magának élettársat, azonban ő azt felelte, hogy a nőknek annyi elvárásuk van,
hogy ő annak nem tudna eleget tenni, így ekkor is nőtlen maradt. Öreg korában egyik
pártfogoltjának, Rigó Annának írt leveleket. Ezekből finom modora, udvariassága,
figyelmessége tudódik ki. Gyereke nem volt, de ezt talán helyettesítette a sok
tanítványa, akiket tanított és sokszor segített is.
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A legismertebb anekdota a béka és az óra esete. Brassai egyik sétája alatt talált egy
békát. Ezt szemügyre vette, közben az óráját is megnézte. Azután az órát dobta a vízbe
és a békát tette a zsebébe. Később vette csak észre, hogy órája helyett béka van a
zsebében.
Brassai külalakja is furcsa volt. Magasabb volt az átlagnál, sovány, aránytalan. Hosszú
hajat és szakállat viselt, bütykös orra volt. Épp ezek miatt is több anekdota maradt fenn.
Összeszámolta, hogy évenként egy ember 90 órát tölt öltözködéssel, amit ő
időpazarlásnak tekintett. Ezért egy olyan „filózófusruhá”-nak nevezett ruhadarabot
készíttetett magának amely magába foglalt minden egyes ruhadarabot, melyet gyorsan
magára öltött és egy gombbal begombolt. De a „filozófusruhája nem bizonyult
megfelelőnek, ezert csak egyszer vette fel.
Ezeken kívül sok más is fennmaradt Brassairól, valamint sok minden van amit nem
tudhatunk róla. Annyi biztos, hogy maradandót alkotott, figyelemreméltó személyiség
volt. Számos emlékművet emeltek tiszteletére, iskolát, virágot, utcát neveztek el róla, de
nemcsak ezek maradtak fenn, hanem emléke is a tisztelői körében.
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Juhász Gyula: Dankó Pistának
Húzd rá, cigány, te örök áldott
Virulj mindig, dicső nótafa
Halhatatlan lelked ragyogását,
Be ne födje feledés hava.

Dankó Pista
(írta: Iványi Márton)
A szegedi belvárosi temető Fonógyári út felőli bejáratához közel eső, platánfák által
árnyékolt, ódon részén nyugszik a magyar nóta műfaj koronázatlan királya, a cigány
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származású, a hazához feltétlenül hű Dankó Pista (1858–1903), megboldogult
nagyapám egyik kedvenc zenésze, Európa-szerte ismert virtuóz prímás. Ha Niccolo
Paganinit „az ördög hegedűse” néven emlegetik, ő alighanem a „Devla” hegedűse volt.
Ugyanabból a szegedi miliőből emelkedett ki, amelyből később Sándor „Csikar” Károly
labdarúgó zseni, az államalkotó népnek és cigány honfitársainknak közös
eredményeket, élményeket, örömöt okozva – a békés egymás mellett élés
produktivitásának nagyszerű példáját hozva. Mert hát hogyne tudnánk, hány, de hány
géniusz született a Kárpát-medencében, különféle nációkból, mint például Kossuth
Lajos, Petőfi Sándor, Jedlik Ányos, Goldziher Ignác, Luppis János, Goldmark Péter
Károly - a sor végtelennek tűnik – azonban arra, hogy cigány származásúak is a
„hazáért éltek-haltak”, gyarapították életművükkel nemzeti örökségünket, és
öregbítették hazánk hírnevét a nagyvilágban, kevés példa akad, illetve kevés szó esik.
Más nemzeteknél sem ismeretlen, amikor egy kisebbség zenéjével, vagy épp
sportteljesítményeivel járul hozzá a közös élet gazdagításához (gondoljunk csak a jazz
és gospel zenészekre vagy az amerikai színes bőrű kosárlabdázókra), szóval
elengedhetetlen megvizsgálnunk e két említett cigány származású, az országhoz
rendíthetetlenül hű személyiség, Dankó Pista és Sándor Csikar életművét, akik közül
most az előbbivel foglalkozunk, minthogy az ő munkássága és élete esik az Osztrák –
Magyar Monarchia időszakára.
A nótakirály jónevű muzsikus családban született 1858. július 13-án, SzegedFölsőtanyán42. „Alig múlt kilencesztendős, amikor édesapját elveszti. Neveltetéséről
ekkor édesatyja zenész barátja, Erdélyi Náci gondoskodik. Erdélyi Náci a kiegyezés
korának nagyhírű prímása Szegeden, aki egyebek közt Gárdonyinak és Mikszáthnak is
bírja a barátságát. Sőt, amikor 1883-ban Ferenc József király és császár őfelsége
Szegedre látogat a színház átadása végett, halpaprikásos ebédjénél Erdélyi Náci
zenekara szórakoztatja őfelségét. Az uralkodónak ekkor annyira megtetszik a
muzsikája, hogy meg is szólítja, és kegyesen elbeszélget az elegáns cigányprímással.
Erdélyi Nácinak azonban nem csak az osztrák-magyar uralkodót sikerül meghódítania,
hanem még az 1880-as évek végén a New York-i Éden Színház közönségét is, ahol
ottlétekor mint ünnepelt és nagyra becsült vendégművész szerepel. Erdélyi Náci, ez a
szegedi cigánykirály veszi tehát pártfogásába a gyermek Dankó Pistát, felismervén a
"rajkó" tehetségét, és kitanítja a mesterségre. Tegyük hozzá, nem is vall vele szégyent
sohasem. Dankó Pista tizenöt esztendős (!) korában már, mint prímás, saját zenekara
élén működik Szatymazon. Itt ismerkedik meg egyebek közt a neves szegedi
arcképfestő és szatymazi földbirtokos, Joó Ferenc Ilonka nevű leányával is, akit az apai
házból regényes körülmények között megszöktetve feleségül vesz. A sors
kiszámíthatatlan akarata jóvoltából a később megbékélő festő apósa jelenlétében hal
meg Dankó Pista 45 évesen, budai lakásában, tüdőbajban.”43
Döntő fordulat életében a költő Pósa Lajossal való megismerkedése. Dankó Pista
korábban is meglévő zeneköltő tehetsége Pósa Lajossal, az ismert költő és újságíróval
történő szegedi találkozása után kezd igazán kibontakozni, huszonnégy éves korában.
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Dankó Istvánként jegyeztetett be az anyakönyvbe, de Istvánnak soha senki sem szólította, csak
Pistának. Hogy valóban 1858. június 13-án született, vagy éppen 14-én? 14-e (akkor hétfő) szerepel
például a keresztlevelén, holott az akkori viszonyok közepette a cigány családok nem siettek a purdék
megkeresztelésével még Szegedében sem, így születésének időpontja ma nehezen eldönthető kérdés. Sőt,
azon a keresztlevélen nem egyszerűen Szeged van megjelölve születési helyként, hanem SzegedFölsőtanya, ez pedig ma inkább talán Szatymaz - tartják többen. Ezért szerepel sok helyen ma születési
helyként a Szeged város több tanyai kapitányságából 1950-ben létesített tanyaközség neve: Szatymaz.
Pedig feljegyeztetett egykor a keresztlevélen, hogy a Szeged felsővárosi cigányfertály Hangász nevű
utcájában látta meg a napvilágot idősebb Dankó István, a híres szegedi cigányzenész fiaként.
43
http://www.szineszkonyvtar.hu/contents/a-e/dankopelet.htm

39

Pósa és Dankó lelki közössége idővel - és tegyük hozzá, igen gyorsan - ritka mély
barátsággá alakul attól a találkozástól fogva. Döntő fordulatot első közösen írt népdaluk
jelenti, amelyet „Nem jó mindig, minden este a fonóba eljárni” kezdő soráról ismert
meg a nagyvilág. Szövegét Pósa Lajos írta, zongorára pedig Barna Izsó zeneszerző
„tette le”, Dankó Pista játéka kapcsán. (Dankó akkor még nem értett a kottaíráshoz.) Ez
a nap tehát 1883. augusztus 24-e volt.
Pósa Lajossal való megismerkedéséről Dankó Pista így számol be:
”Kossuth Lajos névestéjén múlt tíz esztendeje, mikor lelkem egész melegével egy
furcsa köpenyeges embernek az ékesszólásain úgy elgyönyörködtem, hogy a szívem
majd kiugrott, hegedűm nyakát pedig fojtogatni kezdtem, s keservesebbnél keservesebb
dallamokat iparkodtam belőle kicsalni, hogy némileg visszaadhassam zenében annak a
remek beszédnek igazi szépségét. Igen! Én még életemben annál szebben, lelkesebben
nem hallottam Kossuth Lajost dicsőíteni. Mintha tündérország minden szépségeivel,
minden gyöngyeivel lettek volna kirakva azok a verssorok, amelyek annak a furcsa
köpenyeges embernek az ajkáról elhangzottak. Ki lehet ez az ember, akinek a szájából
ezeket a magasztos szavakat hallottam, kérdem egyik úrtól, aki szintén Kossuth Lajost
jött ünnepelni.
Hát biz' az, Pista barátom, egy költő - felelte a kérdezett lelkesedve.
- Költő!?
- Költő bizony, még pedig nemcsak Kossuth-verseket tud költeni, hanem olyan nótákat
is, amelyek ha a maga hegedűjében benne volnának, vagy meg tudná őket kottázni,
még híres emberré válhatnék, és úgy repülne, mint a madár.
- Igen, ha nekem is volna egy olyan bűvös köpenyegem.
- Hát vegyen magának egyet.
- Hiszen vennék én örömmel, csak olyan szívet is adnának hozzá, mint amilyent az a
köpenyeg takar. Kérdezősködésemet egy újabb felköszöntő szakította félbe, ami
szintén a köpenyeg alul harsogott elő lángolóan, tűzzel.
Azóta tíz esztendő múlt el, és időközben megismerkedtem avval a köpenyeges
költővel, s egyszer-egyszer elcsentem a köpenyegét, aminek az lett a következménye,
hogy csakugyan beteljesedett a tanácsadó úrnak a szava. Szárnyam nőtt, s repültem, de
csak a bal szárnnyal, mert a jobb szárnyat a költőnek a köpenyegje vezérelte.”44
Ezeken a sorokon is átütnek Dankó Pista nagy szívének lelkes pizzicato – szerű
dobbanásai, ahogy barátjáról elragadtatással és tisztelettel ír, illetve elénk tárul a
Kiegyezés korának idillikus, pozitivista életritmusa, e szófordulatokat olvasván.
Tehát, elkezdődött egy nagy kor két nagy személyiségének nagy barátsága, ami
hatalmas hatással volt Dankó Pista munkásságára. Az akkor már Szegeden élő költő,
újságíró és színházi titkár úr, Pósa Lajos főhadiszállásnak a szerkesztőség mellett, és a
színház közelében lévő Hungária Szállót tekinti. Ideverődik az az írói és művészi,
valamint az érdeklődő emberekből álló csapat, amely Pósa Lajos vezérsége alatt áll
akkoriban. Hol is található a Pósa-asztal Szegeden? A Tisza partja közelében álló régi
Hungária - merthogy idővel lett egy másik Hungária is, az új - szóval, a régi Hungária
szálló is volt és kávéház is egyben45, a hely, ahol egyebek közt „Pósa Lajos géniusza is
itt találkozott Dankó Pistáéval”, sőt, mint mondják: „Itt írta legszebb verseit maga Pósa
Lajos is.” De ide járt akkoriban Gárdonyi Géza és Mikszáth Kálmán is, szóval a kor
irodalmi-szellemi krémje. Gárdonyit, az ismert írót 1888-ban még Pósa ismerteti össze
Dankó Pistával Szegeden. Gárdonyinak Dankóval való barátságát számos levél és közel
60 együtt szerzett nóta őrzi, azóta is. Gárdonyitól tudjuk, hogy Dankó Pista zenei játéka
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az autentikus cigány és magyar népi elemeket idézi, sokszor teljesen szabadon kezelt,
improvizatív elemeket is felvillantó, igazi örömmuzsikálás. És Gárdonyi leírásának
köszönhetően maradt fenn az a folyamat is, hogy miképp formálódik születésétől fogva
népszerűvé válásáig egy-egy Dankó-nóta.
”Egy őszi délután benyitok a Hungária kávéházba. Ott látom Dankót egy szögletben.
Ceruzával írt a márványasztalra, hangjegyeket.” Azután odament a cigányokhoz, ezek
cincogtak a hegedőiken, egykettőre megtanulták az új nótát, s hamarosan be is mutatták
a jelenlevőknek. „Másnap már az utcán énekelték. Egy hét múlva zongorázni
hallottam.”46
Szegeden, a városi színházban, 1886-ban Molnár György "Zsellérleány" című
népszínműve már Dankó Pista betétdalaival kerül a nagyközönség elé. A publikum
pedig a darab szegedi bemutatóján két gyönyörű babérkoszorúval tünteti ki a nóták
szerzőjét, Dankó Pistát. A népszínmű néhány dala hetek alatt válik népszerűvé a
monarchia Magyarországának szinte teljes területén. Ilyenek, mint a "Páros élet
legszebb a világon.", meg az "Isten veled, vén eperfa.". A népszínművek kapcsán
megkezdődik Dankó Pista színházi karrierje is. Innentől fogva rendszeresen
megjelennek dalai egy-egy népszínműben, de ezzel párhuzamosan önálló szerzeményei
is rendre sikert aratnak. Idővel a "Szegény Laci", "A leányasszony", "Rebeka",
"Gyimesi vadvirág", "Cigányszerelem", "A halász szeretője" című népszínművek dalait
mind ő írja. Ismertségét mégis a nótáknak köszönheti, melyből álljon itt egy klasszikus:
Jaj be csillagos az ég,
Jaj be fényes, jaj be szép!
Gyöngyvirágom, szívem a szívedért ég.
Bogár szemed ragyogása oly kedves,
Azért vagyok szerelmes
Ölelj, rózsám, ölelgess, ölelgess.
Szeretlek én sokáig
Egészen a halálig, halálig!
Avagy tovább az ítélet napjáig,
Ha megfújják a trombitát, se félünk,
Eltakar a szerelmünk,
Azután is megélünk, megélünk.
„Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány”, „Szőke kislány, csitt, csitt csitt”,
„Egy csillag se ragyog fenn az égen”, „Nem átkozom ibolyakék szemedet”,
„Szegedében szokása a leánynak”, „Ne gyónj nekem, minek gyónnál”, „Hallod rózsám,
Katika”, „Eltörött a hegedűm, nem akar szólalni”, „Nem vagy legény, Berci”,, „Nincs
szebb lány a magyar lánynál”, „Nincsen a császárnak olyan katonája”, „Nem jó, nem jó
minden este a kapuba kiállni” és,a többi, összesen mintegy négyszáz általa írt népies
műdal nótáinak mondanivalója a szerelem, a fiatalság, és múlandósága; Hegedűjén az
élet élvezetének idillikus szólamai, máskor pedig a búsulás szomorkás melódiái
csendülnek fel. Értékük a roppant egyszerű, tömör szövegében rejlik, mely
megtévesztésig a népdal hatását kelti, és amely mégis szépirodalmi magasságokba
emelkedik; a nótakirály Pantheonban elfoglalja méltó helyét, nótái Janus Pannonius
epigrammái, Balassi Bálint szerelmi költészete, vagy istenes versei, Csokonai elégiái,
Petőfi forradalmi, gyújtóhangú költeményei, Arany János balladái, vagy Ady „ostorzó
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hazaszeretet” által fűtött versei mellett irodalmunk szerves részét képezik, az említett
alkotásokhoz hasonlóan egy történelmi kort tár elénk. „Az egész országnak ad vissza
„egy veszett világot”. Dankó működése beleesik annak az izzó nemzeti fellendülésnek
az áramlatába, mely a kiegyezés után indul meg. Blaháné magyar pacsirta éneke zeng,
virágját éli a népszínmű, benne számtalan Dankó Pista-dallal, cigányzenekarok
alakulnak, s az ország, benne a főváros is lassan ismét magyarrá válik lelkében. Egressy
Béni Petőfi-dalai, Szerdahelyi, Zimay, Bognár Ignác, Dóczy József magyar dalai mellé
és elé kerül lassan Dankó Pista számtalan dalával. Kit érdekel akkor, hogy népies
műdal, vagy magyar nóta-e, vagy népdal? Kit érdekel a zeneesztétika kifinomult
kategorizálási hóbortja? Ha tudós urakon múlik, akkor talán egy elhalóban lévő nyelv
egyes emlékeit gyűjtheti már csak Bartók és Kodály húsz-harminc év múlva össze. De
nem így történt. Épp Kodály és Bartók mutatnak rá a Dankó Pistát követő nagy
"népdalgyári portékakészítők" működése kapcsán a nép igazi énekeire, régi értékeire, és
működésükkel kinyitják ezeknek a tiszta forrásoknak zsilipjeit. Ám, hogy ez
bekövetkezhessék, szükség van egy jókor, jó időben érkező cigány poétára, aki képes
felrázni a nemzet szunnyadó lelkét szépséges, kedves, rabul ejtő dalaival, szívet tépő
melódiáival.”47
Dankó csak játszik, játszik, költ, hol nótákat, hol színműveket, énekel, de állandó
megélhetési problémákkal küzd, sőt, „amikor dalterméseinek fürtjeit már boldogan
szüretelhette volna, az 1890-es évek vége felé betegeskedni kezd. A sok küzdés megtöri
amúgy is gyönge szervezetét, és a sok nélkülözés a tüdővész halálos csíráját ülteti el
benne,”48 elhatalmasodó tüdőbajával már hiába küldték San Remóba. A nótafa végül is
1903. március 29-én távozott az élők sorából, szerető hitvese karjaiban, apósa
jelenlétében. „1903. március 31-én, keddi napon zajlik a temetés, amely Budán
kezdődik el, a Pauler utcai gyászház udvarára állított érckoporsó körül. A tömeg a
környék utcáit már órákkal korábban sűrűn ellepi. A szertartás alatt a Népszínház kara
énekel. Aschenbrenner József segédlelkész, Dankó régi híve szenteli be a koporsót,
amely után Herczeg Ferenc, az írófejedelem mond gyászbeszédet. Majd a koporsót
gyászhintóra teszik, és megindul a rengeteg ember Pest irányába, az alagúton keresztül.
A tömegben a fővárosi és a szegedi cigányok ötszáz fős serege is a kísérők között van,
Rácz Pali vezetése alatt. Ötszáz cigány Dankó ötszáz nótájának egy-egy emléke, és
jelképe. Hátborzongató - mesélik a szemtanúk -, ahogy rázendítenek egyszerre a "Most
van a nap lemenőben" kezdetű Dankó-dalra a menetben. -, hogy fogalmat alkothassunk
róla ma, elég a száztagú cigányzenekar játékára gondolni. A menet a Nyugati
pályaudvarra vonul, ahol teherkocsira rakják a koporsót, s Szegedre indítják a vonatot.
A tömeg egy része, a család és az ismerősök, valamint Pósa Lajos, a költő jó barát, és
Tömörkény István, az író, a szegedi küldöttség vezetői kísérik a halottat. A szegedi
pályaudvaron a szegedi, a hódmezővásárhelyi, továbbá az aradi és a temesvári
cigányzenekarok várják a koporsót, és zenével kísérik be a városba, a kultúrpalota elé.
Ott Pósa Lajos tartja a gyászbeszédet, azután kimegy a tömeg a temetőbe, ahol a magyar
dalpoétát átadják az örök nyugalomnak. A díszsírhelyet Szeged város biztosítja. A
temetőben tartott végső elválás idején Pósa és Tömörkény tartanak búcsúbeszédet,
amelyben gyűjtésre hívják fel az ország lakosságát, hogy a város nagy szülöttének
lehessen szobra a városban.”49
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A nótakirály páratlan munkássága több nagy magyar költőt is megihletett, sőt, életéről
film is készült, Szegeden, a Stefánia sétányon pedig szobor örökíti meg – talán maga a
költő sem kívánhatott volna megfelelőbb helyet szobrának: a kedvelt és őt kedvelő
belvárosi forgatag, és a csendes, árnyas liget csalogató bája, a Móra Ferenc Múzeum
hűs árnyékában a gyakran megénekelt Tisza partján egyszerre van jelen. Magyarország
egyik legszebb városának egyik legszebb részén felállított szobra őrzi emlékét –
emlékét Magyarország egyik legderűsebb, még bánatosságában is keserédes
időszakából.

Eötvös Loránd élete és munkássága
(írta: Bagi Márk)
Eötvös Loránd (1848-1919) a magyar tudománytörténet egyik legnagyobb alakja. Neve
fizikai mértékegységet jelöl, több természeti jelenséget is elneveztek róla. Halála után
intézmények sora vette fel nevét. Életében a hazai és nemzetközi tudományos élet híres
és elismert egyénisége volt. Személyéhez fűződik egy egész tudományág, a Geofizika
megszületése.
Életrajz
Eötvös Loránd 1848. július 27-én született apja budai házában. Édesanyja Rosty Ágnes,
apja, Báró Eötvös József elszegényedett arisztokrata
család sarja, aki mint író és nagy tekintélyű politikus a
reformmozgalom egyik irányítója és élharcosa volt.
A magyarországi fizika történetében arisztokrata
tudóst keveset találunk, lényegében egyet sem, mert
aki - mint például Bethlen Miklós a XVII. században foglakozik is külföldi egyetemi tanulmányai során
fizikával, matematikával, később inkább a politika felé
fordul. A XVIII. században a piarista tanárok között
találunk bárót és fizikust, ez azonban inkább arra
jellemző, hogy hazánkban még a XIX. században is
túlnyomórészt egyházi emberek művelték a
matematikát és fizikát. Jedlik Ányos is, Eötvös Loránd
elődje a Pesti Egyetem kísérleti fizika tanszékén,
bencés szerzetes volt.
Középiskolai tanulmányait, részben magántanulóként, a piaristák pesti gimnáziumában
végzi, ahol 1865-ben érettségizik. Jogi tanulmányokba kezd, amelyek nem kötik le,
ezért mindig szakít időt magának, hogy természettudományi előadásokon is részt
vegyen. Természetesnek látszott, hogy a fiatal Eötvös jogászhallgató lett, bár tanult
magánúton matematikát Petzval Józsefnek, a híres bécsi magyar fizikusnak az öccsétől,
Petzval Ottótól, aki a Pesti Egyetemen, majd a Műegyetemen a matematika és a
mechanika tanára volt. Jogi tanulmányai mellett természettudományos tárgyakat hallgat,
sőt dolgozik Than Károlynak, a neves fizikokémikusnak a laboratóriumában is. Ennek
ellenére jogász lesz, de továbbra is legfőbb vágya, hogy "külföldi egyetemen, jó tanárok
vezetése alatt" ismerkedhessék meg a természet világával.
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Magyarországon már a XVI. századtól kezdve, sőt előbb is, szinte elengedhetetlen
követelmény volt, hogy a tudományos pályára készülő fiatalemberek tanulmányaikat
részben vagy egészben valamelyik külföldi egyetemen végezzék. Az egyetem a kor s a
felekezet szerint az idők folyamán változott, de a tény maga változatlan maradt. A
középkorban Párizs, Padua, Bologna, Róma, Krakkó, Prága egyetemein tanultak a
magyar diákok, a reformáció után a protestánsok számára Wittenberg, Halle, Jena,
Heidelberg, valamint a svájci és holland egyetemek kerültek előtérbe. Eötvös Loránd
korában azonban már elsősorban az volt a döntő, hol, milyen neves tanárok tanítanak.
Amikor 1867-ben, atyai jóváhagyással, véglegesen a természettudományok mellett
dönt, Heidelbergbe utazik, ahol az akkori idők legnevesebb professzorai: Gustav
Kirchhoff (1824-1887), Hermann Helmholtz (1821-1894) s Robert W. Bunsen
(1811-1899) tanítottak. Elsősorban fizikát, matematikát és kémiát tanul, majd egy
félévet a königsbergi egyetemen tölt. Ám az ottani előadásokat túlságosan elvontnak
tartva visszatér Heidelbergbe, ahol 1870 júliusában "summa cum laude" fokozattal
megszerzi a doktorátusát.
Hazatérése után, 1871. februárjában meghal apja. Halálos ágyán tanácsolja fiának, hogy
boldog csak akkor lehet, ha tudós marad és a politikába nem avatkozik bele. Eötvös
megfogadva az apai intelmet, megpályázza a pesti egyetem elméleti fizikai tanszékén
meghirdetett tanársegédi állást, melyet meg is kap. Ez tulajdonképpen nem felelt meg
Eötvös Loránd tudományos egyéniségének, mert bár disszertációja, habilitációs
dolgozata elméleti tárgyú, első - jelentős tudományos munkája a kapillaritásról már a
kiforrott kísérletezőt mutatja. 1872-ben nyilvános rendes tanárrá nevezik ki. 1874-től
részt vesz a kísérleti fizikai előadások tartásában is, végül 1878-ban, Jedlik Ányos
nyugalomba vonulásakor átveszi a Kísérleti Fizika Tanszéket és azt több mint 30 évig
tartja meg, 1919-ben bekövetkezett haláláig, csupán 1894-ben válik meg katedrájától
rövid időre, amikor át kell vennie a kultuszminiszteri tárcát. E rövid politikai szereplése
mellett Eötvös egész életét a tudományos kutatás, a tanítás és a tudomány szervezése
töltötte ki. A Természettudományi Társulatban 1870 óta választmányi tag, 1872-től "A
természettudományi rovat" vezetője, 1880-tól alelnöke. Előadásaival, cikkeivel,
javaslataival igyekezett a hazai tudományos ismeretterjesztést elősegíteni. A Magyar
Tudományos Akadémia már 1873-ban levelező tagjának, 1883-ban rendes tagjának
választotta, 1889-től pedig az Akadémia elnöki tisztségét viseli egészen 1905-ben
történt lemondásáig.
A fent jelzett dátumokhoz kapcsolódik azután Eötvös Loránd egész tudományos és
közéleti tevékenysége. Egy-egy nagyobb tudományos felfedezéséről mindig először az
MTA III. Osztályának számol be. Itt mutatja be az Eötvös-törvényt, itt számol be
gravitációs és földmágneses vizsgálatairól, de ugyanakkor szívén viseli a fizika,
általában az oktatásnak az ügyét nemcsak az egyetemen, hanem a középiskolában is. Ez
utóbbinak eredménye az egyetem, a Természettudományi Társulat és az Akadémia
mellett a negyedik - talán számára legkedvesebb - működési terület, az általa alapított
Mathematikai és Physikai Társulat.
Eötvös Loránd tehát majdnem félszázadon át működött mint tudós, pedagógus és
tudományszervező. Ez a félévszázad nemcsak egyetlen emberi életnek hihetetlen
szellemi gazdagságát tükrözi, hanem kitörölhetetlen nyomot hagyott hazánk
tudományának, oktatásának és egész művelődésének történetében.
Tudományos munkássága
Eötvöst tudományos kutatásaiban nem a kor divatos és zajos sikereket ígérő kérdései
érdekelték, hanem a kapillaritás, a gravitáció és a mágnesség, mely jelenségek annyira
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megszokottak, hogy a felületes szemlélő nem igen látta meg a bennük működő
titokzatos erőket. Ars poeticáját így fogalmazta meg:
"Az igazi természettudós ... örömöt talál magában a kutatásban s azokban az
eredményekben, melyeket az emberiség jólétének előmozdítására értékesít."
Az Eötvös törvény
Eötvös már egyetemi hallgató korában F. Neumann útmutatása mellett kezdett a
kapillaritással foglalkozni. Alapvető törvényszerűségeket tárt fel, amelyek "Eötvös
törvény" néven váltak az tudomány részévé.
A folyadék felszínére jellemző hajszálcsövesség vagy kapillaritás szoros
összefüggésben áll a folyadékmolekulák energiaviszonyaival. Eötvös bevezette a
molekuláris felületi energia fogalmát, amelyet úgy definiált, mint azt a munkát, amelyet
ahhoz kell végezni, hogy a folyadékfelületet akkora felületdarabbal növeljük, mint
amekkorát átlagosan egy molekula borít. Eötvös elméleti meggondolásokra alapított
hosszadalmas kísérletsorozat alapján kimutatta, hogy a felületi energia változása az ún.
"egyszerű folyadékok" esetében arányos a hőmérséklet-változással, s az arányossági
tényező ugyanúgy univerzális állandó, akárcsak az általános gáztörvény esetében.
Gravitáció és mágnesség
Az Eötvös-féle torziós inga
A kapillaritás vizsgálata után Eötvös
érdeklődése
a
gravitáció
és
földmágnesség felé fordult, és ettől
kezdve közel négy évtizeden
keresztül haláláig ezen területek
tanulmányozásával foglalkozott. E
vizsgálatokban a gravitáció térbeli
változásainak mérésére a Cavendishféle torziós inga módosított változatát
használta fel, melyet ő fejlesztett ki.
Ez az Eötvös-féle torziós inga. Az
inga egy rendkívüli érzékenységű
műszer, mellyel a gravitációs
gyorsulás (g) helyi változásait lehet mérni az Eötvös által kidolgozott mérési eljárással.
A g a megfigyelési hely aránylag kis környezetén belül sem állandó, hanem pl. a hegyek
vagy a talajtól eltérő sűrűségű földalatti rétegek gravitációs hatása következtében
helyről helyre változik. E változások mérése nagyon fontos a Föld belsejének
megismerése és ásványi kincsek felkutatása szempontjából.
Az Eötvös-féle inga alkotórészei a kb. 40 mikron átmérőjű, gondosan preparált platinairidium szálon vízszintesen függő alumínium rúd, melynek egyik végére platinasúly van
erősítve, másik végén vékony szálra erősített platinahenger lóg alá. Ezzel a rúd végein
levő tömegek különböző magasságban vannak. A műszer elve igen egyszerű, ha
ugyanis a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő, egymástól nagyságban vagy
irányban eltér, akkor a rúd a vízszintes síkban elfordul, és a felfüggesztő platina szál
megcsavarodik. A megcsavart drót rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik
visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő vonzó
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erő és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. Műszeréről Eötvös maga a
következőket mondja:
"Egyszerű egyenes vessző az az eszköz, melyet én használtam, végein különösen
megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő háborgása, se a hideg és
meleg váltakozása. E vesszőre minden tömeg a közelben és a távolban kifejti irányító
hatását, de a drót, melyre fel van függesztve, e hatásnak ellenáll és ellenállva
megcsavarodik, e csavarodásával a reá ható erőknek biztos mértéket adván. A
Coulomb-féle mérleg különös alakban, annyi az egész. Egyszerű, mint Hamlet fuvolája,
csak játszani kell tudni rajta, és miként abból a zenész gyönyörködtető változásokat tud
kicsalni, úgy ebből a fizikus, a maga nem kisebb gyönyörűségére, kiolvashatja a
nehézségnek legfinomabb változásait. Ily módon a földkéreg oly mélységeibe
pillanthatunk be, ahová szemünk nem hatolhat és fúróink el nem érnek."
A gravitációs állandó meghatározása
A gravitációs állandó meghatározására Eötvös 1890-ben kidolgozta un. dinamikus
eljárását, melynek lényege, hogy két párhuzamos ólomfal közé helyezett ingájának
lengésideje különbözik, attól függően, hogy a lengő a falakkal párhuzamosan vagy
azokra merőlegesen helyezkedik el. A falak méreteinek és sűrűségének ismeretében a
gravitációs állandó lengésidő mérésekkel meghatározható.
A súlyos és a tehetetlen tömeg
A fizikában a tömeget kétféle módon definiálhatjuk, mint tehetetlen és mint gravitáló
(súlyos) tömeget. Az, hogy a testnek tömege van, abban nyilvánul meg, hogy mozgási
állapotának, sebességének megváltoztatásához erő kell, mely arányos a test tömegével.
Ez fejezi ki a tömeg tehetetlenségét. De, hogy a testnek tömege van, az abban is
megnyilvánul, hogy más testre gravitációs vonzást gyakorol. Newton törvénye szerint
ez a vonzó erő arányos a tehetetlen tömeggel és független a test anyagi minőségétől. Ezt
a jelenséget röviden a tehetetlen és súlyos tömeg arányosságának nevezik.
A tehetetlen és súlyos tömeg arányosságának nagy pontosságú bizonyítására pályázat
kiírására került sor. A problémát 1906-ban tűzte ki a göttingai tudós társaság, s Eötvös
munkáját, amely az "Ars longa vita brevis" jeligét viselte, s az egyetlen pályázat volt,
1909-ben a Beneke alapítvány díjával tüntették ki. Eötvös a tehetetlen és gravitáló
tömeg arányosságát 1/200000000 pontossággal bizonyította torziós ingája segítségével.
A tehetetlenségével mért és a tömegvonzásból mért tömeg arányossága alapját képezte
az általános relativitáselméletnek. Jóllehet ennek fennállását Einstein elmélete
kidolgozásakor feltételezte, Eötvös eredményei biztosították hozzá a kísérleti alapot. A
mérés pontosságát lényegesen csak a legutóbbi időben múlta felül Dicke, a princetoni
egyetem tanára, felhasználva a modern mérési technika összes lehetőségeit.
Az Eötvös-effektus
Élete utolsó éveiben végezte Eötvös azon kísérleteit, amelyekkel kimutatta, hogy a
Földön mozgó testek súlya a mozgás irányától és sebességétől függően megváltozik. Ez
az Eötvös-effektus
A nehézségi erő tulajdonképpen két erőnek, a Föld vonzóerejének és a Föld forgásából
eredő centrifugális erőnek az eredője. Minthogy a Föld tömegeloszlása, valamint
forgássebessége állandó, így a Földön nyugvó tárgyak súlya is változatlan. Más a
helyzet viszont a Földön mozgó testek esetében. Miután a Föld nyugatról kelet felé
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forog, egy a Föld felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb centrifugális erő hat, mint
egy nyugat felé haladóra. Következésképpen egy kelet felé mozgó test súlya csökken, a
nyugat felé mozgóé pedig növekszik.
Források:
M. Zemplén Jolán - Egyed László: EÖTVÖS LORÁND – Akadémia kiadó, Budapest
1970
Budó Ágoston: Kísérleti fizika I. – Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
www.elgi.hu - Eötvös Loránd Geofizikai Intézet és virtuális múzeum
www.mszh.hu – Magyar Szabadalmi Hivatal

Fedák Sári
(írta: Popovics Viktória)
Amikor 1879. október 26-án a beregszászi orvos, Fedák István családjában kislány
született, senki sem gondolta volna, hogy a jövevényre olyan színpadi sikerek várnak,
hogy több ezer tisztelője, rajongója lesz, virágok tengerével borítják egy-egy előadás
után, de aki élete végén mégis magányosan búcsúzik ettől az árnyékvilágtól. Sajnos, a
fiatalabb korosztály igen keveset tud a sokáig tündöklő, kiváló színésznőről, akinek
dicsősége az idő múltával elhalványult.
Az Árpád úti (ma: Munkácsi) szülői házból indult a pályafutása a világot jelentő
deszkák felé. A Fedák család közismerten kedvelte a művészeteket: az édesanya
zongorázott és énekelt, a vasárnaponként megrendezett spontán koncertjeiken jelen volt
a város említésre méltó intelligenciája. A kislány szépsége elbűvölt mindenkit, ő pedig
kora gyermekkorától a színpadról álmodozott. 16 éves korában bejelentette
édesapjának, hogy a Budapesti Színművészeti Főiskolán kívánja folytatni tanulmányait.
Apja nem ellenkezett, elhatározta ugyanis, hogy soha és semmiben sem akadályozza
lányának terveit.
Észrevétlenül elröpültek a tanulás évei a magyar fővárosban, ahol Sári a neves Rákosi
Szidi színi stúdiójában, fáradtságot nem ismerve sajátította el a színpadi színésznő és az
operett balerina művészetének minden csínját-bínját. 1899-ben, 20 évesen debütált
Budapesten az amerikai dramaturg, Jones Gésa című operettjének főszerepében. A
kritikusok megjegyezték, hogy a csinos, fiatal lány, bár nem volt elég erős a hangja,
könnyedtségével és kibontakozott mozgásával meghódította a közönséget. Ez valódi
siker volt. A fiatal, tehetséges színésznőt Porzsolt Kálmán a pozsonyi színházba
invitálja, ahol csupán pár hónapot töltött. A XX. század elején ismét Budapestre várják,
ekkor már az operettszínházba. A Bob hercegben lép fel. A siker megint
felülmúlhatatlan. Sári két ajánlatot is kap: Iluska, illetve a francia királylány szerepét
Kacsó Pongrácz János vitézében, amikor ő váratlanul János vitéz szerepét választja.
Akkoriban nem volt meglepő, ha nő játszotta a férfiszerepet. Ez az előadás
megpecsételte Fedák Sári nem mindig rózsával borított színpadi pályafutását. Voltak
éles, fájdalmat okozó helyzetek is, amelyek örökös, gyógyíthatatlan sebeket hagytak a
színésznő szívében. De minderről később.
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A János vitéz bemutatása után hosszú sorokban álltak az újságírók egy-egy interjú
elkészítése céljából, a rajongók, akik kezüket és szívüket ajánlották fel a művésznőnek.
Színpadi tehetsége és szépsége még Ady Endrét, a kor híres költőjét (1877 – 1919) is
megihlette: üzenetet írt hozzá. Pedig Ady szívét már lefoglalta élete nagy szerelme,
Brüll Adél, a párizsi gazdag kereskedő felesége, akit verseiben Lédának nevez.
Legalább ilyen szenvedéllyel szerette a maga Lédáját, azaz Fedák Sárit Vidor Pál
budapesti színházigazgató is. A visszautasítást nem is bírta elviselni – agyonlőtte magát.
Mindez a távoli 1906-ban esett meg. Sárit nagyon megrázta a tragikus történet, ezért
elhagyta Budapestet és előbb Berlinbe, majd pedig operett hazájába – Bécsbe költözött.
Kisebb szerepekben lép fel, tanulja a német nyelvet. Időközben fellépett London és
Párizs színpadain is. Magyarországra közvetlenül az első világháború előtt tér vissza és
mindenkit meglepve, hirtelen férjhez ment Molnár Ferenc író-dramaturghoz. A
házasságkötésük valóban váratlan volt, de már nem sokkal az esküvő után a házastársak
különváltan éltek, ami végig így maradt, de a válásra mégsem határozták el magukat.
Gyerekük nem született, mindketten élték a maguk bohéméletét.
Sári az operettszínházban folytatta a színpadi pályafutását. A János vitéz címszerepében
megélte a kétszázadik, majd a háromszázadik előadást is. Kissé előreszaladva
megjegyzem, hogy a János vitéz címszerepét összesen 650-szer játszotta, és ez lett az
utolsó színpadi szereplése is.
Többször szerepelt földijei előtt is. Fellépett az Oroszlán fogadóban, a Kaszinóban. A
beregszásziak istenítették az „ő Sárijukat”. Erről a régi helyi sajtó tudósításaiból
szereztem tudomást, ahol rendszeresen tudósítottak a fellépéseiről, de népszerűsítettek
mindent, ahol ő jelen volt.
A városunk utcáin először Fedák István vezetett automobilt. A csodás Peugeot Sári
ajándéka volt az évszázad elején. A színésznő a lovak révén is szorosan kötődött
Beregszászhoz. Saját, fajtiszta lovai mellé munkásokat, lovászokat fogadott fel. Az
istállói a Kis állomás környékén voltak egy kisebb kifutóval, ahol versenyeket is
rendeztek annak rendje és módja szerint díjakkal és fogadásokkal.
Fedák Sári életének egy szakaszában, a 30-as években nem látogatott haza - az USAban vendégszerepelt. Nézőközönsége zömét a magyar emigránsok tették ki, akik meleg
szeretettel fogadták a Magyarországon egykor népszerű operettszínésznőt. Ennek
ellenére hazatér. A helyi sajtókiadványban olvastam, hogy 1940 nyarán, amikor Sári
Beregszászon vendégeskedett, meghívást kapott, hogy lépjen fel Szálasi Ferenc, a
későbbi magyarországi diktátor, parlamenti képviselő tiszteletére megrendezett
ünnepségen a Pacsirta étteremben. Talán ez volt közismert földjeink utolsó itthoni
látogatása.
Elkezdődött a második világháború, és Fedák Sári jótékonysági koncertek sorát adja az
országban, hogy segítse az elhalálozott vagy rokkant katonák családjait. Koncertjeivel
nagy összegeket gyűjt, ismét sikereket arat. Ekkor, elővigyázatlanul, beleegyezését adta,
hogy valamiféle egyezmény kérdésében fellépést vállal a német nyelvű rádióban. A
Rákosi-rendszer szemében ez megbocsáthatatlan bűn volt, és egy évre a márianosztrai
börtönbe csukják. A börtönből kiszabadulva a Pest megyei Nyáregyházát választja
lakóhelyéül. Nem sokkal halála előtt, 1955. január 21-én kelt levelében szomorúan írja
egyik közeli barátjának: „Kedves Tibor! Mikor kikísértelek újév hajnalán, nem
gondoltam, hogy megfázom a hideg szobában. Még most is ágyban fekszem. Lehet,
hogy tüdőgyulladást kaptam. Most sajnálhatsz, hogy feküdnöm kell és vigyáznom az
egészségemre. De sajnos, a baj nem jár egyedül.
Nagyon szomorú vagyok, mert a Bridi kutyám, akit tizenhárom évvel ezelőtt
Mindszenty Tibortól kaptam a Párizs premierje után, elhunyt. Látod, még most is van
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valami, amit elvehet tőlem az Isten. Mi minden nem történt velem, velünk az elmúlt
harminc év alatt…”
1955. május 5-én Fedák Sári szíve megszűnt dobogni. Az egykor híres primadonnát
szerényen temették el Nyáregyházán. A közeli, hivatalos személyek közül senki sem
volt jelen a temetésen.
Ám halála után a róla szóló könyv írása folytatódott, hiába tépett ki belőle valaki
piszkos kézzel egész oldalakat. Most pótolja az utókor, és hamarosan napvilágot lát
Fedák Sári életútjának csodás története.
Fedák, a proletárlány
"Idefigyelj! Ez a Fedák!" - hangzik el a felfedezés Perjési Zsuzsa, a Magyar Nemzeti
Filmarchívum szakértőjének szájából.
Tessék, itt van szóról szóra a jelenet az ifjú hírlapíró, Egyed Zoltán helyszíni
közvetítésében (Bános Tibor Fedák-könyvében újra közzétéve):
"FEDÁK SÁRI AUTÓJÁN, A TOBORZÓ KÖRMENETBEN. Fedák egy nagy
teherautó tetején toborzott, ott ült azon a kis fedélen, ami a sofőrülés fölött van, fehér
szvetterben, hajadonfőn, a lábai lelógtak a tetőről; - a sofőr, aki ilyenformán csak a
cipőjét látta, azt mondta, hogy lyukas volt a talpa. Szóval, valódi proletárcipő volt. Már
messziről közfeltűnés volt a Zsazsa autója, külön őrség kellett, hogy utat csináljon az
autónak, különben egy tapodtat sem tudott volna előrehaladni. Az Operaház előtt
kapaszkodtam fel az autóra, amelyben Fedákon és a hivatalosan jelen lévő elvtársakon
kívül Zerkovitz és tizenkét cigány volt jelen. Ezen kívül volt még az autóban vagy
kétszázezer röpcédula, amelyre Zerkovitz legjobb nótája volt nyomtatva. A nóta úgy
kezdődik, hogy Be-be-be-be-be-be-be-be kell lépni a vörös hadseregbe. Ezt a nótát
osztogatta Zerkovitz, a cigányok is ezt húzták. (...)
Amit vasárnap a Fedákkal csináltak, az már nem is volt emberi - mint az őrültek, úgy
nekiestek az autónak, mindenki autogramot akart, ordítottak, nevettek, kiabáltak: Fedák
és Zsazsa, s amikor az autó egy pillanatra elakadt, mindenki fel akart mászni Fedák
mellé. Fedák, amikor a keze megfájdult a sok írástól, egy nagy vörös kendőt szaggatott
apró darabokra, azokat osztogatta, aki kapott egy ilyen kis vörös rongydarabot, az
megőrült a boldogságtól.
Az autó körül egy áttörhetetlen emberfalanx hömpölygött, az autókerekek rágördültek
az emberek sarkára, alig lehetett előrecammogni valahogy. Közben pedig folyton
éltették Fedákot, egy hang pláne így: - Éljen Fedák Sári népbiztos elvtárs!"
Ezt a filmjelenetet évtizedek óta keressük. A Bűnügyi Múzeumnak hála, a Horthykorszakot is túlélő tanácsköztársasági Vörös Filmhíradók mind ott sorakoznak az
archívumunkban. Kivéve ezt az egyet, a híres-nevezetes toborzónapi különkiadást,
amelyet a korabeli sajtó is így ajánl a nyájas néző figyelmébe:
"A Vörös Toborzó-nap filmen. (...) A Lánchíd budai oldaláról a millenniumi
emlékoszlopig öt operatőr dolgozott serényen, hogy a hatalmas felvonulást
riportszerűen megörökítse. Látható az egész katonai felvonulás, benne a vörös orosz
katonák csapatai. Fedák Sári, mint proletárnő dobálja a Tanács-Köztársaság röpiratait.
Legszebb része a felvételnek a millenniumi emlékoszlop előtti térség, ahol százezer
ember hömpölyög. Megelevenednek azok a jelenetek, amikor Pogány József és
Szamuely Tibor népbiztosok gyújtó beszédet intéznek az óriási proletártömeghez.
Látható még Beregi Oszkár, Paulay Erzsi, Várady Aranka is, amint forradalmi verseket
szavalnak. A Vörös Riport Film e heti szenzációs propagandaszáma látható minden
nagyobb fővárosi mozgóképszínház előadásán."
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A forradalom bukása után a politikai aktivitásért támadás, sőt, per is indult Fedák ellen.
Beindult a védelem is. Manapság, az igazságtételesdi korában különös aktualitást kapott
az eset. Vörös Tibor idézi például Beöthy László színigazgatót Fedákról szóló
képeskönyvében:
"Micsoda ostoba hazugságokat írt Zsazsáról néhány bécsi lap. Zsazsa és a
kommunizmus! Igazán őrültnek kell lennie annak, aki hitelt ad ezeknek a
gyalázatosságoknak... Pár bécsi lap megtámadta Zsazsát, hogy részt vett a toborzó
hangversenyen. Erre a toborzó hangversenyre Zsazsát kirendelték. (...) Zsazsa
'bolsevizmusának' története az az egyetlen délelőtt, mikor az Opera előtt autogrammot
osztogatott. Persze, mint a legnépszerűbbnél, mindenki nála tolongott."
Egyes feltételezések szerint a nagy sztár barátai egyszerűen eltűntették a
kompromittálóvá vált filmet. Minden példányát.
Huszonöt év múlva, a háború után viszont nagyon jól jött volna ez a "forradalmi"
bizonyíték, amikor a zseniális színésznőt újból megvádolták, ezúttal lenácizták
("mégpedig a javából!" - licitál kéjesen Fedákra a Fényszóró 1945 végén).
Bebörtönözték, majd falura száműzték. Így a népbírósági tárgyaláson az utolsó szó
jogán Fedák hiába kérkedett:
A proletárlány-szerep után a "honleányért" is meglakolt. A "nem színésznő" színésznő,
a "nem énekes" énekesnő - mint azt az utolsó kártyás is tudja -, a legfényesebb csillag
volt a magyar színház és operett egén. Ám, hasonlóan megannyi csupa-tehetségre, ő is
átjátszotta az életet, dacára annak, hogy az nagyon rosszul volt "megírva". Pedig a
látnok Ady Endre már 1902-ben megírta előre:
"Ez a leány a nagy mindennek
Remekbe termett, kicsi mása,
A hódító, tüzes, pogány vér
Gyönyörű és szent lázadása.
(...)
Mennyit fog még sírni, bűnhődni,
Mert szebb és különb, mint a többi..."
Fedák Sári (Lotti ezredesei)
No de mi a bizonyíték arra, hogy az elmosódott mozgó árnyék a villódzó vásznon
valóban Fedák Sári? Hiszen olyan apró a totálplánban, tulajdonképpen felismerhetetlen.
A korabeli riportfotók nem egyértelműek. Ahány fénykép, annyi változat: a női figurán
egyszer fehér kalap van, sötét szalaggal, egyszer meg fordítva, fekete kalap, fehér
szalaggal. És ki az, aki azonosítaná Zerkovitzot, ha még a Fedák is alig látszik?
A Színházi Élet 1919/15-i, áprilisi számában azonban egy egész oldalas fényképen,
mozgásban, spontán elkapott pillanatban ránk mosolyog az éppen proletárlányt alakító
díva. Úgy, ahogy azt Egyed Zoltán írja: hajadonfőn a teherautón, körülötte hegedűsök
és zászlós emberek, a levegőben pedig a szállingózó röpcédulák... Akárcsak a
filmszalagon. Csak nagyobb, félközeliben... (Nyilván az egész nap tartó mozgalmiság
folyamán most éppen kisütött a nap, a kalap, a sál lekerült a hölgyről, miként cilinderből
is sokkal kevesebb látható a körülötte álló urakon.)
Nincs kétely. Ez bizony ő, Fedák.
Előkerült hát ez a történelmi filmdokumentum, mégpedig Oroszországból, ahová
feltehetően ajándékként ment azért a hét szovjet híradóért, amelyet 1919 májusában
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hozott repülőgéppel Budapestre Szamuely Tibor, "hogy az orosz proletárok testvéri
szeretettel üdvözölhessék a budapesti proletariátus hatalmas táborát."
Padláson lapult a Márványmenyasszony vendégkönyve
Jávor Pál és Fedák Sári aláírását találta meg
Értékes vendéglátás-történeti emlékekre bukkant Kecskemét melletti tanyája
renoválásakor Boros Gyula. A padlás egyik rejtett zugában rátalált nagyapja híres
vendéglőjének, a Budán ma is üzemelő Márványmenyasszonynak a vendégkönyvére és
egy festményre, amely egykor a bejáratot díszítette.
- Nagyapám 1905-ben vette meg az éttermet és a mellette álló két házat – lapozgatja
a megsárgult papírokat Boros Gyula. – A Márványmenyasszonynak főleg a
kerthelyisége volt nagyon közkedvelt a hírességek körében. 1839-ben például itt
ünnepelték az ország urai a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal átadását. Gróf Széchenyi
István és báró Wesselényi Miklós egyaránt nagyapám vendéglőjében tartotta az esküvői
ebédjét, Jókai Mór pedig törzsvendégnek számított. Az író egy aranyat ígért
nagyapámnak, ha levágja magyaros bajuszát.
A vendégkönyv tanúsága szerint megfordult a Márványmenyasszonyban Fedák Sári,
Jávor Pál, Sólyom Janka, ebédelt itt Héjjas Iván és Prónai, Szép Ernő pedig a 25.
érettségi találkozóját tartotta a budai vendéglőben. –Nagyapám házait és a
Márványmenyasszonyt 1952-ben államosították. Egy cselédszobát utaltak ki a részére a
saját házában. Az étterem vezetőjének pedig egy bányászt neveztek ki, aki a
nagyszüleim szeme láttára tette tönkre a híres szórakozóhelyet.
Idősebb Boros Gyula a Kecskemét melletti tanyára költözött. Két emléket vitt magával
egykori gazdagságából: a vendégkönyvet és a festményt.
- Többször tartottak nálunk házkutatást. Nagyapám félt, hogy a grófok, a bárók,
Héjas és Prónai aláírását őrző vendégkönyvet megtalálják nála a rendőrök. Valószínűleg
ezért dugta el a padláson. Azt mondta, vigyázzak rájuk, de a rejtekhelyet nem árulta el.
Jegyzőkönyv
A beregszászi Róm. Kat. Egyháztanács- és iskolaszéknek 1904. évi julius 31-én tartott
üléséről.
Jelen voltak: Szalay Sándor esperes-plébános egyht. elnök, Czeiner Nándor, Linnert
Bertalan, Halmos Gusztáv, Hajdú Lajos, Rozenauer Venczel, Smidle György, Bacskó
Mihály, és az egyht. tagok és Plank Antal egyht. jegyző.
I.
Egyht. elnök üdvözli az egybegyülteket s először felolvastatik a múlt
gyülésről fölvett jegyzőkönyv.
Tudomásul szolgál- IV. Nfdő elnökúr jelenti, hogy az ardó utczai keresztföldet
Dr. Fedák István megyei főorvos 1000, azaz egyezer korona készpénzért
megvette s kötelező igéretet tett, hogy tavasszal egy szép kivitelű kőkeresztet
állíttat, azt bekeríti s annak helyét telekkönyvileg is biztosítja. Ezzel
kapcsolatban kérdést intéz az egyháztanácshoz: óhajtja-e a templom előtt
felállitandó kőkereszt javára gyüjtött és a hitelintézetben elhelyezett 166 kor. 80
fillért és kamatait arra forditani, illetőleg szükségesnek s alkalmasnak találja-e
az Egyháztanács a templom előtti kereszt felállitását?
Az egyháztanács örvendetes tudomásul veszi az Ardó- utczai kereszt föl állitását
és szives készséggel óhajtja ezen 1000 kor.-val adóságát törleszteni. A templom
előtti kőkereszt felállitását szükségtelennek találja.
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Fedák Sári „Lotti ezredesei”
Ez a leány a nagy mindennek
Remekbe termett kicsi mása,
A hódító, tüzes, pogány vér
Gyönyörű és szent lázadása.
Ez a leány gyönyörűséges ember,
Szilaj vággyal, vad szerelemmel.
Nem értitek? Jól van: ne tessék!...
Ez a leány tökéletesség!
Ez a leány tökéletesség,
Ez a leány a szebbik élet,
Ez a leány szomorú vígság,
Ez a leány csak idetévedt.
Körülte sír, suhogva, szállva
Heinének és Offenbachnak árnya…
Mennyit fog még sírni, bűnhődni,
Mert szebb és különb, mint a többi…
Ady Endre, 1902
Fedák Sáriról egy kis népdal is született Beregszász várostól nem messze lévő
Nagybereg lakosai körében, mely így szól:
Fedák Sári libája
kitévedt az utcára.
Kettőt lépett utána,
sáros lett a Fedák Sári
fehér alsó szoknyája

Az egykori Fedák Sári-lak
Források: Beregszász című hetilap
Encyclopaedia Hungarica
Magyar életrajzi lexikon
Beregszászi tájmúzeum
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Fényes Elek
a Magyar statisztika első kimagasló képviselője
(írta: Gulácsi Andrea)

Az Osztrák-Magyar Monarchia
Az Osztrák-Magyar Monarchia megnevezést az 1867 és 1918 között fennállt,
különleges, Közép-Európában létrejött államra használjuk.
Két fő része, Magyar Királyság és Ausztria (mely magába foglalta Cseh- és
Morvaországot, Galíciát, Bukovinát, a mai Szlovéniát, Dél-Tirolt, Bosznia
Hercegovinát), belügyeit önállóan intézhette, azonban közösnek számítottak a külügy,
a hadügy és az ehhez szorosan kapcsolódó pénzügy.50
A kiegyezéssel létrejött két központú, dualista monarchia jóval több volt egy
szokványos államközi kapcsolatnál, bonyolult társadalmi, politikai és gazdasági
szerkezetű államalakulatot jelentett. Bár a magyar fél a két rész viszonyát
perszonáluniónak tartotta, a történészek szerint, a gyakorlatban inkább a reálunió
érvényesült.51 A birodalom részeinek a kapcsolatát a Pragmatica Sanctio alapján
szabályozták. A viszonyt a paritás elvére építették, ami szerint a két fél teljesen
egyenjogú. Hangsúlyozták a birodalom feloszthatatlanságát és elválaszthatatlanságát, s
az ebből értelemszerűen fakadó, már említett, közös kül-, had- és pénzügyet. Ezen
elveknek megfelelően, s ezek együttes alkalmazásával születtek meg az 1867-es
törvények, köztük a dualista rendszer szervezetét meghatározó törvénycikkely.52
Dolgozatom célja a Bihar vármegyében, Csokalyon, született Fényes Elek, első híres
magyar statisztikus, közgazdász, akadémikus élettörténetének és munkásságának rövid
ismertetése. Bár tevékenységének jelentős részét a Monarchia megalakulása előtt
fejtette ki, s csak a dualizmus első tíz évét érhette meg, mégis úgy gondolom, hogy
munkássága olyan nagy hatással volt a későbbi tudomány, elsősorban a statisztika
fejlődésére, hogy neve mindenképpen említésre méltó, mikor a „dualizmus nagyjai”-ról
beszélünk. A bemutatandó személy kiválasztásánál elsődleges szempontként figyelembe
kellett venni, hogy az illető azon régió szülötte legyen, ahonnan mi is származunk. Így
esett választásom Fényes Elekre, mivel ő is, hozzám hasonlóan, az Érmellék, Csokaly
falu szülötte.
Csokaly Bihar megye északi részén, az Érmelléken, Diószeg és Székelyhíd között
fekszik. A Nagyváradot Szatmárnémetivel összekötő út bal oldalán helyezkedik el, s
közigazgatásilag a 6 km-re levő Székelyhíd városhoz tartozik.53 Csokalyon feltűnően
sok jómódú, középbirtokos nemes család élt: Fényes, Darvay, Horváth, Fráter, Oláh,
Csengery, Ormándy, Pappszász, Farkas.
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A Fényes család Szabolcs vármegyéből származik. Címeres nemeslevelet 1635-ben
kaptak II. Ferdinándtól. Bihar vármegyében 1751-ben igazolták, majd hirdették ki
nemességüket.54 A család jeles szülötte Fényes Elek (Csokaly, 1807 – Újpest, 1876)
statisztikus, földrajzi író, az Országos Statisztikai Hivatal megalapítója (1848).
A Fényes család
A csokalyi előnevű Fényes család már a XVII. században, az 1630-as években elnyeri
nemeslevelét. Szatmár megyében 1635-ben hirdették ki nemeslevelüket, míg Bihar
megyében csak az 1754-55. évi országos nemesi összeíráskor fordulnak elő a nemesek
között. Nemesi családról lévén szó, címerük is ismeretes és alapvető motívumai a
Fényes család minden ágánál azonosak: kék pajzsban hármas zöld halom középsőjén
kiemelkedő páncélos vitéz jobbjában kardot, baljában három búzakalászt tart. (1.
melléklet)55
Fényes Elek
Fényes Elek, Fényes Antal közbirtokos és Máriássy Éva fiaként született a Bihar
vármegyei Csokalyon. Tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végezte,
majd Nagyváradon bölcseletet tanult 1822 és 1824 között, s a következő két évben
pedig a Pozsonyi Akadémián jogot hallgatott, s az ügyvédi gyakorlat után 1828-ban
ügyvédi vizsgát tett. A szakvizsga letétele után Pozsonyban feleségül vette Eitel Zsófiát,
akitől három gyermeke (Klementina, Mária és Gyula) született.56
Az 1830, majd ’32 és ’36. évi rendi országgyűléseken több, távol levő mágnás
helyettesítő követeként vett részt. Itt szembesült azzal, hogy az országgyűlési követek
nem ismerik saját hazájukat, s ez inspirálta, hogy első, nagyszabású országismertető
művét megírja. 1835-ban Pesten telepedett le, különböző gazdasági területeken
működött, de elsősorban statisztikai munkásságot folytatott.
Munkáiból ismerték meg a kortársak a korabeli Magyarország gazdasági, népességi,
statisztikai állapotát. Az ország anyagi és szellemi erőforrásait összehasonlította a
külföldi viszonyokkal, s így még inkább szembetűnt az elmaradottság, de műveinek
leíró része hatalmas értékű néprajzi forrás is egyben.57
Pestre költözése után, ami a közéleti munkásságát illeti, kezdetben Széchenyi, majd az
1840-es évek elejétől Kossuth szellemi híve lett. Alelnöke lett az ellenzéki Nemzeti
Körnek, később a Pesti Körnek, majd az Ellenzéki Körnek is.
Vezető szerepe megnyilvánult több közhasznú egyesületben, a Magyar Gazdasági
Egyesület előadója, a Magyar Iparegyesület aligazgatója és a Védegylet választmányi
tagja volt.
1848-ban, a Batthyány-kormány megalakulása után Szemere Bertalan belügyminiszter
minisztériumi osztálytanácsossá nevezte ki és megbízta az Országos Statisztikai Hivatal
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megszervezésével és vezetésével. Ez a hivatal 1848 májusában jött létre és a
szabadságharc végéig működött.
A világosi fegyverletétel után Csokalyon, majd Gödöllőn bujdosott, végül 1849
októberében önként jelentkezett a császári hatóságoknál. A pesti haditörvényszék csak
pár hónapos börtönbüntetésre ítélte, s a halálbüntetést is sikerült elkerülnie, pályája
mégis megtört. Szabadulása után Gödöllőn gazdálkodott, majd birtokát eladva ismét
Pestre költözött.
Az ’50-es évek vége felé az első Magyar Általános Biztosító Társaság életbiztosítási
ügyosztályának főnöke lett. Kidolgozta az élettartam és halálozási valószínűség
táblázatait, azonban ellentét alakult ki közte és az intézet vezérigazgatója között, így
állásáról le kellett mondania. 58
Az 1860-as években a Sürgöny című kormánylap főmunkatársa lett, de közben a Pesti
Hírnökbe is ír cikkeket. E kettősség miatt elszigetelték, s munka nélkül maradt, ebből
kifolyólag megélhetési gondokkal kellett szembenéznie. Munkásságára való tekintettel,
tiszteletdíj címén kevés nyugdíjhoz is jutott, és Csengery Antal, a Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke közbenjárására az akadémia statisztikai és nemzetgazdasági
bizottsága is megbízta kisebb munkákkal, de mindezek ellenére a tudományos
munkával teljesen felhagyott.59
Főbb művei
1. Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja
statistikai és geographiai tekintetben I-VI.
2. Magyarország statistikája I-III.
3. Magyarország leírása I-II.
4. Magyarország geographiai szótára I-II.
5. A török birodalom leírása, történeti, statistikai és geographiai tekintetben
6. Az ausztriai birodalom statistikája és földrajzi leírása
7. Magyarország 1859-ben, statistikai, birtokviszonyi és topographiai szempontból
8. Magyarország ismertetése statistikai, földirati s történelmi szempontból
9. A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint60
A Fényes-kúria
A csokalyi Fényes-kúria az elmúlt század 90-es éveiben pusztult el. A kúria szabadon
álló földszintes, téglalap alaprajzú klasszicista stílusú épület volt. Főhomlokzatán hat,
félköríves záródású, árkádokon nyugvó, mellvédes tornác futott végig, ahova az
udvarról két lépcső vezetett fel. Hátsó homlokzatán nyitott terasz állt. Az udvarház alatt
bolthajtásos, téglával bélelt pince futott végig.
Előbb a cserepek töredeztek, majd a födémgerendák roppantak össze, s csak a csupasz
falak maradtak; Mára egyetlen fal maradt! (2. melléklet) A kúrián korábban emléktábla
állt. György Aladár, a Statisztikai Hivatal munkatársa kezdeményezésére, 1890-ben
leplezték le Fényes Elek emlékére, azt a márványból készült emléktáblát, mely a
második világháborút követően nyomtalanul eltűnt. 2001-ben, Fényes Elek halálának
125. évfordulóján, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, az
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Érmelléki Református Egyházmegye, Székelyhíd Község Tanácsa emléktáblát helyezett
el a református templom falán.
A PBMEB ekkor elhatározta, hogy Fényes Elek Díjat létesít a helytörténeti kutatásban
jeleskedők számára, amit évenként adnak majd át. Később megalakult a Fényes Elek
Társaság, melynek elnöke a székelyhídi iskola egyik tanára, Cservid Levente lett. Előtte
alakították ki az ún. Fényes Elek Parkot, melynek létrehozására a Fényes Elek
Társaság és az Érmelléki Egyesület egy közös pályázatban 300 ezer forintot nyert a
Magyar Kulturális Minisztériumtól a szülőház falmaradványainak felújítására és a park
kialakítására.
Később, a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának és a Magyar Statisztikai
Társaságnak a támogatásával 2003 szeptemberében leleplezték Fényes Elek bronz
mellszobrát, Mihály Gábor, székelyhídi származású, Budapesten élő szobrászművész
alkotását, melyet ajándékképp készített el. (3. melléklet)
1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet
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Ferenczi Sándor
Freudizmustól az interperszonális pszichoanalízisig
(Írta: Kiss Gyöngyvér)
„Nevét Amerikában éppúgy ismerték, mint Indiában. Nemrégiben kezembe ötlött az a lélekelemző
folyóirat, melyet a tokiói egyetem ad ki. A japán szövegben gyakran föltűnik két név, latin betűkkel
szedve: Freudé és Ferenczié. Budapest az ő jóvoltából évtizedeken át egyik szellemi góca volt a
lélekelemzésnek….Bécset és Budapestet az ő mozgalmukkal kapcsolatban együtt és egymás mellett
emlegették, mint valaha az ókorban Athént és Rómát.”61

Ha felsoroljuk azokat a pszichológiai irányzatok képviselőit, amelyek alaptendenciája a
pszichoanalízisre vezethető vissza Freud, Jung, Adler neve mellet kihagyhatatlan a
magyar tudósé, Ferenczi Sándoré.
Ferenczi munkásságát életútja áttekintésével kísérhetjük végig. 1973-ban az OsztrákMagyar Monarchia gyermekeként látta meg a napvilágot. Családi hátteréről szakmabeli
utódai kutatásainak köszönhetően több pszichológiai tanulmány is született. Amiben
pszichológusok konzekvenciája megegyezik, hogy könyvkereskedő és kultúra iránt
érdeklődő szüleinek köszönhetően az intellektuális közegben nőtt fel. A miskolci
középiskola után Bécsben végzett az orvosi egyetemen.
Ferenczi apja Fränkel Bernát, egy Lengyelországból bevándorolt könyvkereskedő, aki
1848-ban részt vett a magyar szabadságharcban. Miskolcon telepedett le, s egy
könyvesbolt, majd egy könyvkiadó tulajdonosa lett. Nevét 1879-ben magyarosította
Ferenczire. Tizenöt éves Ferenczi Sándor, mikor apja meghal. Ennek a fiatalkori
veszteségnek tulajdonítja Benedek László analitikus tanulmányában azt a rajongást, amit
Ferenczi szakmai ideálja Schächter Miksa, a Gyógyászat című hetilap főszerkesztője és
Freud iránt is táplált.
Egyetemi tanulmányai alatt azonban még nem a freudi hatások jellemezték szemléletét.
Richard von Krafft-Ebing professzornak a szexuális rendellenességekről vallott
gondolatai, a darwini szelekció elmélet, valamit Jean-Batiste Lamark és Ernst Haeckel
tanítása a filogenézis és az ontogenézis kapcsolatáról befolyásolták gondolkodását.
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Bécsi egyetem elvégzése után első állása Budapesten a Szent Rókus Kórház orvosaként
„nem elégítette ki szellemi kíváncsiságát”(olvashatjuk különböző életrajzi írásokból),
ezért az automatikus írás, valamint a spiritizmus felé fordult. „Mindenekelőtt a nem
tudatos, vagy félig tudatos állapotok foglalkoztatták: a hipnózis, az álom, az okkult
jelenségek, de érdekelték a neurológiai betegségek, a lélektani kísérletezés és a
szexualitás pszichés vonatkozásai.”62Ekkor kezdett publikálni a Gyógyászatban, így a
már említett Schächter segítségével sikerült a pszichoanalízist kollégáival is
megismertetni. 98 cikke és esettanulmánya jelent meg.
Az előbbiekben a „kielégületlen szellemiséget” azért tartom fontosnak kiemelni, mivel
Ferenczi írásainak egyik releváns vonása, hogy lélektani mélységek prezentálásához
ezeket a Szent Rókus Kórházban tapasztalt eseteket használja segítségül, és éppen ezek
a példák teszik könnyen érthetővé a Gyógyászatban megjelent cikkeket egy a témában
kevésbé jártas személy számára is.
A másik jellegzetes vonása ezeknek a tanulmányoknak a női nemmel való
kontempláció. Mivel Ferenczi a kórház prostituáltakkal foglalkozó osztályán dolgozott,
gyakorlati példáit is nők életének elemzéséből merítette. Mivel Freud egyik támadási
felülete éppen ez volt, hogy a feminista mozgalmak hiányolták a női nemmel való
munkásságát, Ferenczi erre ellenpéldának bizonyul. Freud kutatásainál kifogásolták,
hogy nőiség gondjait kasztrációs komplexusra vezette vissza, magyar kollégájánál ez a
felvetés nem állhat fenn, hiszen a Gyógyászat 1900-as számában már így írt két
esettanulmányának elemzéseként:
„…nem mindig helyes a törekvés, amely különféle tüneteket egyetlen okra igyekszik
visszavezetni, és a talán véletlenül társult szövődményeket mind „Aus einem Punkte zu
kuriren” (egy pontból gyógyítani). Mert igaza lehet Mefisztónak, ha ezt a női nemre
vonatkozólag állítja, de nincs igaza annak, aki ezt az elvet a diagnosztikában is minden
esetben alkalmazni akarja”63
1907-ben, mikor másodszor is elolvassa az „Álomfejtés”-t, a mű már döntő hatást
gyakorolt rá. Ez év tavaszán, Budapesten találkozik Jung feleségével és dr. Stein
Fülöppel. Ezt követően június 28-án Jung levélben közli Freuddal, hogy dr. Stein és
„egy másik idegorvos, Ferenczi dr. szeretnének Freudnál látogatást tenni, és ő
szándékukat támogatja.” 64 1908. február 2-án Stein, Ferenczi kíséretében meg is
látogatja Freudot. Ekkor kezdődött Freud szavaival élve „egy bensőséges élet-, érzelem
és érdekközösségnek”65. 1933-ban elhunyt Ferenczi halála után a levelek már a
negyvenes évek végére Bálint Mihály budapesti pszichoanalitikushoz kerültek. „A
rendszerezés és a publikálás reményében, a levelezés három kötete közül az első csak
1992-ben jelent meg, s francia fordításban. A német, angol, olasz, spanyol, portugál és
egyéb kiadások a franciát követték, illetve követik. A magyar változat alapjául az 1993
óta a bécsi Böhlau Kiadónál megjelenő német kiadás szolgál, amely a francia három
kötetet további félkötetekre osztotta.”66
A két analitikus több mint 2000 levelet váltott. Ezeket tanulmányozva releváns
információkhoz juthatunk a pszichológia fejlődését illetően, de akár Ferenczi pszichikai
állapotával, akár politikai nézeteivel kapcsolatban is. „A helyenként nyelvi humorral és
iróniával átszőtt levelekből - amelyek között találunk számos irodalmi értékű episztolát,
62
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mély megnyílásokat és vallomáselemeket, elvont eszmefuttatásokat és reflexiókat,
intimebb személyes és családi közléseket, s amelyek akár interszubjektív önéletrajzként
is értelmezhetők - az is kiderül, hogy Ferenczi minden tevékenységét áthatotta kora
kultúrája: annak kérdésfeltevései, gondolkodásmódja, emberi értékei.”67 Ezáltal
határozza meg Ferenczi Andrea a „historia docet” műfaját. Ennek lényege, hogy
levelezésük nemcsak az ő ügyük, a mai olvasóhoz is szól”68. Erre utal az a tendencia is,
hogy a leveleket az elmúlt évtized folyamán sorra kötetekbe rendezték, így hétköznapi
olvasmányélményként épp úgy forgathatjuk, miképp analitikusok használhatják
kutatásaik során.
Ezekből az iratokból láthatjuk, hogy a két pszichológus gondolataikról és terveikről
folyamatosan és kölcsönösen beszámolnak egymásnak. „Ferenczi számos ötlete és
elgondolása jelenik meg - gyakran hosszú érlelődés után - Freud munkáiban saját
gondolataival keveredve: például a homoszexualitásról, a paranoiáról, a traumáról, az
áttételről, a viszontáttételről, az én fejlődéséről... Közben alkalmanként
megmutatkoznak kicsinyes gondjaik; barátságukat konfliktusok, sértődések, félreértések
és ellentmondások sorozata kíséri, de éppen ezektől válnak szemünkben levélről levélre
egyre emberibbé.”69
Közös témáik közül a pszichoanalízis alapját, az álomfejtést emelném ki, amiben
egyértelműen megmutatkozik Ferenczi Sándor Sigmund Freud tanaihoz való
viszonyulása, tanainak interpretációja Magyarországon. A magyar pszichoanalitikus
kutatások egyedisége azonban mégsem csak ebben rejlik. Ferenczi nemcsak szavakat
fordít. Kompetens kutató lévén rekonstruálja az analízist hazánk néphagyományából, és
nyelvezetéből kiindulva. Erre utalnak Tudományos álommagyarázás című cikkéből a
következő sorok:
„…S ha végül az álom kiinduláspontját alkotó álomgondolatot magával a naivul
elmondott álommal összehasonlítjuk, azt tapasztaljuk, hogy az álom nem más, mint
valamely elfojtott vágynak leleplezett teljesülése. Ebben a mondatban foglalható össze a
Freud-féle álomelmélet egyik alapigazsága.
Hogy az álom teljesíti azokat a vágyakat, amelyek a rideg valóságban kielégítetlenek
maradnak, ezt a felfogást vallják minden népnek közmondásai, a nyelvhasználatban
közhelyszámba menő metaforák és metonímiák. A magyar ember, ha valami
elérhetetlen után nagyon sóvárog, azt mondja, hogy annak a vágyának a teljesülését még
álmodni sem meri, és bár az állatvilágról beszél, de kétségkívül az emberre céloz a
tréfás szólás, hogy a disznó makkal, a liba kukoricával álmodik.”70
Freud és Ferenczi kapcsolata nem merült ki szakmai eszmecserékben. Barátságuk
olyannyira volt bensőséges, hogy sokszor szabadságukat is együtt töltve Ferenczi saját
analizálását is mesterére bízta. Erről így ír:
“Időnként analizáltattam magamat vele (egyszer három, máskor négy vagy öt hétig),
még azokban az években, amikor nyaranta együtt utazgattunk: de képtelen voltam teljes
őszinteséggel feltárulkozni előtte. Őt is »tisztelettudó szemérem« jellemezte, túlságosan
felnőtt volt hozzám képest, túl sok volt benne az apából. Mindennek az lett az
eredménye, hogy Palermóban, ahol velem együtt akarta megírni a paranoiával
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foglalkozó híres munkáját, hirtelen fellázadtam; már első este, amikor, alighogy
leültünk dolgozni, le akart diktálni valamit, felpattantam és kijelentettem, hogy a
diktálás még nem nevezhető közös munkának. »Szóval maga ilyen ember?« - mondta
csodálkozva. »Netalán az egész munkát magának akarja?« Attól fogva esténként
egyedül dolgozott. Én csak a javításokat végeztem, fojtogató keserűséggel. (Ma már,
persze, tudom, mit jelent az »esténként egyedül dolgozott« és a »fojtogató
keserűséggel« kifejezés! Azt akartam, hogy Freud szeressen.)”71.
Talán már ezekből a sorokból is kitűnik a tanító iránti túlzott tisztelet, amit analitikusok
mind a mai napig Freuddal egyetértve apakomplexusnak nyilvánítják. Ezt azonban
Freud csak 1919-ben közli, így az évtizedes barátság folytán együttműködésük
jóvoltából a monarchia két városa Bécs és Budapest a lélektani kutatások központjává
vált. Kutatásaik népszerűségét azonban mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1911-ben
Ferenczi kezdeményezésére alapították a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesületet,
majd 1913-ban sor került a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület létrehozására is,
aminek Ferenczi haláláig elnöke is maradt.
1918-19-es években jelentős események történtek a pszichológus éltében magánéleti, és
közéleti szálon is. A történelmi-politikai események megpecsételték a két pszichológus
barátságát. 1918. október 22-i levelében írja Ferenczi levelében Freudnak: „Ezekben a
napokban búcsúzom szomorúsággal a korábbi Magyarországtól. Az érzés, amely
eláraszt engem, a gyászhoz hasonlatos. Azt jelenti mégiscsak, hogy az ország egy
részétől, amellyel azonosultam, el kell szakadnom.”72 A politika tehát a tudomány
fejlődésébe is közrejátszott. A monarchia szétesése után a közép-európai térség
országai között megnehezült az utazás és a kommunikáció. Ferenczi kiábrándulását
jellemzi, hogy bár 19-ben kinevezik a pszichoanalízis rendes tanárának, ám katedráját
még ebben az évben elveszti. 1918 novemberében nemzetközi pszichoanalitikus
kongresszuson a Nemzetközi Egyesület elnökévé választják, funkciójáról 1919-ben
lemond, mivel „Horthy Magyarországáról nem irányítható érdemben az
Egyesület.”73Mindezen események nyomán munkássága is alapvetően megváltozik.
Szakmai nézeteit illetően fontos kiemelni azt is, hogy ezen időszakra esett Freuddal
való szembefordulása is. Ferenczi szerint „a páciensek által felidézett gyermekkori,
felnőttek általi agresszió gyakran rendelkezik valóságalappal és ilyen esetekben ez
tekinthető a pszichés megbetegedések traumatikus okának.”74 Ezzel ellentmondott Freud
azon álláspontjának, hogy a gyermekkorban elszenvedett agresszióról szóló képek
valójában a pszichoszexuális fejlődés belső konfliktusainak kivetítése, de megalapozott
egy új irányzatot, az interperszonális pszichoanalízist.
Az események után Ferenczi Amerikába indult két éves előadóútra, a New School for
Social Reseach meghívására 1926 és 1927 között tartott előadásokat. Ekkor már a
kapcsolat alapú pszichoanalízis kidolgozására törekedett. Előadásai az interperszonális
irányzatra, Harry Stack Sullivan és Clara M. Thompson nézeteire is hatással voltak,
mivel létrehozott egy új a pszichoanalízisre épülő pszichológiai irányzatot. Ennek teljes
kidolgozását nem élhette meg, 1933-ban meghalt vérszegénységben.
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Ferenczi Sándor emlékét publicisztikái folyamatos frissítésein kívül múzeumok,
műemlékek, hazai, és külföldi társaságok egyaránt őrzik. Pszichológia fejlődéséért tett
munkásságáról az idő igazolta Freud állítását: „tanítványává tett minden analitikust”.75
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Firczák Gyula
(írta: Egressy Mariann)
Vidékünk, valamint a Munkácsi Görög Katolikus
Egyházmegye a 19 század vége-20 század eleji történelmében
jelentős és kiemelkedő szerepet játszott Firczák Gyula püspök.
A Gondviselés kedvezésének tekinthetjük, hogy éppen a
legválságosabb időben lép az egyházmegye püspöki trónjára,
aki nagy elszántsággal és atyai szeretettel fog hozzá az
irányításhoz.
Firczák Gyula Horlyón (Ung megye) született 1836. augusztus
26-án. A gymnasiumot Munkácson, Ungvárt, Kassán és
Szatmáron végezte. Popovics Bazil püspök, ki közeli rokona
volt, 1855-ben fölvette őt a munkácsi egyházmegye
papnövendékei közé, mire a hittudományok hallgatására
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Bécsbe a Szent Borbáláról nevezett görög katolikus központi papnevelőbe ment. Itt
négy évi tanfolyam bevégzése után még egy évet töltött, amikor az alap- és ágazatos
hittanból doktori szigorlatot is tett. 1861. szeptember 26-án áldozópappá szenteltetett föl
és az ungvári theológiai lyceumban tcheológiai tanár lett s tantárgyát ékes latin nyelven
adta elő. Tanárkodása elején két dogmatikai tankönyvet írt: Excerpa theologiae
fundamentalis és Escerptatheologiae specialis. E két munka 15 évig mint tankönyv
használtatott az ungvári theológiai lyceum és csak autograph útján lett sokszorosítva
Ekkor vette feleségül Gerevics Emíliát, aki 15 hónap házasság után meghalt. Felesége
halála után egész életét a tudományoknak, és a papnevelésnek szentelte. Több európai
nyelvet is elsajátított és zenei tudását is tökéletesítette. 1863. és a következő években
beutazta Ausztriát, Bajorországot és Svájcot. 1867-ben Francia és Nagy Britanniát,
különösen a papnevelő-intézeteket és internátusokat tanulmányozta. 1866-ban
szentszéki ülnökké nevezték ki.
1875-ben a püspöki szentszék egy felsőbb leányiskola szervezését és igazgatását bízta
rá s ezt a hivatalt hét évig viselte. 1876-ban Popovics püspök az ungvári papnevelőintézet rektorává nevezte ki.
Ugyanebben az évben megkapta a valóságos kanonoki méltóságot. 1879-ben
„becsületvölgyi” címzetes apát lett. 1883-ban az ungvári királyi püspöki teológiai
líceum főigazgatója lett. Ebben az intézetben megszervezte a „ magyar egyházirodalmi
iskolát” és a „zenekört”. A közegészségtan és a kertészet számára külön tanszéket
állított fel s a püspökkel egyetértésben úgy intézkedett, hogy a teológia tanárai a
tantárgyakat – néhány kivételével- magyarul adják elő. 1886-ban nagypréposttá
nevezték ki. 1887-ben a nagybereznai kerület országgyűlési képviselőjévé választották s
az országgyűlés tanügyi bizottságának tagja lett, rektori állásától megvált. Ettől fogva
nagyobbrészt Budapesten időzött és az ország közügyeivel foglalkozott; azért Ungvárra,
sőt Rómába is eljárt, hol magyar zarándokoknak beszédet is tartott. Mint országgyűlési
képviselő a tanügyi bizottság elnöke volt.
Pásztélyi János püspök halála után Ferenc József 1891. május 26-án a Munkácsi Görög
Katolikus Egyházmegye püspökévé nevezte ki. XIII. Leo pápa december 17-én
prekonizálta. Vályai János eperjesi püspök szentelte fel 1892. április 10-én,
virágvasárnap, az eperjesi székesegyházban.
Firczák püspök Ungváron felállíttatta a tanítóképzőt, és a kántortanítók árva leányainak
intézetét. Az özvegy papnék és az egyházi építkezések számára az államtól segélyt
eszközölt ki. A ruszin népet megismertette a szövetkezeti élettel, püspöksége idején
Kárpátalján csaknem száz hitel- és fogyasztási szövetkezet alakult.
Egyik kezdeményezője volt az úgynevezett „hegyvidéki akciónak”, mely a ruszin nép
szellemi és anyagi felemelkedését akarta elősegíteni.
A főpásztor 1897. március 7-én értekezletet tartott Bereg, Ung, Ugocsa és Máramaros
megye országgyűlési képviselőivel. A résztvevők megtárgyalták a ruszin nép anyagi és
szellemi felemelkedésének következményeit. Emlékiratot juttattak el egyes
miniszterekhez, melyben előadták kívánságaikat:
• A kultuszminisztertől ingyenes és főleg gazdasági irányú népoktatást, óvodák és
gyermekmenhelyek létesítését.
• A kereskedelmi minisztertől a házi- és szövőipari meghonosítást, útépítést és
vámmentességet.
• A belügyminisztertől a galíciai bevándorlás korlátozását.
• A földművelésügyi minisztertől legelőrendezést és gazdasági meliorációt
• A pénzügyminisztertől méltányos adóelengedést és hitelnyitást kértek.
Ez a mozgalom igen jól indult, de a világháború kitörése megbénította azt.
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Firczák püspöknek rendkívül súlyos, megoldhatatlannak látszó problémákkal kellett
szembenéznie:
A századforduló táján Izán is Nagylucskán egyes görög katolikus lelkészek magatartása
miatt és külső izgatás hatására skizmatikus mozgalom indult el, melyet megállítani nem
lehetett. 1912 elején már 22 községben éltek pravoszlávok. A mozgalom az első
világháború után érte el csúcspontját.
A hegyaljai esperesi kerület 1897-ben feliratot intézett a püspökhöz, melyben azt kérte,
hogy az egyházmegyében vezesse be a Gergely-naptárt, a kisebb ünnepeket pedig
helyezze át vasárnapra. A felirat emlékeztette a püspököt arra, hogy a Zemplén megyei
görög katolikus papok és hívek 1871. február 1-én Sátoraljaújhelyen a megyeháza
nagytermében közgyűlést tartottak és már elhatározták, hogy kérik a naptáregyesítést,
mert a vegyes vallású és vegyes szertartású vidékeken a görög katolikus hívek
képtelenek ünnepeiket megtartani. A felirat hangsúlyozza, hogy „ a két szertartású
katolikus házasfelek között a legtöbb családi viszály és házi botrány egyedül az ó naptár
miatt kerül elő” és igen sokan botránkoznak meg azon, hogy az egyházi vezetők ezen a
helyzeten nem változtatnak.
Melles Emil kisdobrai lelkész bodrogközi esperes is röpiratot adott ki a naptáregyesítés
ügyében, melyben sürgeti a Gergely-naptár bevezetését.
Firczák püspök 1899. október 3-án kiadott körlevelében elrendelte,
hogy az őszi espereskerületi gyűléseken a lelkészek tárgyalják meg
a naptáregyesítés kérdését. A gyűléseken minden kerület a
naptárreform mellett döntött. A püspök kívánságára megkérdezték a
híveket is. A ruszin hívek azonban ellenezték a Gergely-naptár
bevezetését. Erre a nagyműveltségű püspök, aki maga is szerette
volna a naptárreformot megvalósítani, a hagyományokhoz híven
mereven ragaszkodó hívekre való tekintettel, azonnal levette az
ügyet a napirendről. Igaz, hogy a skizmatikus mozgalom szervezői már a
naptáregyesítés tervét is lázításra használták.
A munkácsi egyházmegyében élt a magyar görög katolikusok többsége. Firczák püspök
szerette volna elérni a magyar liturgikus nyelv szentesítését, s ennek érdekében többször
is tett lépéseket Rómában, római barátai azonban figyelmeztették a püspököt, hogy „ a
magyar liturgia ügyét ne bolygassa, a tárgyalások úgy is folynak, az erőltetés épp
ellenkező döntésre vezethetne”. Ugyanakkor ismételten szembekerült a magyar hívek
országos szervezetével. E szervezet vezetői azzal vádolták a nagy püspököt, hogy nem
tett meg mindent „a magyar nyelvű istentiszteleti gyakorlat törvényes szabályozása
végett”.
Firczák Gyula szerette volna kiadni újra a liturgikus könyveket. A Magyarországon
eddigi megjelent ószláv liturgikus könyvek szó szerinti másolatai voltak a Lembergben
és Kijevben kiadott könyveknek. Ezek nem feleltek mindenben meg a Magyarországi
liturgikus gyakorlatnak. Hiányoztak belőle például a magyar szentek, a könyörgésekben
és megemlékezésekben a cár szerepelt stb.
A püspök 1893-ban kérte a kormánytól a liturgikus könyvek kiadását. A kormány ekkor
az anyagi fedezet hiányára hagyatkozva a kérést nem teljesítette. Három évvel később
Bánffy Dezső miniszterelnök (1895-1899) már hajlandó volt az állam költségén kiadni a
liturgikus könyveket. A magyar kormány 400 000 forintot irányzott elő erre a célra, s
ebből 100 000 forintot az 1903. évi költségvetésbe már be is iktatott. De nem csak
ószláv, hanem magyar liturgikus könyvek kiadására is sor került volna.
A könyvek kiadására végrehajtó bizottságot szerveztek, melynek elnöke Vályi János
eperjesi püspök lett, tagjai pedig a munkácsi, az eperjesi és a körösi egyházmegye
képviselői voltak.
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A végrehajtó bizottság 1905. november 24-i értekezletén két albizottságot szervezett.
Az egyik feladata: az ószláv szöveg revíziója és nyomdai előkészítés. A másiké: a
magyar fordítások elbírálása és a sajtó alá való rendezése.
A bizottságok munkáját hátráltatta a munkácsi és eperjesi szentszék között a
könyvkiadás kérdésében felmerült nézeteltérések, továbbá az, hogy a tagok az ország
különböző területén éltek, munkájukat nem tudták kellőképpen összehangolni. 1909-re
csak a javított ószláv liturgia készült el, de sem ez, sem egyetlen más liturgikus könyv a
bizottság kiadásában nem jelent meg. A püspök és a kormány kezdeményezése kudarcot
vallott.
Firczák püspöksége idején kiéleződtek az ellentétek a liturgikus újítók és a konzervatív
elemek között.
A galíciai baziliták által kezdeményezett liturgikus újítások: a lourdesi Szűz Mária és
Paduai Antal kultusza. A rózsafüzér és más ájtatosságok Kárpátalján is kezdtek
elterjedni. Ez a jelenség megoszlatta a papságot.
Az egyik táborba tartoztak a reformerek hívei, akik különbséget tettek a lényeges és a
lényegtelen szertartások között. Azt hangoztatták, hogy az előbbiekben ragaszkodni kell
a hagyományokhoz, az utóbbiak terén már csak a modern élet miatt is szükség van az
újításokra, mert a görög katolikus egyház nem maradhat meg ódonságban, hitéletünk
elavult formái a híveket nem elégíti ki.
A másik tábor mereven elzárkózott minden újítástól, reformellenes lett, s küzdött a
legkisebb latin behatás ellen is. Ennek nem latinellenesség volt az igazi oka. A klérus
konzervatívnak tűnő tagjai attól féltek, hogy a legcsekélyebb reform is elindítja a
pravoszlavia elterjedését. Kétségtelen, hogy a skizmatikus mozgalom hangadói arra is
hivatkoztak, hogy a görög katolikusok mindig változtatják a szertartásokat, s hogy náluk
latinosítás folyik.
Firczák püspök- úgy tűnik- a szertartásokban szívesen bevezetett volna ésszerű
újításokat. Szabályozta a Rózsafüzér-társulat és az imatársulat működését, de egyébként
éppen a körülményekre való tekintettel a liturgikus
újítások
kérdésében
megőrizte
tartózkodó
álláspontját.
A főpásztort a pápa és a király kitüntetésekkel
halmozta el. A pápa házi főpapjának, római
grófnak pápai trónállónak, a király pedig valóságos
belső titkos tanácsosnak nevezte ki, s több
rendjellel tüntette ki.
A jubileumi évet örökre emlékezetessé tette az
egyházmegyére nézve. 1900 március 4-én vezette
ugyanis az első görög katolikus zarándoklatot
Rómába, hogy ott százakra menő papjaival és
híveivel együtt a szeretet adóját lerója Krisztus
Urunk földi helytartója előtt. A jubileumi évben
rendezte
az
első
egyházmegyei
lelki
szentgyakorlatot papjai részére.
Firczák Gyula bejegyzése 1900-as jubileumi
szentévben a munkácsi egyházmegye ünnepélyes
zarándoklatakor:
„Szentséges atyánk által kihirdetett szentév alkalmából, az egész munkácsi
egyházmegyéből zarándoklatot vezettem eme nevezetes Kegyhelyre a Boldogságos
Szűz Anya oltalma ünnepén, hogy hódoljunk isteni Megváltónk- a Jézus Krisztusnak, és bemutassuk fiúi kegyeletünket, az Ő Szeplőtelen Anyjának Szűz Máriának. –
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Imádkoztunk egyházunk látható feje- XIII, Leó pápánkért, - hogy láthassa az egyház
diadalát; - imádkoztunk Apostoli Királyunk Ő Felségéért, - és boldognak lássa népeit; imádkoztunk szeretet magyar hazánkért, hogy az legyen erős- hatalmas – és tiszteletet
követelő, polgárainak erényei, tudománya, kötelesség-tudása és vallásossága által;
imádkoztunk egyházmegyénkért, hogy legyen köztünk a Krisztusi szeretet, - az erényre
való törekvés – és a jóbani álhatatosság! Hallgasd meg Urunk alázatos
könyörgéseinket!-„
Mária – Pócs october 14-én 19:00
Firczák Gyula munkácsi püspök 1912. június 1-én halt meg.
Tízéves főpásztori működésének alkotásait röviden a következőkben összegezhetjük.
Székfoglalásának napján jótékony célokra tizenkétezer koronát adományozott. A
püspöki palota belsejét és a palota előtti, valamint a székesegyház melletti szabad
tereket ízlésesen rendezte. A székesegyháznak falfestését kijavíttatta: a sekrestyét
teljesen új bútorzattal szerelte föl. A székesegyháza részére húszezer korona értékben új
templomi ruhákat készíttetett. A papifjak tápintézetét, melyet a tűzvész elhamvasztott,
újra fölépítette és kibővítette. A papárva-, leánynevelő- és tanintézettel szomszédos
emeletes épületet és terjedelmes belsőséget az intézet részére a kincstártól saját pénzén
tízezer koronáért megvette.
Szerény jövedelmének fölöslegét szívesen megosztotta a szűkölködőkkel, a hozzá
folyamodók közül senkit sem utasított el. Nagy összeget tett ki évenként a segélyekre és
jótékony intézmények támogatására tett adományainak száma. Szép összeget
adományozott évenként a királyi katolikus főgimnázium, a papnevelő- és
tanítóképzőben lévő ifjúsági önképzőkörben kitűzött pályatételek díjazására. Az
egyházmegye tanügyét reformálta. Jótékony intézeteinek számát a kántortanítói
leányárvaházzal gyarapította.

Források:
Pirigyi István: A magyarországi görögkatolikusok története. (Nyíregyháza 1990)
Kiss János – Sziklay János: A katholikus Magyarország (Budapest 1902)
Ország-Világ 1890. 11. sz. arczk.
Kelet 1891. 28. sz. arczk.

Fogarasy Mihály erdélyi püspök
(1800. szeptember 17.-1882. március 23.)
(írta: Csata Izabella)
Ebben a tanulmányban Fogarasy Mihály erdélyi püspököt mutatom be, aki
szülővárosom, Gyergyószentmiklós nagy szülöttje. Fogarasy Mihály 1864-1882 között
volt Erdély püspöke, ami alatt munkásságával hozzájárult az erdélyi társadalom
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fejlődéséhez. Az erdélyi püspöki cím mellett teológiai doktor, pápai trónálló, a
vaskoronarend II. osztályú és a Lipót rend lovagja és római gróf.
Gyulafehérvári püspöksége alatt legfőbb célja a hitélet emelése és az iskolaügy,
elsősorban a katolikus népiskolák felemelése volt. Lerakta a későbbi Szent István
Társulat alapjait, Gyulafehérváron zárdát, templomot építtetett, Gyergyószentmiklóson
leány nevelőintézet építését támogatta, és a munkaképtelen szegények számára
szegényházat alapított 1859-ben.

Életéről:
Iskoláit szülővárosában, Marosvásárhelyt és Csíksomlyón
a ferencesrendiek gimnáziumában végezte. 1817-ben
felvették a gyulafehérvári papnevelőbe, ahol két évig a
filozófiai tudományokat tanulta; a hittani tanulmányok
megszerzése végett a bécsi egyetemre küldték, ahol a
Pázmány-féle papnevelő növendéke volt. Bécsben egy év
alatt a német nyelvet annyira elsajátította, hogy már a
második évfolyamban a pedagógiát és egyházi jogot e
nyelven tanulhatta s a próbatétet is azon adhatta.
Visszatérvén Erdélybe, 1823. okt. 28. misés pappá
szentelték. Ezután Nagyszebenbe került segédpapnak és
gimnáziumi tanárnak, ahol 1826-ig működött. Ekkor
Bécsbe a felsőbb papi intézetbe küldték; ahonnan 1828-ban teológiai doktori oklevéllel
tért vissza és a gyulafehérvári papnevelőben, mint tanulmányi felügyelő és hittanár lett
alkalmazva és püspöki szentszéki tanácsosnak is kinevezték. 1830-ban a népiskolák
felügyeletét is rá ruházták.
1832-ben, egy felsőbb rendeletnek eleget téve, mint iskolai
felügyelő a könyvvizsgáló lakását Kolozsvárra tette át. 1833-ban a
gyulafehérvári káptalanhoz tiszteletbeli kanonokká nevezték ki.
Rövid idő múlva Bécsbe hívták, ahol udvari káplán és a szent
Ágostonról elnevezett felsőbb papnevelő intézet igazgatója lett.
1838-ban a király nagyváradi székesegyházi kanonokká s az ottani
királyi akadémia pro direktorává nevezte ki. Itt ő egy kézi
könyvtárt állított föl az ifjúság számára. Ez mellett zene, ének,
német és francia nyelvmestereket foglalkoztatott itt. Ezek mellett a
váradi iskolai kerületben a fődirektori teendőket is teljesítette, a
káptalant pedig a politikai téren úgy a megyei teremben, mint az
országgyűléseken képviselte.
Pozsonyban az egyházi tanácskozások lelke volt; bátor, de mérsékelt védője az egyház
jogainak. Nagyváradon írta meg 1842. Karácsony előestéjén a Szent István Társulat
alaprajzát, amit közölt is a püspökökkel és barátaival. Ezt később a Religio és
Nevelésben hozta nyilvánosságra.
1843-ban apáttá, 1846-ban címzetes püspökké nevezték ki, és rábízták a budapesti
egyetem hittani karának igazgatását is rá bízta
1848-ban alapította a most is létező könyvkiadó katolikus társulatot, melyet Szent
István első magyar apostoli királyról nevezett el és mely 1848-ban működését meg is
kezdte. E társulatot 1853. októberig maga vezette és kormányozta. Ekkor nagyváradi
káptalani stallumába visszatérvén, a székesegyházi főesperesi hivatalt viselte; egyúttal
elnöke volt a házassági törvényszéknek is. Eközben nyerte a királyi tanácsosi címet,
majd a Lipót rendet és II. osztályú vaskoronarendet.
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1864. november 25-én erdélyi püspökké nevezték; e közben őfelsége valóságos belső
titkos tanácsosai sorába méltatta. Mint erdélyi püspök, legfőbb tevékenységet a hitélet
emelésére, az iskolaügy, legfőképp a katolikus népiskolák felvirágoztatására irányozta.
Püspöksége alatt sokat jótékonykodott és adakozott. Íme néhány a nagyobb
jótékonysági tetteiről:
• a nagyváradi akadémiánál 1000 váltóforintnyi alapítványt hozott létre a
jobb tanulók számára;
• püspöki elődje által Gyulafehérvárt megtelepített irgalmas nővérek
számára 42,000 forinton zárdát és iskolahelyiségeket emelt kis
templommal együtt;
• Püspöki kinevezése lehetővé tette, hogy szülővárosáért tevékenykedjen.
Ennek az egyik legnagyobb eredménye az 1876-ban megnyitott, az ő
adományaiból épült gyergyószentmiklósi leányiskola. 27 ezer forintot
adományozott a leánynevelő intézete felépítésére, amelynek vezetését az
irgalmas nővérekre bízta, 25 ezer forint tőkével és több fekvőséggel látta
el.

Az általa alapított leányiskola, amely homlokzata 1934-ben nyerte el
végleges formáját.
•

ugyanott azon ősi telken, hol született, öt munkaképtelen szegény
számára 3000 forinton menedékházat emeltetett, a szegények ellátására
8400 forint alapítványt hozott létre és az épület fenntartását
adományozott fekvőségekkel biztosította;
• Gyulafehérvárt a «Pius Samaritanus»-nak 7400 forinton vett és
kibővített épületes telket adományozott; ugyanott iskolatelket vásárolt és
elemi iskolát építtetett 10,000 forint költségen;
• a papnevelő-épületet 11 ezer forint értékben kibővítette és a Thomistica
philosophia előadására 10 ezer forint alapítvánnyal katedrát állított föl;
• ugyanott főiskolát állított fel, Lyceum academicum néven, 100 ezer
forintot adományozott erre a célra
Szónoki képessége és tudományos készültsége általánosan ismert volt, számos
megyegyűlésen és utóbb az 1844. pozsonyi országgyűlésen, mint a nagyváradi káptalan
küldötte a katolikus érdekek védelmezői között ritka ékesszólásával tűnt ki. Több hittani
értekezést írt, többek között a Fasciculi Ecclesiastici című folyóiratba (Pest, 1841-42.
Praelectiones theologicae super opere: Das Leben Jesu von David Strauss), a Magyar
Emléklapokba (I. 1857. Nagyváradi közigazgatási terület konzervátorának hivatalos
jelentése).
Mindezek mellett az Egyetemes Magyar Encyclopaediának is munkatársa volt.
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Munkássága:
•
•
•
•
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•
•
•
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•

Az elme és írás szava az oltári szentségről, melyet Úr napján 1829. ezt. a
kolozsvári anya templomban hirdetett. Kolozsvár.
A hazafiúság képe, vagyis az a rövid egyházi beszéd, melyet a kolozsvári
katolikus anyatemplomban I. Ferencz születése 65. évi ünnepén elmondott.
Kolozsvár, 1833.
Keresztény igazságok egyházi beszédekben, melyeket különféle alkalmakkor
hirdetett, és a hívek épülésére s egy iskolai intézet megsegítésére közre bocsát.
Kolozsvár, 1833. (2. bőv. kiadás. Nagyvárad, 1861. Két kötetben.)
Az erdélyi püspökről polgári tekintetben. Bécs, 1837. (Ism. Egyházi Tár.)
Halotti beszéd az 1844. máj. 21-én meggyilkolt Ung-megyei követ, néhai
csicseri Orosz Elek felett. Buda, 1844.
Emlékírat az 1847-48. országgyűlés alatt Pozsonyban tartott püspöki
tanácskozásokról. Egy résztvevőtől. Pest, 1848. (2. kiadás. Pest, 1868.)
Oratio funebris qua dni Francisci a Paula e comitibus de Nádasd memoriam in
exsequiis solennibus Colocae, in metropolit, ecclesia die 30. Sept. 1851.
celebratis recoleret. Pest, 1851.
Két egyházi beszéd a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról.
Nagyvárad, 1855.
A kereszt ereje. Alkalmi szent beszéd, melyet a Békés-városi új temetőben épült
kálvária és kápolna felszentelésekor mondott el, 1857. okt. 11. tartott,
Nagyvárad, 1857.
Főpásztori beszéd, melyet erdélyi püspöki széke elfoglalása alkalmával híveihez
intézett. Nagyvárad, 1865.
Főpásztori levele, mely által négy megye hitehagyott papját az egyház kebeléből
kiiktatja. Nagyvárad, 1873.
Főpásztori levele, melyben az 1873. évnek kezdetén híveit üdvözli. KárolyFehérvár, 1873.
Főpásztori levele, melyben ötvenéves jubileumának megünneplését híveinek
hírül adja. Károly-Fehérvár, 1873.
Főpásztori levele a szent böjtnek idejére. Károly-Fehérvár, 1874.
Pázmány Péter Imádságos könyvét újból átdolgozva és bővítve
adta ki a katolikus nép számára (16. és 17. kiadás. Pest, 1851. és
1853.)
1880. május 1-jén szélütés érte és Gyulafehérváron meghalt.
Szülővárosa, Gyergyószentmiklós 1991-ben iskolát nevezett el
róla és mellszobrot állíttatott emlékére 1993-ban.

Mint Gyergyószentmiklós egyik legjelentősebb egyénisége,
Fogarasy Mihály erdélyi püspök óriási szerepet játszott a kor
iskola- és nevelésügyi fejlesztésében. Már püspöki
kinevezése előtt maradandót alkotott a magyar
neveléstörténetben, elég, ha csak azt említjük, hogy ő
alapította Budapesten a Szent István Társulatot, amely
napjainkban is az egyik legjelentősebb magyar könyvkiadó.
2004 decemberétől az iskola előterében márványtábla
emlékeztet az iskola alapítójára.
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Gozsdu Elek zombori évei
(írta: Péter Andrea)
Gozsdu Elek, akiről pályamunkám készült, nem a szűkebb szülőföldem szülötte, csak
Zomborban élt 1897 és 1905 között, de élete jelentős részét a Délvidéken élte le,
Fehértemplomon, Karánsebesen, Zomborban és Temesváron. Úgy érzem, az író
életének, zombori szakaszának részletesebb bemutatása azért érdekes, mert ezzel a
korszakával, az életrajzát tanulmányozókat is belesorolva, szinte sehogy vagy alig
foglalkoztak. Gozsdu Eleket a magyar köztudat, mint irodalmárt tartja számon, habár
irodalmi életműve, úgymond csonka maradt. Kevés számú művével, két regény, két
dráma, egy novelláskötete, és egy később, csak a halála után megjelent újabb
novelláskötete mégis olyan nyomot hagytak, hogy az irodalomtörténet azóta többször is
felismerte, hogy a klasszikus magyar elbeszélőink közé tartozik, egyenrangú a Nyugat
nagy elbeszélőivel, és irodalmunkban sem a realizmus, sem a szecesszió nem foglalható
össze életműve nélkül.

1. kép: Gozsdu Elek
Miért is választottam őt pályamunkám témájául? Talán azért, mert, amikor erről a
pályázati felhívásról a tanáraimmal konzultáltam, hogy kivel is foglalkozzam, az általuk
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felsorolt személyek közül (Koch Antal, Csihás Benő, Bárczi Géza) Gozsdu volt az,
akiről már valamennyit tanultam, de mégsem tudtam róla, hogy abban a városban is élt
és tevékenykedett, amelyben én már a harmadik éve folytatom középiskolai
tanulmányaimat. Igaz, hogy zombori éveivel kapcsolatosan, nem mint irodalmárról
fogok beszélni, hanem mint művelődésszervezőről, de épp ez az érdekessége
munkámnak.
Gozsdu Elek 1849. november 28-án született Ercsiben, Fehér-megyében. Apja, Gozsdu
György macedóniai családból származott. Dédapja egy Moscopolis nevezetű (a
térképen ilyen nevű ma is létező várost nem találtam) macedóniai városból a XVIII.
században vándorolt Lengyelországba, majd ennek fia Magyarországra, ahol az
Miskolcon telepedett le, hol a család csakhamar elmagyarosodott. A Gozsdu - vagy
román helyesírással Gojdu - család története egy igen érdekes példázat arra, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchiában mennyire nem voltak elválasztó határok az egymás
mellett és szükségképpen egymással együtt élő nemzetek, nemzetiségek között. A
történetírás, ezeket a Balkánról Magyarországra telepedett vegyes származású
családokat a cincár kifejezéssel jelöli. A család macedón-román-szerb keverék volt,
módos polgárok a nemesi-jobbágyi Magyarországon. Tagjai attól függően, hogy a
soknemzetiségű régi Magyarország melyik körébe kerültek, hol románnak, hol
magyarnak, hol szerbnek vallották magukat, anélkül, hogy bármelyiket is megérintette
volna a nacionalizmus. Gozsdu életrajzírói szerint a családban mindhárom nyelvet
anyanyelvi szinten beszélték. Maga az író, a már említett nyelvek mellett, eredetiben
olvasta nemcsak a német irodalmat, hanem a francia és angol klasszikusokat,
filozófusokat, természettudósokat is. Nagybátya, Emanuel Gojdu (Gozsdu Manó) a
román irodalom- és kultúratörténet nagy alakja, aki Biharban élvén, természetesen igen
jól tudott magyarul. Iskoláit Gozsdu Elek a negyedik gimnáziumi osztályig Temesvárt
és azontúl Budapesten az evangélikus - református főiskolán végezte; a jogot pedig az
egyetemen hallgatta, hol jogi doktor és ügyvéd lett.” Írói ambíciói az újságíráshoz
vitték. 1880-tól a Függetlenség munkatársa volt. Három évig vett részt az irodalmi
életben, azután elment vidékre bírónak. 1885-ben alügyész Fehértemplomban, majd
Pesten. Utóbb királyi ügyész Karánsebesen és 1892-től Temesváron.” „Gozsdu
életútjának sajátossága, hogy tulajdonképpen csak úgy mellékesen író, de ez a
"mellékes" olyan színvonalú, hogy kortárs barátai - Mikszáth, Justh Zsigmond, Kiss
József, később Ambrus Zoltán - a ritkán és lassú gonddal építkező írót azonnal a
legjelentősebbek közt tartják számon. Műveltségét és érdeklődését tekintve lehetett
volna természettudós is, filozófus is, jogászprofesszor is. És habár gyakran volt
újságíró, lapok szerkesztője - életének útja a jogi pályán telt el, ügyész volt, és már
harminckilenc éves korában "királyi főügyész", vagyis a kor cím- és ranglistáján:
méltóságos úr. Próbálkozott gyakorlati politikával is, a Tisza Kálmán-világ
ellenzékéhez csatlakozott, de otthagyta pártját.” (Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
Kutatásaim során szinte sehol sem leltem adatokra, amelyek Gozsdu életrajzában
említenék életének a Zomborhoz kapcsolódó éveit. Pedig Zombor, és a Bácska számára
igencsak fontosak voltak azok az évek, amelyet a városban töltött, és az a
kezdeményezés, amelyet Gozsdu keltett életre és pártolt. Ez pedig a Szabad Lyceum
elindítása volt. Végül, hogy közelebbi adatokhoz is jutottam kutatásomban e téren, azt a
Délvidék már elhunyt vagy még ma is élő ismerőinek, azon belül is a Zomborral
foglalkozóknak, mint Herceg Jánosnak, Kalapis Zoltánnak, de leginkább Káich Katalin
kutatásainak köszönhetem. Általuk közelebbről is megismerkedhettem Gozsdu Elek
Zomborban töltött éveivel, itteni életével, munkásságával.
Úgy szeretném bemutatni Gozsdu Elek zombori éveit, hogy közben feltárom a XIX.XX. századfordulói Zombornak, ennek a rohamosan fejlődő polgárvárosnak a világát,
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hangulatát is. 1871-ben az alföld – fiumei vasútvonal építése révén Zombor
rákapcsolódik a vasúthálózatra a Nagyvárad – Szeged – Zombor – Eszék vonalon
keresztül. A XIX. század végén Zomborban már működött a Monarchia egyetlen szerb
tanítóképzője, de 1872-ben megalapították a magyar nyolcéves gimnáziumot is. Zombor
erős művelődési gyújtóponttá vált: Lapok, irodalmi folyóiratok, könyvek jelentek meg,
mint például az 1878-as magyar nyelvű Bácska hetilap (amelynek cikkei szolgáltak
alapul Káich Katalinnak a Gozsduval kapcsolatos kutatásaihoz) és a Golub (Galamb)
szerb ifjúsági lap. A magyarság a Magyar Olvasókör és a Magyar Polgári Kaszinó
Egylet, továbbá az Iparos Egyesület körül fejtett ki jelentős társadalmi tevékenységet, itt
jöttek össze a város ismert közéleti személyiségei, iparosai, művészei, de más
nemzetiségeknek is például a németeknek, a horvátoknak, a bunyevácoknak és a
szerbeknek is több szervezetük működött. 1882. megépül a Népszínház épülete,
elkezdik megépíteni a vármegye székházát, továbbá felépül a Szerb olvasóterem
épülete. Ez az év azonban nem csak az építkezések éve volt, a szellemi kultúra egy
újabb terméke is ekkor látott napvilágot, ugyanis megjelenik a Zombor és vidéke első
száma (1914-ig). A következő 1883-as évben megalakult a Bács-Bodrogh vármegyei
Történelmi Társulat, melynek később a Zombori Történelmi egyesület (1936-ban), majd
utóbb (1945-ben) a Városi Múzeum lesz a jogutódja. Ebben az évben (1883.) felépült
még a Magyar olvasóterem épülete. 1884-ben artézi kutak fúrásába kezdenek, s még
abban az évben elkészül Pártos Gyula mérnök irányítása alatt mai formájában a
Vármegyeháza. 1886-ban megnyílt az első óvoda. 1887-ben megalakult a Zombori
Sportegyesület. 1893 tavaszán felállították a zombori telefonközpontot. A város gyors,
látható, és a polgár számára érzékelhető gazdasági és kulturális haladáson ment
keresztül. 1895-ben üzembe helyezték az első gőzmalmot, az "Export" elnevezésűt.
Egyben ekkor és itt használtak először elektromos izzót Zomborban. A zomboriak
legnagyobb része ekkoriban anyanyelvi szinten beszélte a német, a magyar és a szerb
(horvát) nyelvet, de ezen kívül igencsak honos volt a francia is. Az 1880-as
lakosságfelméréskor Zombornak 24623 lakosa volt, több mint az akkori Újvidéknek,
Ljubljanának, Zágrábnak, de kevesebb, mint Szabadkának, amellyel állandóan fönnállt
a vetekedés. 1900-ban Zombor lakosainak száma már 29607 főt számlált. Húsz év alatt
majdnem 5000 emberrel több, ami 20%-os növekedést jelentett. És végül abban az
évben, amikor Gozsdut visszahelyezik Temesvárra, 1905-ben, elkezdik a villanyhálózat
kiépítését is a városban.
Gozsdu 1897 márciusában került Zomborba. Ebben az évben a Bácska című lap 21.
számában jelent meg törvényszéki elnöki székfoglaló beszéde, valamint Dömötör Pál
zombori járásbíró üdvözlő szavai. Kalapis Zoltán Életrajzi kalauz c lexikonjában erről
így ír: „Eddigre már jószerével felhagyott az írással, regényei, egyetlen novelláskötete
vagy rossz kritikát kaptak, vagy elhallgatás lett a sorsuk. Így a zombori méltóságos
főügyész úr inkább már csak szépművészeti tanulmányokkal foglalkozott, műtárgyakat
gyűjtött, szecessziós kiállításokra járt Bécsbe, reneszánsz emlékekbe gyönyörködni
pedig Velencébe utazott. Az irodalmi alkotástól való elvonulása azonban nem jelentette,
hogy visszahúzódott volna a város társadalmi és művelődési életéből is. Erejéből telően
igyekezett Juhász Árpád festői pályáját egyengetni, Laza Kostićtyal (kiemelkedő szerb
irodalmár) barátkozott, és elindította a Szabad Lyceumot, amelynek első előadását maga
tartotta Művészi ízlésirányok címmel.” (Kalapis Zoltán, Emlékezzünk régiekről, jeles
elődeink Nyugat-Bácskában, Publikum kiadó, Zombor 2007, Kalapis Zoltán Életrajzi
kalauz c. műve nyomán)
A szabad líceumokról annyit illik tudni, hogy a nyugati államok mintájára, ahol ez
kulturális nyitás a széles közönség felé a XIX. század közepén vált divatossá, először
Budapesten, majd a vidéki városokban is megszervezték. A századfordulón, 1899-ben
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Zomborban is megkezdték a Szabad Lyceum szervezését, amelynek hivatalossá tétele
1901. február 18-án történt. Egyes források szerint a líceumok beindítása a
szabadkőművesség fogalmához kapcsolódik. A szegedi Árpád páholy többször is
szerephez jutott a "felvilágosult gondolatok" közvetítésében, például a zombori
"Philantrópia" szakkörhöz is köze volt, amely utóbbi megalapította a zombori Szabad
Lyceumot. Hogy Gozsdu Elek törvényszéki elnöknek milyen köze lehetett a
szabadkőművességhez, az nincs tisztázva, mint ahogy az sem, mennyire igazak a fenti
feltevések, annyi azonban bizonyos, hogy a zombori Szabad Lyceum első elnöke
Gozsdu Elek lett. Káich Katalin, A bogyófák árnyékában című könyv szerzője
könyvében a Szabad Lyceum előadásairól a következőképpen vall: „ A tizenöt éves
tartalmú egyesület programja kiterjedt a társadalmi és természettudományok minden
ágára. Gyakorlati értékű és szellemi táplálékot nyújtó előadások váltogatták egymást, de
a hangversenyek, művészeti tárlatok szervezése sem maradt el, melyekre a magyarokon
kívül időnként a szerbek is eljártak. Az őszi-téli évadban vasárnap délután, általában 4
órai kezdettel tartották az előadásokat a városháza nagytermében.” És, hogy mennyire
Gozsdu érdeme az, hogy megalakult a Szabad Lyceum, bizonyítja az is, hogy valami
hasonló megvalósításán a zombori irodalmárok már két évtizede próbálkoztak. A
líceumi előadások súlyát a Pesti Hírlap 1903-ban megjelent cikke is kiemeli. Tóth Béla
„Esti levél” című rovatában a következő sorok jelennek meg erről Gozsduval
kapcsolatban: „… ez irányú munkássága, mely formájánál fogva, úgyszólván
egyedülálló az országban(…) valóságos szellemi forradalmat csinált Zomborban, úgy,
hogy a Szabad Lyceum előadásai, mint a méhet a méz, úgy ingerlik a közönséget”.
„Tóth Béla rovatának cikkírója elismeri: Eleinte egymaga szállt síkra közönségünk
közönyével szemben, s amikor mindenki azt hitte, hogy a Szabad Lyceum tudományos
és ismeretterjesztő előadásai nem fognak nálunk nagyobb hatást gyakorolni, váltig azt
állította, hogy nincs hálásabb és fogékonyabb közönség a zomborinál. (…) Hálás
közönség a zombori, de csak azért lett azzá, mert egy Gozsdu Elek rázta fel szellemi
aléltságából.”
Herceg János író, Zombor szülötte, tanulmányaiban, novelláiban, regényeiben és
verseiben is egyaránt a helyi színek, a Bácska és a bácskai emberek dominálnak.
Helytörténeti tanulmányai között Gozsdu Elekkel is foglalkozott.
Gozsdu, zombori tartózkodása alatt, a Magyar Olvasókörnek, a Kaszinó Egyleti
Dalárdának és a Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulat választmányának is tagja
volt, de sehol sem fejtette ki azt a pezsdítő hatást, amit kortársai elvártak tőle az
irodalmi élet terén. Habár a társasági életéből fennmaradt, hogy egy alkalommal
felolvasta egy versét, vagy, hogy Laza Kostić akkoriban bemutatott drámájáról elismerő
szavakat írt, továbbá, hogy vendégül látta Kiss Józsefet, mégsem erről vált ismerté a
polgáriasodó zomboriak körében. Gozsdu alkotókedvét valószínűleg a Szabad
Lyceumok megszervezésében, ismeretterjesztő előadások megtartásában tudta kiélni.
Az első előadást is maga tartotta 1899. november 12-én „Művészi ízlésirányok”
címmel. A Zombor és Vidéke újság 1899-ben kiadott 12. száma nagy elismeréssel írt
erről: „Gozsdu Elek nagy tudománya, tekintélye, páratlan népszerűsége és a vállalkozás
nagyszerűsége voltak.” (1) Milyen mércével lehetne összehasonlítani és bizonyítani
Gozsdu pozitív hatását, munkáját e tekintetben. Itt Zombor örökös versenytársa
Szabadka léphet a képbe. A szegedi szabadkőművesek Szabadkán is igyekeztek
feléleszteni a Szabad Lyceumot, de ott többször is megfeneklett a kezdeményezés, majd
megszakadtak az előadások, ami Zombor esetében nem volt jellemző. Ez az író
törhetetlen lendületének volt köszönhető. Sőt igencsak érdekes előadások és témák
követték egymást. Gozsdu az elkövetkezőkben, a következő témakörökben bűvölte el
hallgatóságát: „A magyar alkotmányról”, „Hamlet és Don Quijote”, „A könyv”,
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„Chopin jellemzése”, „Ruskin neveltetéséből”, „Ruskin: a renaissance”. Ám nem csak
maga, és a zombori intelligencia (Trischler Károly, Pataj Sándor, dr. Kohlmann Dezső,
Bárczi Iván, Duchon János, a szerbek közül dr. Lallosevits János szerb tanító és
Novakovics Izidor) tartott egyre színvonalasabb előadásokat, de sikerült Zomborba
csalogatni a kor neves személyiségeit, írókat, zenészeket. Például: a Liszt tanítványt,
Thomann István zongoraművészt, Kiss József költőt, a feminista Bédy-Schwimmer
Rózát, Krúdy Gyula írót, Beregi Oszkár színészt, Antonio Bossa nápolyi
kamaraénekest, a Kemény Kvartettet és másokat.
Gozsdu azonban nem elégedett meg csak előadások szervezésével. Kezdeményezésére
létrejött a Szabad Lyceumi Egyesület. Ez 1901. február 18-án történt. Az alapszabállyal
és engedéllyel rendelkező egyesület már nemcsak előadásokat szervezett, hanem ahogy
az a Bácska című lapból kiderül:”… arra kívánunk rámutatni, hogy a tervbe vett szabad
egyetem már kvalifikáló joggal is fel van ruházva, s rendes, vizsgálatok alapján
kiállított bizonyítványt adna hallgatóinak.” Ettől kezdve az egyesület különféle
(könyvviteli, gyorsírási) tanfolyamokat szervezett. Ám az egyesület munkája még nem
merült ki ezekben. Több más városi egyesülettel karöltve támogatta egy közművelődési
épület létrehozását, mely múzeumként, és a kulturális és hazafias eszmék otthonaként
szolgált volna. Ennek előkészítő bizottságában ott volt Gozsdu is. De jutott, Gozsdu és
az egyesület erejéből kiállítások szervezésére is. Ilyenek voltak 1904-ben a Nemzeti
Szalon kiállítása, amikor többek között 12 Munkácsy-képet is bemutattak, az 1914-ben
megrendezett Ferenczy József képkiállítás, vagy a zombori születésű, de ekkoriban
nyomorgó Juhász Árpád megsegítésére rendezett kiállítás. Ez utóbbi két kiállítás már
akkor került a zombori közönség elé, amikor Gozsdu újra Temesvárra került. Ennek
ellenére nem hagyta cserben a líceumi előadás szervezőit, sőt visszajárt Zomborba,
többször is, előadásokat tartani. Most azt gondolhatná az ember, hogy tudott valaki
ennyi mindent megmozgatni? De itt még nem ért véget a felsorolás. Az egyesületen
belül megalakult a zenekedvelők egyesülete, továbbá, a Szabad Lyceum előadásaival,
Gozsdu és társai tájolni is jártak a Bácskában. Ezen kívül, Gozsdu a kereskedelmi
iskolában előadást tartott az irodalomról. Emellett írt is: a Mea culpa elbeszélést, az
Országúton című munkát, egy-két cikket, tanulmányt a helyi lapoknak, prológot a
Szabad Lyceumi előadáshoz. Ennek ellenére mégsem támogatta a zombori irodalmi
társaság létrehozását. Nem osztozhatott a helyi lapok újságíróinak véleményével: „a
vármegyében egész sereg oly neves író van”.
Amikor a huszadik század előestéjén, pontosan 1897-ben a zombori törvényszék
Gozsdu Elek személyében új elnököt kapott, már mintha maga a város is ébredezni
látszott volna hosszan tartó, mély vidéki álmából, amelybe az eseménytelenség és a
tömény unalom ringatta. Akkor már közszínháza volt, ha kisebb is, de szebb, mint
Szabadkáé, Bittermann Sándor nyombájában akkor hagyta el a sajtót a vármegye
kétkötetes monográfiáját, s a történelmi társulatnak már száznál több működő és pártoló
tagja volt.
Gozsdu nem ismeretlen emberként érkezett a megye székhelyére. Két regény és egy
nagy feltűnést keltő novellás-könyv volt mögötte, s olyan barátokkal dicsekedhetett
mint Ambrus Zoltán, Justh Zsigmond, és Reviczky Gyula. De Gozsdu nem volt
dicsekvő ember. Csendesen visszahúzódott, belemerült a hivatásába, s hallani sem akart
arról, hogy akár az említett történelmi társulatban, akár abban az irodalmi körben, ahol
Dömötör Pál, Latinovits Géza, a világjárt képviselő és Vértesi Károly vitte a szót,
szerepet vállaljon. Eleinte színházba se járt. Azzal védekezett, hogy zavarja a
szomszédos Elefántból áthaladó zeneszó, de amikor tapétás ajtóval némították el a
pezsgős palackok durrogását és Sipos Ferkó muzsikáját, annál gyakrabban lehetett
Thalia zombori templomában látni. Talán e gyakori színházi estéknek köszönhető, hogy
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itt írta meg A félisten című színdarabját, amelyet később a Nemzeti Színház mutatott
be.
Sértődött magány volt az övé, s már tíz éve tartott. Úgy érezte írói munkásságát,
amelynek egész életét akarta szentelni, nem méltányolta kellőképpen a korabeli kritika.
Pedig csak az történt vele, hogy pár esztendővel megelőzte a korát a magyar
irodalomban, s olyan elegáns hangon írt, s egyben olyan szokatlanul tartózkodó módon,
hogy a kritika nem tudott mit kezdeni vele. Különben is az anekdota volt még a divat, s
az olvasó legszívesebben Jókai képzeletére bízta magát, s boldogan andalodott el a
regényes magyar tájakon játszódó gyönyörű mesén.
Gozsdu Elek hűvös volt és nyugtalanító. Őt az igazság érdekelte, a lélektani és
társadalmi igazság, s még a nemzetségi kérdésben is elítélte az érzelgős romantikát.
Tényeket állított egymással szembe, S csak megbízható alapra építette fel történetei
konfliktusát. ’’ Ahogy egy szenvedélyes jogász ír ’’- jegyezte meg róla valaki.
Kilenc évnyi zombori tartózkodása alatt az említett drámán és három-négy novellán
kívül alig írt többet. S azokban szem találni egyetlen színfoltot, ami a városra
emlékeztetne. Mintha semmi de semmi érdekeset nem vett volna észre itt. Annál
nagyobb honvágyban tűnt fel Zomborban született írásaiban a Bánat sötétebb és
drámaibb tájképe. Mintha száműztetésben írta volna őket.
Még új szenvedélyét is onnan hozta magával. Mert szenvedélyesen kezdett érdeklődni a
képzőművészet iránt. A múlt század festőit is ő fedezte fel, ő igyekezett Konstantin
Dánielről minél többet megtudni, s az ifjúkori Temesvár pravoszláv templomának
ikonosztásával talán többet is felidézni, amit a nosztalgia elbír. Benne volt ebben szerb
származása, amit azonban a kor magyar fanatizmusa oly mélyre temetett már benne,
hogy az Omladina mozgalomról is csak lenézően tudott szólni.
A kilenc év alatt jobbára szerb családokkal érintkezett. Veljko Petrović még hozzá vitte
bírálatra az első írásait, s a szerb festőkre is ő hívta fel a figyelmét. Gyakori vendége
volt Sztankovits György megyei főmérnök vendégszerető házának is, s a szőke kisfiú,
aki később Szenteleky Kornél néven kezdett írni, mély basszusára emlékezett, és
hosszú monológjaira, amint bal kezét külső zsebébe dugva az ajtófélfának vagy a
szekrény oldalának nekidőlve állt,és beszélt.
Jelentős szereplői voltak ezeknek a zombori éveknek Gozsdu Elek körül. Papp Dániel is
akkortájt indult el innen, s a főutca másik végén ugyancsak sértődött magányában
zárkózva s egy kései, fájdalmas szerelemmel vigasztalódva vagy tépődve élt Laza
Kostić. Hogy tudtak-e egymásról, hogy találkozott-e a nagy szerb költő a magyar íróvá
lett Gozsdu Elekkel, erre nézve talán a történeti kutatás ad majd választ.
E jelentős éveknek egyébként semmi látható nyoma nem maradt az irodalomban.
Mintha búvópatakként ömlöttek volna bele későbbi korok vizeibe.
Igencsak szép teljesítmény. Gozsdu irodalmi munkássága mellett szerintem igencsak
fontos amit akkoriban a szellemi kultúra terjesztése érdekében tett. És mivel kevesen
tudnak róla, ezért szerettem volna bemutatni Gozsdu zombori életének e különleges
mozzanatát. Végül a „nagy” történelem szólt bele a zomboriak és Gozsdu életébe is. Az
I. világháború kitörését követően megszakadt Gozsdu kapcsolata Zomborral, vagyis
pontosabban erről szóló, vagy ezeket cáfoló adatokat még nem kutattak föl. Mégis
helytállónak tűnhet a következtetés, mert a háború kezdetén Gozsdu fia elesik, ami
megtörhette életkedvét. Maga az író 1919. május 26-án hunyt el Temesváron.
A Gozsduról bemutatott munkám nem lenne teljes, ha a zombori éveit követő és az első
világháborút megelőző időszakról nem tennék említést. 1907-ben lángol fel időskori
szerelme Weisz Anna iránt. Ötvennyolc éves már, de a nagy érzésben megfiatalodik.
Újult erővel kezd írni. Nem sokat, de nagy műgonddal, évenként két-három remekművű
novellát. Ezek mind Kiss József lapjában, A Hétben jelennek meg. 1908-ban sikerrel
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mutatják be A félisten című drámáját, amely a nagy reneszánsz szobrászról,
Verocchióról szól. Azután írt még egy drámát, a Karriert, amelyet sohasem adtak elő
színházban, de azért kiadták könyv formájában. És ezzel be is fejeződött Gozsdu írói
élete.
Művei: Az aranyhajú asszony (regény, Budapest, 1880); Köd (regény, Budapest, 1882);
Tantalus (elbeszéléskötet, Budapest, 1886); A karrier (színmű, Temesvár, 1912); A
félisten (színmű, Nemzeti Színház, 1912); A nemes rozsda (Válogatott elbeszélések,
Budapest, 1955). Továbbá irodalomtörténeti értékűek az 1906-1915 között Weisz
Annához írott levelei, amelyek fél évszázaddal a halála után kerültek kötetbe Anna
levelek címen.
Idézet:
(1) Káich Katalin, A bogyófák árnyékában, Újvidék,2006, 132.oldal
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Egy elfeledett krónikás
Halász Imre
(1841-1918)
(írta: Doma István)
2008. június 1-én Sárosorosziban emléktáblát avattak Halász Gyula földrajztudós
emlékére. Az avatáson az egyik felszólaló szájából elhangzott egy név Halász Gyula
apjáé Halász Imréé, aki a XIX. század elején állítólag a faluban földbirtokkal és
kúriával rendelkezett. Ennyit tudott meg róla az avatáson megjelent nagyérdemű
közönség. Hogy ki is volt valójában, mivel foglalkozott, idő hiányában, vagy
valamilyen más oknál fogva nem volt ismertetve. Ezt a hiányosságot próbálja meg
pótolni ez a kis írás.
Élete és munkássága
Halász Imre 1841. október. 12-én született a Vas vármegyei Répcelakon. Jogi
tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Az apja a megyében őshonos, evangélikus
vallású birtokos nemes volt. Nemeskoltai birtoka „nem oly széles”, mint az ugyancsak
Vas megyei Széchenyeké, de „éppen olyan mély”. De azért elég széles is ahhoz, hogy
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tisztes függetlenséget biztosítson a nem nagyigényű családnak. „Apám royalista
érzelmű volt” – írja.
A nyolcéves kisfiú emlékezetébe belevésődnek a szabadságharc képei. 1848 őszén a
falun át menekül Ausztria felé Jellasics szétvert csapatainak egy része. A nyomukban
érkező nemzetőrök elfognak néhány lemaradót, és kegyetlenül elbánnak velük. „E
borzalmasságokat nem menti, de némileg magyarázza, hogy a horvátok is sok kihágást
követtek el.” Alig egy évre rá álöltözetben honvédek menekülnek a falun át. Osztrák
csendőrök bujdosókat keresnek. Újabb néhány év múlva a szomszédos Kőszegen
síremléket állítanak a horvát áldozatok emlékére. A kisdiákokat kivezényelik az
emlékmű avatására. Az ünnepségen huszártábornoki egyenruhában ott áll Jellasics is.
Évszázadról évszázadra megismétlődő emlékei a letűnő nemzedékeknek.
Az 1860-as években Halász Imre joghallgató a pesti egyetemen. A
hozzá hasonló családi hátterű jurátusok átlagától abban különbözik,
hogy olyan modern tudományok is érdeklik, mint a nemzetgazdaság
és a pénzügytan. Joghallgatóként együtt tanult angolul Széll
Kálmánnal, a későbbi pénzügyminiszterrel és miniszterelnökkel, aki
Vörösmarty Ilonát, Deák Ferenc gyámleányát vette feleségül, s
vasmegyei lévén a Széll család földije volt. Első cikke a Deák-párt
orgánumában, a Kemény Zsigmond szerkesztette Pesti Naplóban
jelenik meg két részben, 1865. augusztus 31-én és szeptember 1-jén.
A fiatal szerző a tekintélyes történésszel, a lap belső munkatársával, Salamon Ferenccel
vitázik. Tétele, hogy – ellentétben Salamon álláspontjával – az állam szerepét a
közoktatásban nem csökkenteni, hanem növelni kell. A Pesti Naplóban megjelent cikk
feltűnést keltett, szerzőjét hamarosan meghívták az Új Korszak című tudományos
igényű és a közoktatás kérdésével kiemelten foglalkozó hetilap szerkesztőségébe. A
következő két évben Halász, többek közt Csengery Antal, Pákh Albert felkérésére
rendszeresen ír a Budapesti Szemlébe, a Vasárnapi Újságba, a Fővárosi Lapokba és a
Magyarország Anyagi Érdekei című közgazdasági hetilapba. 1867-től nagyszámú,
részint közgazdasági tárgyú vezércikket publikál a Magyarország című napilapban.
Ezekre a cikkekre figyel fel Lónyay Menyhért pénzügyminiszter. „…egy szép
augusztusi napon – írja Halász a Lónyayt bemutató portréjában (Nyugat, 1911. 19.
szám) –, mikor javában írtam a másnapra való vezércikket, belépett hozzám a
szerkesztőségbe Arany László kedves barátom s így szólt: hagyd abba a cikkírást,
Lónyay kéret, hogy menj azonnal hozzá a pénzügyminisztériumba”. A megbeszélés
eredményeképpen Halász a miniszter sajtóreferense lett, kormánytisztviselőként is
fenntartotta azonban a jogot, hogy a hivatalos jellegű kommünikék keretén kívül
szabadon írhasson. Mint a miniszter közvetlen munkatársa, részese volt az 1867
augusztusában meginduló kvótatárgyalásoknak. Szeptember 12-én ő vitte el a magyar
küldöttség határozattervezetét Bécsből Pusztaszentlászlóra, Deák Ferenchez. Munkája
kapcsán a fiatal újságíró sorra megismerkedett az ország politikai vezetőivel: a negyven
évvel később írt portréit a személyes emlékek teszik életszerűvé és olvasmányossá.
1867 őszén Falk Miksa, aki akkor vette át a tekintélyes német nyelvű lap, a Pester Lloyd
szerkesztését, üzent Halásznak, szívesen venné, ha írna a lapjába. Írhat magyarul is,
majd lefordíttatják. Halász azonban ezt a kedvezményt nem fogadta el. 1868
februárjában Falk felkérte, hogy lépjen be a laphoz rendes munkatársnak. Lónyay
megpróbálta marasztalni, végül megkérdezte, mennyi lenne a lapnál a jövedelme.
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A Pester Lloyd munkatársaként Halász – mint a terjedelmes Andrássy-esszé első
részében (Nyugat, 1910. 19. szám) írja – tartózkodott attól, hogy részt vegyen a Deákpárt és a két ellenzéki balpárt vitáiban. Inkább olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a
horvát- és a határőrvidéki kérdés, továbbá társadalom- és kultúrpolitikai, pénzügyi,
közgazdasági s egyházpolitikai problémákkal. Andrássy felfigyelt az újságíró cikkeire,
amelyeknek iránya egybevágott az ő politikájával. A publicista erőteljesen támogatta a
miniszterelnök törekvését, hogy a déli határőrvidék, amely a kiegyezés után is katonai
irányítás alatt állt, térjen vissza a magyar állam, illetve Magyarország társult országa,
Horvátország joghatósága alá. A bécsi katonai körök ellenezték ezt, Andrássynak
azonban sikerült meggyőznie az uralkodót a maga igazáról. Hogy miképpen sikerült, azt
pontosan Halász sem tudta, így a siker kulcsát mindenekelőtt Andrássy szuggesztív
egyéniségében találta meg. A miniszterelnöki sajtóosztály főnöke, Ludassy Mór jelezte,
hogy a miniszterelnök elégedett a lap H-val szignált cikkeivel. Ettől kezdve Halász
rendszeresen meghívót kapott az Andrássy-palotában rendezett ezerfős fogadásokra. A
sikerével való dicsekvés egyúttal alkalmat ad az agg gavallérnak, hogy negyven év
távlatából hódoljon Andrássyné bája és kedvessége, valamint a miniszterelnök
palotájában egy ízben megjelenő Erzsébet királyné fennkölt szépsége előtt. Erről
visszaemlékezéseiben így ír: „Előtűnt Erzsébet sugár alakja. Az elbűvölt férfisereg
sorfalai közt végig lebegett inkább, mint lépdelt a századnak legszebb asszonya. Végig
ment a termeken a férfinépség sorfalai közt, nyájas mosolyának napsugaras üdvözlését
osztva jobbra-balra. Több volt ő nekünk, mint királynénk. […] Soha királyné nem volt
ennyire nő és soha nő nem volt ennyire királyné.”
1870 telén Andrássy felajánlotta Halásznak a sajtóosztály vezetését, Falk Miksát
pedig személyesen kérte meg, hogy oldja fel a jövendő sajtófőnököt szerződéses
kötelezettsége alól. Miniszterelnöki sajtófőnökként Halász Imre két területet tartott
különösen fontosnak. Egyrészt a Monarchiában vagy a Monarchia közelében élő
nemzetiségek sajtójának folyamatos nyomon követését, másrészt a külföldi
közvélemény megfelelő tájékoztatását. Az előbbi vonatkozásban a horvát, a szerb és a
cseh lapok szemlézését szervezte meg. 1871 novemberében Ferenc József Andrássyt
kérte fel a közös külügyminisztérium vezetésére. Andrássy igent mondott, Halász
ellenben nemet mondott Andrássynak arra a javaslatára, hogy tartson vele Bécsbe.
Andrássyt Lónyay Menyhért követte a miniszterelnöki székben, Halásznak tehát ismét
az az ember lett a főnöke, aki pénzügyminiszterként állami szolgálatba hívta.
Az 1872-es választások a Deák-párt győzelmével értek véget, Lónyay elutazott Wight
szigetére üdülni. A választási veresége miatt elkeseredett ellenzék azonban hamarosan
hatalmas sajtótámadást indított az amúgy is népszerűtlen miniszterelnök ellen.
Tisztességtelen üzletekkel gyanúsították, azzal vádolták, hogy vagyonát csalárd
eszközökkel gyarapította. A gyanúsításokat vissza lehetett volna verni, ehelyett Lónyay
megszakította szabadságát, hazatért, és arra szólította fel Halászt, készítsen tervezetet a
sajtótörvény megszigorítására. Halász ezt határozottan ellenezte.
Az év végén Lónyaynak le kellett mondania. Ez jó alkalmat kínált Halász számára is,
hogy visszatérjen eredeti foglalkozásához, az újságíráshoz. Falk Miksa hívta, hogy
jöjjön újból a Pester Lloydhoz, méghozzá évi 8000 forint fizetéssel. Halász azonban
inkább azon gondolkodott, hogy konkurenciát kellene teremteni a magyarországi német
nyelvű sajtópiacon egyeduralkodó Lloydnak. Tárgyalásokat kezdett a francia-magyar
bankcsoporttal, és hamarosan létrejött egy új hírlapvállalat terve.
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Látható, hogy megadatott neki, hogy átélhesse Magyarország történelmének négy nagy
korszakát. Mint eszmélni kezdő gyermek átélte az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc viharait, serdülő ifjúsága az abszolutizmus levegőjében érett acélos
férfierővé, férfikorának virága a magyar parlamentarizmus, a modern magyar politika,
társadalom és kultúra kiépítésének nagy munkájában telt el, s életének utolsó
szakaszában kénytelen volt belépni abba az új korszakba, amely a rettentő I.
világháború kiinduló pontja volt. Belegondolni is nehéz, hogy mennyi élmény, a
világban lezajló mennyi hatalmas átalakulás zajlott le a szeme előtt.
Amikor írni, publikálni kezdett a magyarság sorsára is döntő hatással lévő események
előtt állt a világ. Akkor vonaglott utolsókat a centralista Ausztria, készült a poroszok
elleni háborúra, amelyben aztán össze is omlott s kénytelen volt egészen új alapon
kezdeni életét, rátérni a parlamentáris dualizmus alapjára. A magyar közélet hallatlan
fellendülésének kora volt ez, szinte óránként támadtak új politikai és kulturális
szükségletek s hozzájuk új emberek.
Aki tanult és tehetséges ember volt, sietett az új korszak szolgálatára s könnyen és
hamar talált alkalmat az elhelyezkedésre. Halász Imre a publicisztikában helyezkedett
el. Gyors és jelentős sikere volt, mert tele volt olyan képességekkel, amelyekre akkor
igen nagy szükség volt, erőteljes toll, politikai képzettség, tiszta gondolkodás, éles
logika, univerzális műveltség és e mellett - ami akkor a legritkább volt a magyar
közéletben, holott legnagyobb szükség lett volna rá - tájékozottság nemcsak szoros
értelemben vett politikai, hanem közgazdasági és pénzügyi dolgokban is. Hamar
küzdötte fel magát első publicistáink közé s mikor Andrássy Gyula miniszterelnök
sajtóirodája számára főnököt keresett, a fiatal Halász Imrére esett választása.
Az Andrássy személyével való közvetlen, mindennapi érintkezés volt bizonyára az az
esemény, amely felfogását leginkább meghatározta. Ezzel magyarázható, hogy ma is,
különösen a nemzetközi politikai ügyekben, mint Andrássy tanítványa, eszméinek
tovább fejlesztője állhat előttünk. Ő maga megírta emlékiratai nagy munkájában ennek
az érintkezésnek leglényegesebb momentumait s soraiból, férfias tartózkodása ellenére
is kiérzik az a ragaszkodás és lelki hűség, amellyel Andrássyra gondolt. Pályája
nemsokára visszavezette a publicista íróasztalhoz, volt magyar és német lapok
szerkesztője, politikai vezére, részt vett tollával minden politikai küzdelmünkben. A
XX. század elején egyik utolsó képviselője lett annak a nemzedéknek, amelynek Deák
és Andrássy voltak a legfényesebb megtestesítői.
Halász Imre utolsó képviselője a magyar sajtóban annak a régi iskolának, amelynek
publicisztikája komoly, tartalmas és lelkiismeretes volt. A szerzők akkor alaposságra,
meggyőzésre törekedtek, a publikációk közelebb álltak a politikai esszéhez vagy a
parlamenti szónoklathoz. Ez komoly tájékozottságot kívánt meg írójától, aki abban a
korban aktív államférfi is volt egyben. Ugyanis az akkori újságíró elsősorban politikus
volt, aki nem a parlamenti szószékből, hanem a hírlapon keresztül, a publikációjából
szólt a nemzethez. Nyilván ennek belátása vezette Halász Imrét ahhoz, hogy élete
alkonyán a Nyugat munkatársává váljék. Itt jobban értékesíthette tudása és tapasztalata
kincseit.
Vajon hogy lett a Nyugat állandó szerzője ez az ember, aki sem életkora, sem társadalmi
háttere szerint nem illett a Nyugat írógárdájába? Aki a szó leszűkített értelmében nem is
volt író, hiszen nem költői beszédeket, hanem történeti-politikai tanulmányokat írt. Aki
meggyőző érvekkel vette védelmébe „ékes meséjét Toldi hűségének”, azaz a nemzet és
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a dinasztia kiegyezésére épülő dualizmus világát, amelynek megtagadása Ady
költészetének egyik legfontosabb impulzusa volt. Hogyan érezte magát a Nyugat
asztaltársaságában, miközben az 1870-es évek „kávéforrási asztalkörének” másik túlélő
tagja, Rákosi Jenő a Nyugat egyik legádázabb ellenfele volt?
Halász Imrét is Osvát Ernő fedezte fel. Ő már akkor ismert újságíró volt, a Nyugat
viszont még nem is létezett. 1900-ban Ignotus és Osvát mindketten az Új Magyar
Szemle című folyóirat munkatársai voltak. Olyan szerzőt kerestek, aki szakszerűen,
mégis közérthetően tud írni egy időszerű pénzügyi kérdésről, a valutarendezésről.
Ignotus személyesen ismerte Halász Imrét, hiszen apjának, Veigelsberg Leónak
kollégája volt a Pester Lloydnál, majd pedig a Neues Pester Journalnál. Éppen ezért
valószínűleg német nyelvű újságírónak gondolta. A mindent olvasó Osvát azonban tudta
róla, hogy magyar lapoknak is vezércikkírója volt, és kitűnő pénzügy-politikai
tanulmányok szerzője. Az első, Osvát szerkesztői kérésére írott cikk után azonban
majdnem tíz év telt el, amíg a Nyugat megkereste a már visszavonultan élő újságírót,
hogy „írná meg, vezérlő politikusai közé csoportosított tanulmánysorozatban, a
kiegyezéssel megkezdődő új Magyarország belsőbb, meghittebb történetét”. (Az idézet
Ignotus nekrológjából való, Nyugat, 1918. 6. szám.) Szerkesztői jubileumán, 1923-ban
apja felfedezőjeként köszöntötte Osvátot Halász Imre fia, Halász Gyula is, aki a háború
éveiben a frontról írt leveleket publikált a Nyugatban. „1910 májusában adta kezembe
apám első Nyugat-cikkének huszonnégy nagy ívlapra írt kéziratát, vigyem el a Mérlegutcai szerkesztőségbe – írja Halász Gyula a Nyugat ünnepi kettős számában (1923. 11–
12. szám). – Útközben, a villamoson, olvastam el, és – büszke voltam rá, milyen fiatal,
milyen erőteljes az én jó apám. »Fiatalságára „ő maga is büszke volt – jólesett neki,
mikor hallotta, hogy a fiatalok kortársukat sejtették benne. »Látjátok, mégiscsak vittem
valamire ötven év alatt „– beszélte mosolyogva. –” 1865-ben, mikor első cikkem
megjelent a Pesti Naplóban, ősz szakállú professzornak képzeltek.«” Ez az első cikk, a
Széchenyi nyomdokain a Nyugat 1910. évi 9. (május 1.) számában forma szerint még
nem tartozott bele az „Egy letűnt nemzedék” című sorozatba. Bizonyos, hogy Halász
Imre már a nyár folyamán dolgozott a portrékon, hiszen egyébként aligha lett volna
képes egy és negyed év alatt közreadni a sorozat huszonhat részét. Maga a sorozat,
amelyről Ignotus beszél, sorozatcímmel és a számozott közleményekkel, csak az 1910es évfolyam 18. számában, szeptember 16-án indult meg. A közbeeső időben hat írást
adott közre a Nyugatban, köztük két nagyobb, egymáshoz kapcsolódó tanulmányt
Grünwald Béláról. Nyomban a Széchenyi-esszé megjelenése után, a folyóirat következő
számában, Ignotus némileg lekezelő udvariassággal („Halász Imre régi deákpárti
publicista; még az a bölcs, nemes és jószemű táblabíró fajta, melyben a magyarság
politikai, vagyis alkalmazkodó képessége teljesedik művészetté”) vitába száll a
szerzővel. Bár a terjedelmes jegyzet a Széchenyi-esszének csupán egy aktuális politikai
megjegyzéséhez kapcsolódik, a főszerkesztő korszerűtlennek minősíti Halász megőrzött
Deák-pártiságát, vagyis azt a történeti-politikai meggyőződést, amely a tervezett sorozat
fundamentumát alkotja. Válaszában Halász – cáfolva Ignotus egyes állításait – kitér a
vita elől. Ezt teszi a válaszhoz fűzött lábjegyzetben Ignotus is. A kései olvasónak az a
benyomása, hogy a szerzőnek és a szerkesztőnek kölcsönösen szüksége volt egymásra.
A szerkesztő nem akarta elveszteni az ígéretes szerzőt, a szerző aggódott a publikálási
lehetőségért, ezért kölcsönösen eltekintettek a vita folytatásától. De meglehet, kevésbe
múlott, hogy az egész sorozat kútba nem esett.
Az Egy letűnt nemzedék c. műve – ahogy a Nyugatban megjelent – tíz politikus
portréja. Ezek a megjelenés sorrendjében: Batthyány, Andrássy, Deák, Kossuth, Eötvös,
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Szilágyi Dezső, Lónyay Menyhért, Kerkapoly Károly, ’Sennyey Pál és Kállay Béni.
Andrássyra, Deákra, Kossuthra öt-öt rész jut, Szilágyira három, Eötvösre és Lónyayra
kettő-kettő, Batthyányra és Kerkapolyra egy-egy, ’Sennyeynek és Kállaynak pedig egy
kétrészes íráson kell osztozniuk. Korának egyik legkiválóbb publicistája volt. Utóbb
történeti, politikai és jogi tanulmányokkal foglalkozott. Egy letűnt nemzedék (1911) c.
emlékiratát a MTA a Bródy Zsigmond-féle publicisztikai jutalommal tüntette ki.
1918. március 7-én hunyt el Budapesten.
Felhasznált irodalom:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schöpflin Aladár: Halász Imre
Nyugat, 1910. 19. szám
Nyugat, 1911. 3. szám
Nyugat, 1911. 13. szám
Nyugat, 1911. 19. szám.
Buda Attila: A Nyugat Kiadó vázlatos története
Halász Imre: A sajtó viharos korszakából
Halász Imre (1911) Egy letűnt nemzedék. Budapest.

Hieronymi Károly
(1836-1911)
(írta: Szalkai Gábor)
Azt hiszem nagy eséllyel nem tévedek, ha azt gondolom, hogy Hieronymi Károly neve
teljességgel ismeretlen a közvélemény előtt. És mivel itt pontosan egy olyan híres
embert kellene bemutatni, aki a Monarchiában alkotott, felmerül a kérdés, miért is ezzel
a személlyel foglalkozom?
A válasz az, hogy azért, mert a híresség nem egyenértékű azzal, hogy valaki fontos és
maradandó életművet hagyott-e maga után. Főleg napjainkban számos olyan híresség
van, akik egyáltalán nem érdemesek arra, hogy híresek legyenek, miközben rengeteg
ember alkot a színfalak mögött, úgy, hogy nevüket sosem ismeri meg a nagyvilág.
Hieronymi ismert volt korában, neve azonban mégis feledésbe merült. Hogy miért, nem
tudjuk, pedig érdemei alapján ő is kiemelkedhetett volna, akár csak „kollégája”, Baross
Gábor. A hazai közlekedés XIX. századi fejlesztői közül azonban talán elegendő volt
egy névnek hírverést csinálni, és míg Baross neve fennmaradt, addig Hieronymiről azt
sem tudjuk, ki volt ő.
Hieronymi Károly 1836-ban született Budán. Életrajzi adatai is viszonylag hiányosan
ismertek, kezdetben tagosító mérnökként dolgozott, majd még az abszolutizmus idején,
1861-ben Máramaros vármegye főmérnökévé nevezték ki. E tisztségét 1867-ig töltötte
be. Később a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium államtitkára lett, ezen a
poszton éppen a későbbi vasminiszter, Baross Gábor váltotta. Hieronymi ezt követően
számos magas tisztséget töltött be, így előbb az Osztrák-Magyar Államvasutak
magyarországi elnöke lett, majd az Állami Főszámszék elnöke és bankelnök is volt,
1903 és 1905 között pedig belügyminiszter, majd 1910 és 1911 között
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kereskedelemügyi miniszter lett, mely tevékenységének 1911-ben bekövetkezett halála
vetett véget.
Látható tehát, hogy Hieronymi pozícióit tekintve mindenképpen jeles személyiség volt,
és e posztokat mindenkor tartalommal töltötte ki. Ezért is érthetetlen, hogy neve miért
merült feledésbe, olyannyira, hogy a világhálón való keresés is csak kilenc találatot
eredményezett.
Ha előbb emberi vonásait akarjuk értékelni, elmondható, hogy munkamódszere miatt
számos bírálat érte, nem szerette a bürokráciát, magát fiatalos szakértőkkel körülvéve
alapos munka jellemezte. Szavai ma is megfontolandóak: „Minden ország anyagi jóléte
első sorban polgárainak életrevalóságától, szorgalmától és takarékosságától függ.”
Már kinevezése után, egy Szatmáron tartott politikai beszédében, amelyben közlekedési
miniszterként programját ismertette, a következőként fogalmazta meg hitvallását:
„Amennyire mint magánember tapasztaltam, a mi kormányzati rendszerünkben
meglehetős nagy bürokratikus formaság férkőzött be. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok
dolgot, amit el lehetne végezni egyszerűen, kezdünk nagyon czirkonyásan végezni,
halmozzuk egymásra a hatóságokat, halmozzuk egymásra a forumokat.
Biztosítom az urakat arról, hogy az én tárczám körében mindezeket a bürokratikus
formaságokat, amennyire csak lehet, ki akarom küszöbölni. Mert nem látom át, hogy
azt, amit egyszerűen meg lehetne csinálni, minek komplikálni ugy, hogy sokszor még a
művelt, a tanult ember sem tudja, hogy hova forduljon, azt sem tudja, hogy micsoda
hatóságtól függ az ügy elintézése; mit csináljon már most a szegény köznép?”
Beszédében aztán áttért a szakmai mondanivalóra, kifejtette, hogy a vasúthálózat
szükségességének és fontosságának elismerése mellett hangsúlyt kell, kellett volna
fektetni a közúthálózat fejlesztésére is. „Valóban krajcáros gondolkodás az, hogy a
milliomok ezreit elköltjük a legtökéletesebb eszközök létesítésére, de nem gondoskodunk
arról, hogy teljes hasznukat vehessük, hogy megközelíthetők legyenek” – vélte a
miniszter. Elmondta, hogy a közutakra fordított kiadások nagyon csekélyek, ilyen
ráfordítások mellett 100 évbe is beletelik, amire a hálózat kiépül. Az utak kiépítését
azért tartotta különösen fontosnak, mert a vasutak, hajók csak szűk területen képesek
szállítási kapacitást biztosítani, a közút az, amelyen mindenhová el lehet jutni. De csak
abban az esetben, ha azok megfelelő állapotban vannak. Száz éve azonban ez még
megközelítőleg sem volt igaz, Hieronymi egy utazása után a következőket jegyezte fel:
„…egy uradalom szállította a maga gabonatermését a gőzhajó-állomásra; ez volt
junius végén. Minden szekér elé, amelyen 14-16 métermázsa teher volt, be volt fogva 6
ökör, de az út olyan feneketlen volt, hogy voltak egyes kátyuk, ahol azonkivül még
bivalyokat kellett segítségül venni, hogy a hatökrös szekeret a 14 mázsányi teherrel
kivontassák. Így lehet Magyarországon a huszadik században gőzhajóállomáshoz
jutni!”
A közlekedés gyakran heteken át szünetelt az ország nagyobb térségei között is,
nem is beszélve a falvak egymás közötti elzártságáról, mivel az utak teljesen
járhatatlanná váltak. Ezen a vasút segített, de vasúttal mindenhová eljutni sosem lesz
lehetséges. Ezért kardoskodott a miniszter a két hálózat összehangolt fejlesztése mellett.
Hieronymi szavaival, „…népünk szokásaira, felfogására sem lehet előnyös hatással az
a körülmény, hogy az évnek egy részén át szükségszerűleg otthonába van internálva, a
mi többnyire a kényszerült semmittevéssel azonos.”
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Tudományos munkásságának első eredményeit Hieronymi már 1869-ben, „A
közlekedés” című könyvében publikálta. Itt társadalmi és gazdasági szempontból is
részletes elemzést ad a korabeli közlekedési módozatokról, majd ezt követően mérnökitudományos alapossággal elemzi pl. az útkopás tényezőit, kérdéseit, amelyek már a
forgalomfelvételek szükségességével is összefüggésben állnak.
E témakör, a forgalomszámlálások, a közúti forgalomszámlálások rendszerének hazai
megindítása volt az, amelyben Hieronymi talán a legnagyobbat alkotta. Olyan rendszer
ez, amelyben Magyarország valódi nagyhatalommá vált a későbbiekben, és jelenleg az
egész világon egy Magyarországon továbbfejlesztett és tökéletesített módszert
használnak ennek a műszaki, gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból egyaránt
fontos témának a méréséhez.
A forgalomszámlálások szükségességét még Máramaros vármegye főmérnökeként
vetette fel az 1860-as évek végén. Hieronymi hivatkozva korábbi, már az 1840-es
években elvégzett franciaországi számlálásokra, olyan útépítés-finanszírozási rendszer
bevezetését javasolta, ahol a fenntartó az útépítésre szánt összeget a pálya romlásának
arányában, vagyis – többek között – a forgalmi terhelés függvényében osztja szét. Ezen
kívül számos egyéb, az utak állapotát szintén befolyásoló tényezőt megnevezett, így a
fenntartás rendszerét, a fedőanyag minőségét és mennyiségét, a terheltség mértékét
valamint az éghajlati viszonyokat emelte ki, és vizsgálni kívánta az útkopással fennálló
összefüggéseket.
Szükségesnek tartotta, hogy ne pusztán a forgalom nagyságát, hanem évszakonkénti
bontásban a szállított személyek számát, az áruk tömegét és összetételét is felmérjék. Az
ilyen részletességű adatfelvétel azonban nem csak pénzügyi, de technikai és jogi
szempontból is kivitelezhetetlen lett volna, így végül egyszerűbb, de az eredmények
szempontjából megbízhatóbb észlelés mellett foglalt állást. Az országos számlálás
előkészítéseként saját illetékességi területén, Técső környékén végeztette el az első
forgalomszámlálást, 1866-67-ben.
Az 1866-67-ben, napi 12 órás észlelés során mért adatok szerint a Técső-bérczi úton
napi 400 vonóállat, a taraczvízi úton pedig 35-40 állat haladt el. (Érdekes összevetni
ezen számokat egy átlagos út mai terhelésével.) Bár számlálást nem végeztetett, de
tapasztalatai alapján Técsőtől Szigetig napi 500-600 állat volt a forgalom, míg a
verchovinai úton majdnem semmi. Ezekkel a megfigyelésekkel a megyén belüli nagy
forgalmi különbségekre is rá kívánt világítani. A felvétel egysége a vonóállatok száma
lett, mivel ez a legtöbb esetben arányos volt a szállított teher nagyságával. Emellett
azonban rögzítették a szekerek számát is.
A kísérleti számlálások tapasztalataira alapozva a Kiegyezést követően két évvel
megindult Magyarországon is a közúti forgalom országos szintű regisztrálása. Az 1869ben tartott első számlálás során még csak néhány hónap időtartamban végezték a
fogatolt forgalom észlelését, de a következő években egyre inkább továbbfejlesztették a
rendszert.
A számlálást ekkor már egy éven keresztül, 1870. júliusától 1871. júniusáig végezték,
minden héten egy nappal későbbre csúsztatva a heti számlálás időpontját. A számlált
napok száma az egyes vármegyékben 43 és 55 nap között ingadozott. Az észlelés során
a könnyű és nehéz fuvarokat a vonóállatok száma szerint külön kellett feltüntetni, és a
nappali észlelés mellett már végeztek éjszakai számlálásokat is.
Ezt követően 1872-ben folytatódtak az észlelések. Külön érdekessége volt a kornak,
hogy az egyre fokozottabban jelentkező vasútépítés jelentős hatást gyakorolt a közutak
forgalmára, így a számlálási utasításokban kiemelték, hogy az észlelést ne csak az
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eddigi helyeken, hanem a közbeeső pontokon is végezzék, különösen a mellékutak
beágazásánál, „legkiválóbb figyelemmel” ott, ahol „vaspályák” építése és újabbi
megnyitása miatt megváltozott a forgalom, és „úgyszólván egészen más irányt nyert.”
Vitatottá vált, hogy a technikai lehetőségeit tekintve mindenképp alárendeltebb fogatolt
közlekedés milyen szerepet játszhat a gyorsan terjeszkedő vasúthálózat mellett. A
döntésért felelős Országgyűlés számos vitát folytatott a teendőkről, melyek fő témája a
vasútra ráhordó ill. az azzal párhuzamosan futó utak fenntartásának, finanszírozásának
kérdése volt.
Az országgyűlési viták során több ellentétes vélemény fogalmazódott meg a vasutak és
a közutak szerepével kapcsolatban. Egyes álláspontok szerint a közutak időszaka lejárt,
fejlesztésük és fenntartásuk a vasútépítésekhez képest gazdaságilag meg nem térülő
befektetésként volt kezelendő. Racionálisabb és szélesebb látókörre vallottak azonban
azok az elképzelések, melyek a két szállítási mód eltérő feladatából következően azok
egymást kiegészítő szerepét hangsúlyozták – mint ahogyan ezt maga Hieronymi is
gondolta.
A számlálások a Hieronymi által elindított úton hét éven keresztül, 1876-ig zajlottak,
majd hosszú időre félbeszakadtak, s csak 1894-ben került sor a következő országos
észlelés elrendelésére.
Az észlelést az útkaparók, míg az adatok összesítését az útmesterek végezték a kornak
megfelelő körülmények között. Az útkaparók többnyire írni és olvasni sem tudó
alkalmazottak voltak, de ennél érdekesebb, hogy még a felügyeletükkel megbízott
útmesterek számára is olyan kézikönyvet kellett kiadni, amelyben azt is fontosnak
tartották leírni, hogy „az összeadás jele egy álló kereszt: (+)”.
A számlálásokból nem csak az utak forgalmára, de számos néprajzi érdekességre is fény
derült, így pl. Szabolcs vármegye feliratában kifogásolta, hogy vasárnapokra nem esett
észlelés. „Tekintve azonban, hogy Szabolcs vármegye törvényhatósági közutain a
vasárnapokon nagyon jelentékeny forgalom áll fenn, amennyiben a kisebb községekben
lakó általában izraelita szatócsok, kisebb gazdák, bérlők üzleti dolgaik elintézése végett
rendesen vasárnap tódulnak a városokba, továbbá a vármegye területén túlnyomólag
hétfői napokon tartani szokott országos vásárokba a közönség nagy része már vasárnap
elindul: a vasárnapi forgalomnak feljegyzése az évi átlag szempontjából felette
kívánatos lenne.”
A Hieronymi által létrehozott hazai forgalomszámlálási rendszer működőképesnek és
hasznosnak bizonyult, segítségével számos úthálózati döntést sokkal racionálisabbá
lehetett tenni.
Hieronymi munkásságából érdemes kiemelni még egy másik, későbbi, 1902-ben írott
könyvét is. A „Közlekedési eszközeink fejlesztésének irányelvei” c művében már ekkor
olyan folyamatokra utalt, amelyeket jelenleg globalizáció néven emlegetünk. Leírásából
kiderül, hogy ezek a modernnek vélt jelenségek egyáltalán nem is annyira újak, hanem a
technika adta lehetőségekből fakadón már több mint száz évvel ezelőtt is éppen úgy
léteztek. Rövidebb idő alatt szerezhettek már akkor tudomást a Föld más pontján történt
eseményekről, mint néhány évtizeddel korábban az ország egy másik pontjáról, vagy
éppen a székely bácsi is megérzi saját bőrén azt, hogy adott évben milyen volt a délamerikai búzatermés. Megállapította, hogy az ország fejlődését többé nem mozdíthatja
elő a mezőgazdaság, hanem az alapvető érdek az ipar fejlesztéséhez és új piacok
szerzéséhez kötődik. Ez pedig lehetetlen anélkül, hogy közlekedési hálózatunkat ne
tökéletesítenénk. Veszély és lehetőség is egyben, melyet az áramlás iránya határoz meg.
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Összességében tehát megállapítható, hogy Hieronymi kora egyik kiemelkedő
szakértelmű, a műszaki kérdéseken messze túllátó személyisége volt, és nevének
feledésbe merülése nem csak érthetetlen, de sajnálatos is.
Forrás:
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter halála. www.huszadikszazad.hu
Hieronymi Károly kitüntetése. www.huszadikszazad.hu
Hieronymi Károly. www.wikipedia.hu
Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990

Hollósy Simon
(1857-1918)
(írta: Riskó Katalin)
Tanulmányom témájául egy olyan kiváló magyar festőt választottam, aki egyben az
európai festészet kiemelkedő egyénisége is volt egyszerre. Témaválasztásom oka, hogy
técsői származású vagyok, ahol nagy tiszteletnek örvend Hollósy Simon,
emlékkonferenciákat rendeznek a tiszteletére, utcát, valamint középiskolát neveztek el a
nagy művészről. Ahogy Németh Lajos művészettörténész mondta: „Técsőn festett képei
késztetnek arra, hogy újraértékeljük őt.”
Élete
Hollósy Simon festő, a 19. századi naturalizmus és realizmus egyik legkiválóbb magyar

képviselője. 1857. február másodikán született Máramarosszigeten. Apjának, Korbuly
Simonnak divatüzlete volt. Három fiútestvér volt a családban: József és Simon festők
lettek, együtt kezdték tanulmányaikat a müncheni Akadémián, József utána abbahagyta
a festést. Az öcs, István, viharos irodalmi múlt után, megyei ember lett
Máramarosszigeten. Örmény származású család, 1848-tól használták a Hollósy nevet,
ennek a magyarosításnak az volt az oka, hogy a Lenkey huszárszázad, mikor Galíciából
átszökött és a szabadságharc mellé állt, akkor Máramarosszigeten szállt meg, egy részük
éppen a Korbuly családnál. Ezért változtatta nevét Korbuly Simon az apa, Hollósy
Simonra (a korbuly szó magyarul hollót jelent). E nevet kapta születésekor Hollósy, a
festő és ez volt a művészneve is.
Kereskedelmi iskolába jár, majd rövid ideig vendéghallgató a pesti Mintarajziskolában.
(Ez volt a Képzőművészeti Főiskola előde.) 1878-ban iratkozik be a müncheni
Akadémiára. Kitűnő tanuló volt, többször nyerte el a tanítványok díját. A müncheni
Akadémiát a művészettörténet különféleképpen ítéli meg. Eléggé konzervatív szellemű
volt, de kitűnő iskolázottságot adott. Ugyanakkor München nemcsak az Akadémia
székhelye volt, hanem akkor kezdett valahogyan Közép-Európa művészeti fővárosa
lenni, ahol lehetett látni a legmodernebb francia festők kiállításait, pezsgett a művészeti,
a zenei, az irodalmi élet. Az ott élő fiatal művészek tehát nem csak az Akadémiát
tanulták, hanem magukba szívták az akkori európai modernséget. A skandináv, majd az
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orosz írók voltak az akkori fiataloknak a pharoszai. Ebbe a körbe tartozott először
Hollósy is. Befejezve az iskoláit, ott kezdett el dolgozni és élte a müncheni fiatalok
életét. Ugyanakkor kezdettől fogva volt benne valami, ami többet jelentett egy
tehetséges fiatalembernél. Még azt sem mondhatjuk, hogy iskolateremtő volt, inkább
azt, hogy egyénisége vonzotta az embereket. Rendkívül sok barátja volt, élte a
müncheni fiatalok bohém életét, és egyre inkább kezdett kialakulni körülötte azoknak a
fiataloknak a köre, akik mesterüknek tekintették az „Öreget”, az akkor 28 éves
fiatalembert. Kocsmai viták, műtermi beszélgetések voltak ezek, bár híres volt Hollósy,
hogy az ő műtermébe nem mehetett be bárki. Csak a legjobb barátait engedte be,
annyira féltette amit fest, annyira küzdött vele, hogy az az ő szent titka volt. De az
érzései meg a gondolatai – azok mindenkié.
Tanulmányai után néhány évig még nem tűnik ki különösebben a müncheni festők
közül, de 1885-ben festett képe, a "Tengerihántás" egyszerre nagy tekintélyt szerez
számára a művészek körében.
Münchenben csakhamar szembefordult az akkori akadémiai oktatással, s 1886-ban
magániskolát nyitott, amelyben maga köré gyűjtötte az életszerűbb ábrázolásra törekvő
fiatalokat. Személyisége erejével, s azzal, hogy a Münchenben kiállított francia képek
(Courbet) újszerű értékeire hívta fel a figyelmet, a modern törekvéseknek nyitott utat.
Ez idő tájt készült képei a francia festészet új törekvéseihez igazodva, végleg
eltávolodtak az akadémikus stílustól.
Hollósy tanítvány-barátai, Réti István és Thorma János biztatására kísérletképpen 1896
nyarán Nagybányára vitte iskoláját, amely a magyar festészet történetében mint a
nagybányai irányzat bölcsője nagy szerepet játszott. Rövidesen megtelepedett
Nagybányán; iskolája a szabadtéri napfényes tájfestéssel évtizedekre meghatározta a
hazai festészet fejlődésének útját. A nehéz természetű Hollósynak hamarosan
nézeteltérései támadtak társaival, elhagyta Nagybányát, 1902-től Fonyódra,
Vajdahunyadra, majd rövid megszakításokkal Técsőre vitte nyaranta Münchenből
tanítványait. A teleket továbbra is Münchenben töltötte, fenntartva magániskoláját.
Técsőn a Rákóczi induló mellett a técsői parasztházakat, a Tiszát és a Nereszen hegyet
festette. E periódusának fő műve Önarcképe (1916).
Magányos és visszavonult, de nem megtört. Lelkesen tanít, és minden évre új
reményekkel készül. Lassanként azonban csalódnia kell. Budapesttől távol élve elveszti
kapcsolatát a művészeti élettel, állandó anyagi gondjai vannak, küzdelme a "Rákócziinduló"-val felőrli erejét. 1917-ben már nem nyitja meg iskoláját sem, és egy év múlva
meghal. Halálakor Ady, aki Hollósy jó barátja volt, így emlékezik meg róla a
Nyugatban:
„Hollósy Simon elmenése a legfurcsább gondolatokra késztet és jogosít, mert hogy ez
már megint egy átkozottan magyar ás tragikus távozás. Ugye, hogy magunk gusztusa és
rejtett ravaszsága szerint valamikor fölszabadítottuk a jobbágyokat, s a jobbágyság
mégis megmaradt? Szegény úri és művész Hollósy Simon egy ilyen magyarul
fölszabadult valaki volt, aki nem tudta mit kezdjen szabadságával. Egy képére nagyon
emlékszem, ahol sokaságos figurával dolgozik gyönyörű színben, de bizony ezek a
figurák alig látják, s találják meg egymást. Úgy képzelem, hogy Hollósy Simon
ilyenféle képekkel akart örülni az ő fölszabadultságának, holott mestere volt a rajznak.
Robusztus, nagy magyar piktor, akire szinte rákényszerít irodalmiságomban a Vajda
Jánosra mutatás, mert ilyesféle hasonló sorsúak…..Magyar és alkotásra hívott zseni volt
és nagyszerű pedagógus. Ezt is lehetne néhány klasszikus példával magyarázni. Ezt a
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furcsa, bánatos nagyságát a kiemelkedő magyar Géniusznak, ki oltári szentségétől
majdnem megfosztva élt, mégis örül, hogy új életeknek, új művészegyéniségeknek
szolgálhat. Nem hiszem egy percig sem, hogy ne fájlalta volna a legönösebb,
legművészibb dicsőséget, de azt sem, hogy nem valósággal művészet volt neki a tanítás.
Még öreg sasnak se mondhatom, mert nem volt öreg, csak éppen a nagyon magasat nem
tudta beszárnyalni. Élete nem volt terméketlen s hogy brutálisan végezzek vele, mint az
élet: most lesznek csak igazán kelendők a Hollósy-képek.”
Munkássága
"Hollósy Simon művészete is fehér folt még a magyar festészet történetében. Igazi
értékét még nem fedeztük fel. Pedig kevés olyan színes egyéniségű, nagyszerű
művészünk van, mint ő." Éppen e csaknem fél évszázados sorok írója, Németh Lajos, a
XX. század második felének legnagyobb hatású magyar művészettörténésze tette a
legtöbbet, hogy a kutatásnak e bántó adóssága végre törlesztést nyerjen. Hollósy
életművét bemutató monográfiája is igazolja páratlan kvalitásérzékét, ösztönös
értékítéletét. Tévedhetetlen biztonsággal választotta ki a modern magyar művészet
legnagyobb egyéniségeit, s állította őket kutatásainak gyújtópontjába.
Németh Lajos egykori tanára, Fülep Lajos már 1904-ben tisztán látta Hollósy
festészetének értékeit, de mellőzöttségének, magárahagyottságának okaira is rámutatott:
"Törhetetlen művészegyéniség. Az ő művészetére nálunk még nem jött el az idő:
annyira mentes az minden sallangtól, annyira egyszerű, annyira mély, hogy a mi
szemünk, mely az idők folyamán hozzászokott a külsőségekhez, nem tudja megérteni.
Mint művész jóformán magában állott mindig, akárcsak Ferenczy, egyedül küzdött
félreismerve és mellőzve, s elérte az a sors, ami Ferenczyt, s általában minden kornak
félreismert, magára hagyott egyéniségét eléri, hogy egyedülvalóságukban legnagyobb
kifejezői lesznek koruknak és fajuknak."
Hollósy munkásságát ritka egyértelműséggel oszthatjuk nem csupán festői felfogásban,
de földrajzilag is elkülönülő korszakokra. 1880 és 1895 között készítette hagyományos
szemléletű, de páratlan mesterségbeli tudással megoldott müncheni zsánerképeit, majd
ezt követően indult az igen kevés művel reprezentált nagybányai korszaka. 1904-től
haláláig nemzetközi növendékserege élén nyaranta az apró Tisza menti faluban, a
magyar, román, kárpátorosz és zsidó lakosú Técsőn dolgozott. A folytonos kísérletezés,
számtalan félbehagyott vászon, a sokszor meddőnek tűnő munka után 1910 körül végre
kiforrott festői stílusának utánozhatatlan tisztaságú formanyelve. Ezt a végső, egyszerre
intim és monumentális művészi nyelvet reprezentálják késői tájképei, melyek nem
csupán az életmű, de egyben a magyar tájfestészet legfontosabb művei közé tartoznak.
Müncheni évek
A 19. század végén számos fiatal magyar festő tanult az akadémikus történelmi
festészet központjában, Münchenben. Hollósy Simon 1878-ban kezdte meg
tanulmányait a Királyi Képzőművészeti Akadémián. A müncheni években Hollósy
kedvelt témája a zsáner. A műfaj egyéniségének is megfelelt, de ez volt a kor divatja is.
Bár témáiban nincs különösebb újdonság, képei mégis túlemelkednek a divatos
életképek színvonalán. A korai képekben - "Meditáló szerzetes" 1883, "Almatolvajok"
1884 - még sok az elbeszélő jelleg. A szintén 1884-ben festett "Jó bor" pedig Hollósy
művészetétől idegen érzelgősséget mutat. Előszeretettel festett parasztzsánereket, de
hamar túllépett a müncheni sablonon és képeit olyan technikai tudás, kifinomult
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anyagábrázolás jellemezte, amely meghaladta a tradicionális szellemben dolgozó
kortárs alkotók képeinek művészi minőségét. Majd az alig harminc éves művész egy
csapásra híressé vált 1885-ben festett Tengerihántás című képével. Kompozíciója, az
oldalt hajló két fej, és az ezzel ellentétes irányban átlósan elhelyezett láb, a német
naturalizmus nagy mesterének, Leiblnek a hatását bizonyítja. A kép megfestése, az
egységes színhatás, az árnyékok kerülése azonban már Bastien-Lepage-hoz
kapcsolódik. Erről így ír Németh Lajos: „Ahogy ő megfestett egy-egy részletet, pl. a
Tengerihántás-nál, a fiú bő ingének ujját, vagy a pruszlikot, azzal olyan mesteri
anyagábrázolásról tesz tanúságot, hogy a kortársak közül csak a legnagyobb német
festő, Leibl vagy a kiváló reneszánsz festő, Holbein mérhető hozzá. A kép megfestése
messze túlemelkedett a XIX. századon némiképp a nagy európai festészet egyik ágához
csatlakozott. A 80-as évek végén a 90-es évek elején Münchenben is egyre inkább
jelentkeztek az új francia irányzatok, a szabadban való festés, az úgynevezett „plein
air”, az, hogy tulajdonképpen a napfényben mások a színek, reflexiók vannak, amelyek
egymásra hatnak, és ez a fiatalokat is megkapta.”
1886-ban, barátai unszolására nemzetközi rangra emelkedő szabadiskolát nyitott. A
Hollósy köré gyűlt fiatalok a romantika és az akadémizmus sablonjai helyett a
valóságra, a természetre, az életre hivatkoztak. Két fogalom: a természet és az érzés vált
jelmondatukká. A természet volt a legfontosabb téma, amit egyfajta vallásos áhítattal
közelítettek meg. Emiatt mindent egyformán fontosnak tartó leíró jellegű
naturalizmusukat lírai, érzelmes hangvétel színezte.
Már az utolsó müncheni években észrevehető a tartalmi elmélyülés Hollósy
művészetében. Ezt mutatja 1895-ben festett kis vázlata, a "Zrínyi kirohanása" is.
Nagyszerű plein air képben festi meg a döntő ütközetet. De érzi, hogy ha meg is találta
benne a csata kifejezésének festői megoldását, tartalmában nem ment túl a történeti
festészet múltidézésén. Általánosabb megfogalmazást keres, olyat, ami nem egy
eseményhez kötött.
Hollósy tanítványaiból (Thorma János, Réti István) és az iskola köré csoportosult baráti
körből (Iványi Grünwald Béla, Csók István, Ferenczy Károly) alakult később a
nagybányai csoport.
Nagybányai művésztelep
Bár Hollósy Simon ekkor már évek óta dédelgette magában egy Magyarországon
megszervezett, természeti tanulmányokra épülő „privát művészeti akadémia” eszméjét,
tulajdonképpen egy szerencsés véletlennek köszönhető, hogy álma 1896-ban valóra
vált. A kezdő impilzust egy megbízás szolgáltatta: Máramaros vármegye megrendelte
Hollósytól a történelmi jelentőségű Huszt várának megfestését. A festő Magyarországra
utazott, hogy szemügyre vehesse a várat és itt merült fel benne a gondolat, hogy
tanítványai, Thorma János és a nagybányai születésű Réti István megszervezze Hollósy
és az akadémia növendékei számára a nyári ott tartózkodást Nagybányán.
1896-ban fiatal művészek élén Nagybányára ment és megalapította a nagybányai
művésztelepet. Nagybányán finom naturalisztikus képeket festett, Kiss József verseit
illusztrálta (Tüzek) és belekezdett élete fő művébe, a be sose fejezett Rákóczi-induló c.
monumentális kompozíciójába, amelynek vázlatai, a hozzá készült plein air
tanulmányok nemcsak Hollósy örökké vajúdó, rendkívül impulzív, szenvedélyes,
sajátos lelkivilágának, hazafias gondolkodásának hű tükörképei, hanem egyúttal a
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magyar festészet gyöngyszemei is. A téma végigkísérte egész életében. Stílusa is
mindinkább módosult, a plein air indítéktól, stilizáltabb formáláson át a monumentális,
drámai hangvételig jutott.
Az elkerülhetetlen belső viták és személyi ellentétek ellenére Nagybányát már egy-két
éven belül a magyar művészeti élet nélkülözhetetlen összetevőjeként emlegették. De
fokozatosan Ferenczy Károly stílusa és személyisége vált meghatározóvá, így Hollósy
1901 után a Felső-Tisza menti Técsőre vitte nyári gyakorlata müncheni szabadiskoláját.
Hollósy Simon técsői évei
…1902-t írtak – negyvenöt éves volt -, amikor szakított fiatal barátaival és végleg
otthagyta Nagybányát, hogy megkezdje hármas ívű művészetének utolsó félkörét. Ez a
„bohémapostol”, a művészeti és társadalmi rezdülésekre érzékeny lélek schopenhaueri
pesszimizmussal fertőzve űzte-hajtotta magát, kereste az önmegvalósulás földrajzi és
emberközeli miliőjét. „Valami misztikus szózat hívta, valamely ismeretlen vezető fogta
kézen és irányította útját tudtán kívül, és ő engedelmeskedett rendeltetésének.”
A nagybányai évek keserű válsága átmeneti megtorpanás volt, rövid kényszermegálló.
Hollósy hamarosan megbirkózott az új szín- és formaproblémákkal. Sajátos
tájfestészete Vajdahunyadon, de főleg Técsőn csúcsosodott, fejlődött ki. A kis település
és környéke, a sejtelmes Nereszen hegy, a rohanó Tisza csalogatta a Mestert. A kies
vidék rabul ejtette, és – 1904-től kezdve kora tavasszal – „Indulás Técsőre!”
felszólítással elhagyta Münchent, tanítványaival késő őszig habzsolták a civilizációtól
mentes Nereszen-aljai kisváros és környékének színekben dúskáló, szivárványgazdag, a
szépet megbecsülő idegennek őszintén kitárulkozó Tisza-táj hangulatát, vibrálását.
1910-ben irta egyik barátjának: „Most Técsőre gondolok. Eddig ott csak tájképet
festegettem – mondjuk, szükségem volt színtanulmányokra. Az ottani gazdagság pedig
az emberek megjelenésében kereshető és található.” Az Isten háta mögött meglelte, amit
keresett.
Técsői éveiben kereste-kutatta a közönyt áttörő megújulást, szüntelenül járta a fejlődés
kitaposhatatlan útjait. Egyik barátjának tanácsolta: „Vezesd tanítványaidat úgy, hogy
azok gondolkozzanak. Ezt tanítsd! Akkor ki-ki a saját feje szerint megért téged. Nem
kell beléjük tanítani a tudnivalókat.”
Nem ecsettel, hanem lélekkel kell festeni – vallotta. Ebben az időben készültek fontos
képei: az Almási táj, a Parasztudvar szekérrel, a Tavaszi hangulat, Técsői parasztház,
Tisza-híd Técsőnél, a Boglyák, a Kertalján, a Zöldkalapos kislány, a Falusi utca, a Fák a
vízparton. Újra s újra próbálkozott tökélyre vinni a Rákóczi-indulót, s – mintegy
megvonva hányatott életének, lelkének, önmarcangolásának, csapongó géniuszának
kvintesszenciáját – a rembrandti Önarckép-et.
A tízes évek közepe táján mintha új élet, új kedv ébredeznék festészetében. Ekkor
festette meg az Önarcképét és legjobb técsői tájképeit. 1917-ben végleg letelepedett
Técsőn. Betegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta. 1918. május 8-án lehelte ki
nyugtalan lelkét. Kopjafa jelezte sírját. Egy tisztelője így emlékezett: „A kopjafa olyan
magas volt, hogy felnyúlt az égig.”
Hollósyt csak mint embert és nem mint festőművészt ismerték és szerették a técsőiek,
amíg köztük élt. Halála után azonban Técsőn, majd Máramarosszigeten megalakultak a
Hollósy Simon Körök, melyek azóta is gyümölcsöző munkát folytatnak a Hollósy
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emlékek és hagyatékok felkutatása terén. 1988-ban emléktáblát lepleztek le a técsői
Hollósy-ház falán, és utcát neveztek el a nagy művészről, 1990-ben a Técsői magyar
tannyelvű középiskola felvette nevét, 1993-ban Hollósy szobrot lepleztek le Técső
főterén, megalapították a Hollósy-díjat, 1994-ben felújították és újraszentelték a
Hollósy-síremléket szülővárosában, évente konferenciát rendeznek – egyben
kiállításokat, pályázatokat – minden év májusában, hol Técsőn, hol Máramarosszigeten,
1993-ban könyv jelent meg Hollósyról és tanítványairól.
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Kárpátalja néhány híressége
(Egán Ede, Lehoczky Tivadar, Erdélyi Béla,
Hodinka Antal, Munkácsy Mihály)
(írta:Stiliha Gabriella)
Szülőföldem Kárpátalja, mint a történelem bármely időszakában az Osztrák-Magyar
Monarchia idején is jelentős fontossággal bíró helyszín volt. A régió legdicsőbb
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időszaka talán mégis a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc volt. A török uralom
alól felszabadult ország újjászervezésével a bécsi udvar fő célja az ország
elnémetesítése volt. Megnövekedtek az adóterhek, megbénult a szellemi élet, megindult
a protestánsüldözés. 1702-ben bevezették a véradót, a katonák erőszakos sorozását,
amely különösen Beregben és Ugocsában indult meg nagymértékben. Ez évben Esze
Tamás és Kis Albert önként jelentkeztek Bereg vármegyénél katonai szolgálatra. A
megye toborzással bízta meg őket, amit ők szervezkedésre használtak fel. A nemzeti
ellenállási mozgalom fő fészkei Beregen kívül Ung, Zemplén és Sáros megyék voltak.
A többnyire szegény parasztokból és elbocsájtott végvári katonákból álló kuruc
mozgalom vezetői 1703 elején elérkezettnek látták az időt egy Habsburg-ellenes
felkelés kirobbantásához. 1703. május elején követeket küldtek Rákóczi Ferenchez,
hogy álljon a nemzeti mozgalom élére. (1697-től szoros barátságban állt Bercsényi
Miklós gróffal, akivel együtt szőtték terveiket a magyar nép megsegítésére) 1703. május
6-án II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós Brezán várában kelt kiáltványukban harcba
szólították a Habsburgok ellen Magyarország minden „nemes és nemtelen” lakosát.
Esze Tamás a kiáltványt elküldte az ország különböző területére és a szabadságharc
„Cum Deo pro Patria et Libertate” („Istennel a hazáért és a szabadságért”) feliratú
zászlóit 1703. május 21-én és 22-én Tarpán, Váriban és Beregszászban kibontotta,
amivel kezdetét vette a szabadságharc. A nemesek először megrémültek az
eseményektől és még Rákóczi hazatérése előtt rajtaütöttek a kuruc seregeken június 7én. A Huszttól északra lévő Dolhánál Károlyi Sándor vezette nemesi csapatok
könnyűszerrel szétkergették a kuruc csapatokat. Egy héttel később Rákóczi Ferenc a
Vereckei-hágón keresztül visszatért Magyarországra. Rákóczi kurucai 1703. július
14-16 között elsöprő győzelmet arattak a labancok felett Tiszaújlak mellett. A csatát
követően a magyar nemesség nagy része szintén Rákóczi mellé állt, sőt a tél folyamán
elfoglalták a császáriaktól Munkács várát is (Rákóczi többnyire innen irányította a
hadműveleteket).
Az első években oly eredményes szabadságharc az 1710-es év végére már visszaszorult
a kiindulási helyére, s csak öt megye, Szatmár, Szabolcs, Ung, Ugocsa, Máramaros
támogatta. 1711. április 30-án Szatmáron aláírták a szabadságharc befejezését jelentő
békét. Május 1-jén a majtényi síkon a kuruc csapatok – mintegy 12 000 fő – letették a
fegyvert.
A Rákóczi-szabadságharc utóeseményeként említendő még 1717 augusztusa. Ekkor
Esterházy Antal gróf tábornagy vezetésével a bujdosó kurucok egy csapata Moldva felől
felvonult a Kárpátokba, harci cselekményekre azonban nem került sor. A kurucokkal
együttműködő tatárok viszont betörtek a Radnai-hágón és végigrabolták Máramaros,
Ugocsa és Bereg megyéket.
A szatmári békét követő években meghatározó politikai s történelmi esemény nem
nagyon történt. A bécsi udvar Rákóczi munkácsi és beregszentmiklósi uradalmát előbb
báró Hábernek adta bérbe, majd 1721-ben III. Károly adósságai fejében gróf
Schönbornnak engedte át.
1785-ben léptette életbe II. József Magyarország új közigazgatási beosztását, melyben
10 kerületre osztották az országot. Ungvár, Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Bereg és Ung
megye összevonásával alakult ki egy körzet. A rendelet II. József haláláig volt
érvényben.
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Az 1790–1848 közötti időszakban, az abszolutizmus és reformmozgalmak korának
történetében Kárpátaljának nincs különleges szerepe. Az 1848–1849-es
szabadságharcból Kárpátalja lakossága, így a nagy számú ruszin népesség is kivette
részét. Az akkori ruszin értelmiség magyarbarát volt, s tömegestül csatlakozott a
szabadságharchoz. Az ungvári görög katolikus szeminárium papnövendékei is önként
jelentkeztek katonának, sokan közülük magas kitüntetésben részesültek, s magyar
nemességet szereztek. A görög katolikus ifjúság kiválósága volt a szabadságharc során
Erdélyben hősi halált halt Vasvári Pál. A szabadságharc egyetlen kárpátaljai csatája a
Munkács melletti Podherignél zajlott, ahol a magyar honvédek és nemzetőrök
megfutamították a Kárpátok túloldaláról betörő császári csapatokat.
1853-ban éhínség pusztított az Északkeleti-Felvidéken. A Bach-korszak idején az ukrán
nyelv vált hivatalossá, ez az állapot az 1867-es kiegyezéssel szűnt meg. 1896-ban
Kárpátalja-szerte megemlékeztek és emlékműveket állítottak a magyar honfoglalás
ezredik évfordulóján. Az 1897–1901 közötti időszakban zajlott Kárpátalján az ún.
Egan-akció (vagy „Hegyvidéki-akció”). Egan Ede (1851–1901) közgazdász vezette
miniszteri biztosként. Az akció a kisparaszti gazdaságok megsegítésére, szövetkezeti
formában történő támogatására, s a zsidóság gazdasági hatalmának korlátozására
irányult.
Az első világháború végén, az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésekor az országot
irányító Károlyi-kormány a nemzetiségek közül a németeken kívül csak a magyarbarát
ruszin vezetőkkel sikerült megegyeznie, aminek következtében 1918. december 21-én
területi autonómiát kapnak. A Ruszka-Krajna névre hallgató ruszin önkormányzat a
magyar Tanácsköztársaság kikiáltása (1919. március 21.) után is fennmaradt, néhány
héttel később azonban a Kárpátalját fokozatosan elfoglaló cseh és román csapatok
vették át a hatalmat.
A Tanácsköztársaság idején Kárpátalja-szerte direktóriumok alakultak. Ezek a
kommunista direktóriumok azonban rövid életűeknek bizonyultak, mivel 1919. április
folyamán a bevonuló cseh és román hadsereg felszámolta őket.
Tehát régiómat sem kímélte meg az Osztrák-Magyar Monarchia államfője I. Ferenc
József. Még is Kárpátaljának nagyon sok híres szülöttje lett, mint például Egán Edemezőgazdasági szakember, Lehocky Tivadar- régész, Erdélyi Béla- festő, Hodinka
Antal- kutató, de mint közül a leghíresebb Munkácsy Mihály. De mielőtt rátérnék
Munkácsy Mihály életére előbb még szeretnék egy pár szót ejteni Kárpátalja más
méltán híres emberei életéről és munkásságáról.
•

Elsőnek Egán Edéről szeretnék írni, aki a “Hegyvidéki akció” elindítója volt.

Egán Ede (Csáktornya, 1851. július 3. – Szerednye mellett, 1901. szeptember 20.) Ha
egy pár szóval szeretném őt jellemezni akkor ő egy kultúrpolitikus és gazdálkodó
mezőgazdasági szakember volt.
Életpályája
Egán Ede középiskoláinak elvégzése után két éven át egy szászországi birtokon
gyakornokoskodott. A bécsi mezőgazdasági főiskolán és a hallei egyetemen tanult.
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Több német-, cseh- és magyarországi gazdaságban – köztük apja borostyánkői
uradalmában (Édesapja, Edward Egan, Írországból menekült Magyarországra.
Magyarországi uradalmakban betöltött jószágigazgatói tevékenysége után megvásárolta
a Vas megyei borostyánkői uradalmat 1865-ben Batthyány Gusztávtól.) –
tevékenykedett. 1883-tól, mint a kezdeményezésére szervezett Országos Tejgazdasági
Felügyelőség vezetője, elősegítette a magyarországi tejgazdaság és sajtipar
fellendülését, majd a ruszin (rutén) nemzetiségi mozgalmak és szegényparaszt
megmozdulások leszerelésére az állattenyésztés és a havasi tejgazdaságok
fejlesztésének programjával kidolgozta az ún. hegyvidéki akció-tervet. 1897-től mint a
hegyvidéki kirendeltség miniszteri biztosa a kisparaszti gazdaságok bizonyos mértékű
megsegítését kezdeményezte, és fellépett a Kárpátalján élő zsidók agresszív gazdasági
tevékenységével szemben is. A Galíciából növekvő zsidó beáramlás nem kedvezett a
ruszin mezőgazdaság fellendítésében. Az akció „kulturális” programjával a ruszinok
részbeni elmagyarosítását kívánta elérni, a görög katolikus vallásuk megtartásával.
Sokat tett az erdélyi és kelet-magyarországi szarvasmarha tenyésztés és tejgazdálkodás
fellendítéséért is. 1901. szeptember 20-án Ungvár és Munkács között, Szerednye község
mellett - uzsorások által megbízott - bérgyilkos áldozata lett.
Egán Ede halála után, bár a hegyvidéki akció tovább folytatódott, csakhamar "egy
szürke hivatal lélek nélküli adminisztrációs munkásságáig süllyedt", így nem is érhette
el célját, nem tudott gyökeres változást előidézni a ruszinság helyzetében.
Írásai: számos cikke és tanulmánya jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban.
Szorgalmazta a tejszövetkezetek létrehozását Budapesten, és kidolgozta a budapesti
központi tejcsarnok alapszabály-tervezetét.
Cikkei: M. Magyarország tejgazdasági termelése és kereskedésének mai helyzete (Bp.,
1885);
Tejszövetkezeti alapszabályminta (Bp., 1886). Irod. E. E. (Köztelek, 1901. 75. sz.)
Értekezés a Budapesten szövetkezeti alapon létesítendő Központi Tejcsarnok tárgyában.
Bp. 1883.;
Magyarország tejgazdasági termelésének és kereskedésének mai helyzete. Bp. 1885.;
A tejgazdaság fontossága Erdély marhatenyésztési viszonyainak fejlesztésére.
Kolozsvár, 1887.;
Az erdélyi szarvasmarhatenyésztés feladatai. Kolozsvár, 1890.;
Landwirtschaftlische Skizzen aus Ungarn. Berlin, 1898.;
A hegyvidéki földművelő nép közgazdasági helyzetének javítását célzó állami akció
ügyében ... jelentés. Bp. 1900.
•

Szülőföldem leghíresebb népdal gyűjtője és régésze és történésze Lehoczky
Tivadar volt.
Lehoczky Tivadar (Fucsine, 1830. okt. 5. – Munkács, 1915. nov. 25.)

Uradalmi főügyész, született 1830. október. 5-én Fucsinén (fiumei kerület), édesapja L.
János magyarországi királyi kincstári erdészeti hivatalnok volt, akit 1837. okt. 21.
Oszadán (Liptóm.) elvesztett, édesanyja Gottier Anna gondjai alatt nevelkedett. A
gimnáziumot Rózsahegyen, a bölcseletet Rozsnyón végezte. Majd 1847 őszén a kassai
akadémián kezdte meg a jogi tanfolyamot. 1848. júniusban vizsgáinak letétele után
beállt honvéd-tüzérnek. Részt vett a december 11-kei budaméri, később a kassai,
92

szegedi, s 1849. augusztus 9-kei a temesvári s végre a lugosi ütközetekben. Facsétról,
ahol augusztus 16-kán a hadtest feloszlott, visszatért és folytatta tanulmányait és 1851ben a jogot elvégezte. 1852-től a törvénykezési hivatalnoki pályán működött. Közben
1856-ban az osztrák törvényekből és a közigazgatási szakból letette a gyakorlati és birói
vizsgákat. Az alkotmány visszaállítása után 1861-ben Pesten a királyi tábla előtt a
magyar köztörvényből, 1863-ban a váltó- és hiteltörvényekből ügyvédi vizsgát tett.
1855-től állandóan Munkácson (Bereg m.) lakik és 1865 óta mint a munkácsi és beregszentmiklósi hitbizományi uradalmak (azelőtt Rákóczy-birtok volt) főügyésze
működött. Erdélyi János buzdítására 1864-től gyűjteni kezdte a magyar-orosz
népdalokat (kárpátukrán népdalokból, Sárospatak, 1864), majd a hazai tótok
népdalait(Szeberényi Lajossal és Társ Kálmánnal, Pest, 1866). Az 1867. május 15-kén
alakult történelmi társulat megválasztotta igazgató-választmányi tagjának. Nagyon jól
kiismerte magát a történelem és régészet terén. Különösen a Bereg megye és Munkács
környékére vonatkozó okleveleket, a kő-, bronz- és vaskorbeli műtárgyakat gyűjtötte
nagy szorgalommal. Ennek céljából ásatásokat rendezett Bereg, Ung, Ugocsa, Torna
megyékben és múzeumában ezekből a tárgyakból több ezer darabot őrzött meg.
Éremgyűjteménye is meghaladta a háromezer darabot. Az 1876-os őstörténelmi és
embertani VIII. nemzetközi kongresszuson Budapesten bemutatta Bereg megye
régészeti térképét és saját gyűjteményéből 402 kő-, 118 bronz-, 4 arany- és számos
egyéb tárgyat állított ki. Több tanulmányutat is tett: bejárta Szerb- és Oláhországot,
1867., 1887. és 1889-ben Olaszországot Nápolyig és Franciaországot is. Volt Párizsban,
Londonban, majd Svájcot, Tirolt és Karinthiát, Németországot utazta be. 1888-ban a
keletet, Konstantinápolyon át Kis-Ázsiát. 1876. június 12-én a magyar királyi vallás- és
közoktatási miniszter a magyarországi műemlékek bizottságának kültagjává nevezték
ki. A Kisfaludy-társaságnak alapító tagja volt. Az országos régészeti és embertani
társulatnak, a heraldikai s geneaológiai s a magyarországi néprajzi társaságnak
választmányi, a tiszafüredi régészeti egyletnek tiszteletbeli tagjává avatták.
Munkái:
1. Magyar-orosz népdalok. Összegyűjtés ... Kiadja: Erdélyi János (L. életrajzával.)
Sárospatak, 1864.
2. Tót népdalok. Ford. Szeberényi Lajos, Lehoczky Tivadar és Törs Kálmán. Bevezette
Szeberényi Lajos, Kiadta a Kisfaludy-társaság. Pest, 1868.
3. Bereg vármegye leírása. I. rész. Bpest, 1876
4. Bereg vármegye monographiája. Ungvár, 1881-1882. Három kötet, több képpel.
(Ism. Századok 1876., 1882.)
5. Adatok hazánk archaeologiájához, különös tekintettel Bereg vármegyére és
környékére. I. kötet. Az őskortól a magyarok bejöveteléig. Munkács, 1892. 480 ábrával.
(Ism. 1893: Századok, Archaeologiai Értesítő, Élet.)
6. Beregmegye és a munkácsi vár 1848-1849-ben. U. ott. 1899.
•

Másik nagyon híres kárpátaljai festőnk Erdélyi Béla volt.
Erdélyi Béla (Kelemenfalva, 1891. május 25. - Ungvár 1955. szeptember 19.)

1911-ben végzett a máramarosi TK-ben. 1911-16 között a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán Ferenczy Károly, Iványi Grünwald Béla, Révész Imre, Olgyay Ferenc,
Zemplényi Tivadar tanítványa. 1913-ban ösztöndíjas a kecskeméti művésztelepen.
1916-21 között a munkácsi, 1927-31 között az ungvári TK-ban oktatott. 1922-26-ban
Münchenben, 1931-37-ben Párizsban, Gargillese-ben művésztelepen dolgozott. 193893

tól Ungváron élt. 1927-ben szabadiskolát hozott létre Boksay Józseffel. 1931-ben,
ugyancsak Boksayval, megalakította a Kárpátaljai Képzőművészek Egyesületét,
amelynek elnöke lett. Kiállításokat szervezett Prágában, Pozsonyban, Kassán. 1941-42ben fő szervezője volt az Ungvári Művészeti Napoknak. 1945-ben rektora a rövid életű
ungvári Képzőművészeti Főiskolának. 1946-49 között igazgatója, 1949-55 között tanára
az ungvári iparművészeti szakiskolának. 1946-49-ben a Kárpát-Ukrajnai
Képzőművészek Szövetsége elnöke. Művészetére a francia festészet, Cézanne, Matisse,
a Fauves-csoport hatott. Szinte minden műfajban dolgozott. Legismertebbek expresszív
hatású portréi, tájképei és virtuóz csendéletei. Képein nagy szerepet kap a drámaiság, az
összefoglaló formák, a fényreflexek, az élénk, de harmonizáló színek.
Mesterei .
Ferenczy Károly, Iványi Grünwald Béla, Révész Imre, Olgyay Ferenc, Zemplényi
Tivadar.
Egyéni kiállítások .
1929 • Prága, Ungvár
1954, 1955 • Ungvár
1958 • Lviv
1978 • Kijev
1991 • Orosz főkonzulátus, Debrecen
1992 • Kárpátontúli Képzőművészeti Múzeum, Ungvár (kat.)
1994 • Miskolci Galéria, Miskolc [Boksay Józseffel].
Válogatott csoportos kiállítások .
1945-től az ukrán és szovjet képzőművészeti szövetségi kiállításokon (Ungvár,
Munkács, Kijev, Moszkva) • Kárpátontúli művészeti kiállításokon
1980 • Nyíregyháza
1982, 1989 • Kassa.
Köztéri művei .
Jézus alászáll (oltárkép, 1936, Nagyszöllős, Kórház-kápolna, lappang!).
Művek közgyűjteményekben .
Kárpátontúli Képzőművészeti Múzeum, Ungvár
•

Hodinka Antal a kárpátaljai ruszinok történetének legeredményesebb és
legsokoldalúbb kutatója.

Hodinka Antal (1864. január 12-én született görög katolikus papcsaládban a
Zemplén vármegyei Ladomér községben-1946. július 15-én hunyt el Budapesten.)
Gazdag munkássága felöleli a ruszinok egyháztörténetét, gazdaság és szociális
történetét, néprajzát, folklórját, nyelvét. Egész élete során gyűjtötte a ruszin
nyelvemlékeket, kiadta Olsavszky Mánuel püspök nyelvészeti szempontból is értékes
levelezését. Értékes könyvben tette közzé Rákóczi Ferenc fejedelmünk azon ruszin
jobbágyainak névsorát, akik részt vettek az 1703–1711-es szabadságharcban.
A nagy tudós meggyőződése volt, hogy a kárpátaljai ruszinoknak saját, népnyelvükön
lehet csak irodalmi nyelvet kifejleszteni, ezért számos dolgozatát a ruszinok körében
leginkább elterjedt, és legrégebbi un. u-zó nyelvjárásban írta. Ruszin népnyelvű művei
további elemzésre várnak. A fenti sorokból és Hodinka Antal alapos bibliográfiájából
valamint a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában őrzött, nagy
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mennyiségű kéziratos hagyatékából egyértelműen kitűnik, hogy élete végéig gyűjtötte
az adatokat egy, a ruszinok teljes történetét feldolgozó monográfiához.
Hodinka Antalnak rendkívül gazdag kéziratos hagyatéka őrződött meg. Kéziratainak és
elfeledésre ítélt ruszin nyelvű műveinek kutatása, publikussá tétele kapcsolódik a
kárpát-medencei népek történetének kutatásához, erősíti a szomszédos szláv többségű
országok és hazánk tudományos kapcsolatait. Hodinka Antal egyéniségének, kutatói
magatartásának s eredményeinek felmutatása a közép-európai népek, így a magyarok és
ruszinok közös történelmi, szellemi örökségének megőrzését is elősegíti.
Tudományos munkássága három nagyobb témakörre osztható:
1. A kárpátaljai ruszinok egyházi és világi története.
2. Szláv-magyar kapcsolatok története.
3. Pécs város története.
•

Miután már megemlítettem Kárpátalja más büszkeségeit nyugodtan rátérhetek a
legkiválóbb és legtehetségesebb magyar festőre Munkácsy Mihály életére.

Munkácsy Mihály (Munkács, 1844. február 20. – Endenich, Németország, 1900. május
1.) magyar festő
A XX. század magyar realista regényirodalmának írója, Móricz Zsigmond 1910-ben
rövid könyvecskét írt egy népszerű, munkásoknak szánt sorozatban Munkácsy Mihály a
festő pályájáról. A kis vázlat így ért véget: „ A munkácsi kis árva, elhagyatva száz baj
között, semmi nélkül indult el a világon. És a nagy-nagy művész az egész emberiség
gyásza mellett szállott a koporsóba. És ez a kettő ugyanaz az egy személy volt. Ez a mai
világ mese hőse! És ez az út nyitva, minden ifjú előtt.”
Mintha csak valamilyen romantikus-édéskés karriertörténetet olvasnánk! Még az élet
mélységét is jól ismerő realista írót is megcsalta arányérzéke. Ő is csupán azt a képet
tudta közvetíteni, amely a század elején a magyar köztudatban kialakult a sikeres
művészről. Árva kis asztalosinas ő, aki Párizsban paloták ura lesz. Akinek vallásos
képeit belépődíj mellett mutogatják Európa nagyvárosaiban. Aki bárónét mondhat
feleségének. Aki pompás, történelmi kosztümként ható díszruhában vehet részt
Magyarország ezeréves fennállásának ragyogó ünnepségen, és akinek temetésén
végeláthatatlan sorban vonulnak a különböző művészi és ipartestületek képviselői.
Pedig hát csak egy kis asztalosinas volt, „a mai világ mesehőse"...
Szolgáljon mentségére a regényírónak, hogy akkoriban Budapesten alig lehetett
megállapítani, milyen is a legnagyobbként ünnepelt magyar festő művészete.
Aranyérmekkel jutalmazott, híres, részben óriás méretű művei szét voltak szórva a világ
gyűjteményeiben: a Siralomház Bostonban volt, a Zálogház és a Milton New Yorkban,
a Mozart halála Detroitban, A falu hőse Kölnben, a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota
Philadelphiában, a reprodukció alapján ítélve igen festői Műteremben szintén
Amerikába került, és sajnos, ma már nem tudjuk, hol van... A festőt népszerűsítő író
nem láthatott mást, mint „fénynyomatokat" a művész volt titkárának 1898-as
könyvében. Itt olvashatta Munkácsy önéletrajzát is; más tanulmányokból
megismerhetett néhány epizódot, valamint szemügyre vehetett pár kisebb méretben
megismételt nagy festményt, amely a budapesti Szépművészeti Múzeumba került: a
Siralomház, A falu hőse változatait. Csupán a Tépéscsinálók és az Éjjeli csavargók volt
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itt első fogalmazásában látható, meg a ma Az elítélt címen ismert, kétalakos siralomházi
jelenet. A Rőzsehordó nő, a Poros út, a Bucsúzkodás, a Köpülő asszony, a Legelésző
csorda, a Fasor és sok más jellegzetes Munkácsy-kép 1910-ben még
magángyűjteményekben rejtőzött, vagy csupán nemrég került a magyar állam
tulajdonába Munkácsyné gyűjteményéből, azzal a feltétellel, hogy majdan emlékművet
állítanak a festőnek, és monográfiát íratnak róla.
A magyar köztudat sokszor reprodukált vallásos képek, a párizsi palotákról szóló
anekdoták és az érzelmes, olvasmányos emlékirat alapján fogadta el Munkácsyt a
legnagyobb magyar festőnek. S ez még ma is szinte axiómának számít. Nem csoda,
hogy amikor egy fiatal tudós, Fülep Lajos 1920 körül „nekirontott” Munkácsynak, írása
vitát kavart a közvéleményben. A modern művészet győzelméért elszántan harcoló
művészettörténészek szinte fájt, hogy volt egy nagy magyar tehetség a 70-es évek
Párizsában, aki az akkori avantgarde harcosaként szerepelhetett volna, és ehelyett az
impresszionisták ellenségei közé állt, a maga korában sikert aratva, de kirekesztve
magát az utókor által a legtöbbre becsültek listájából... „1867-ben Párizsban járt,
anélkül hogy Courbet-t és Manet-t s mindazt, amit e két ember jelentett utódaira,
fölfogta s magát vele azonosította volna... meg se látni Manet-t, Renoirt és Cézanne-t!"
— jajdult fel Fülep Lajos.
Mi lett volna, ha Munkácsy csatlakozik az 1875 körül még megvetett és anyagi
gondokkal küszködő impresszionistákhoz? (Két Poros út című képe azt tanúsítja, hogy
a gondolat nem állt tőle egészen távol.) Valószínűleg éhen halt volna. Esetleg bekerül
egy-egy nagy monográfia névmutatójába, az elhanyagolható mellékszereplők közé,
mint Rippl-Rónai József, a nemzetközi szakirodalom által mindmáig mélyen mértékén
alul becsült magyar „nabi". Fülep Lajos — aki Rippl-Rónai művészetét mindig
követendő példaként állította a kortársak elé — kimondatlanul is a Rippl-Rónai által járt
utat „javasolta" Munkácsynak. Tudnunk kell ehhez, hogy Rippl-Rónai pályája kezdetén
Munkácsy segédje volt Párizsban, és mellette sajátíthatta el mindazt, aminek hátat
fordított! Munkácsy mögött azonban nem állt irányadó mester, de — és ez nagyon
fontos — még hosszabb ideig tartó, alapos müncheni akadémikus képzés sem. Ilyen
értelemben Munkácsy valóban „selfmade man" volt, a virágzó kapitalizmus korának
mesehőse. A későbbiek tanulhattak — például — Munkácsytól, őt magát viszont egy
névtelen vidéki piktor indította el diadalmas művészi útján.
De hogy ő maga hogyan vélekedett sikeréről, az más kérdés. Nyilvánvaló, hogy
elsősorban örült neki, élvezte a párizsi palotájának báljairól, fogadásairól szóló
újságcikkeket. Ellenben a bécsi Kunsthistorisches Museumban a reneszánsz apoteózisát
hirdető hatalmas mennyezet panneau-n, a nagy művészek közt megfestett önarcképén
riadtan néz szét maga körül. „Szinte az öngúny határát súroló ábrázolás", olvassuk a
róla szóló alapvető monográfiában. Öngúny lenne? Vagy akaratlan önvallomás?
Mindenképpen benne rejlik a bukástól való rettegés. Munkácsyt egész életén elkísérte
egyfajta stresszállapot: mi lesz, ha egy napon arra ébred, hogy a Salon huszonhat éves
fejjel elnyert aranyérme és minden dicsőség és pénz, ami ez után ölébe hullott, egy
fáradt inasgyerek álma volt csupán?
Munkácsy gyermekkora rideg volt; ám mégsem volt igazi asztalosinas-sors. Mélyebben
átérezte az inasélet szenvedéseit, mivel értelmiségi környezetbe született bele. Ugyanakkor ez előnyt is jelentett, hiszen más asztalosinasok rokonainál nem lógtak metszetek
a falon; más árva asztalos-legények művészpályáját aligha támogatta a család olyan
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rajzok alapján, mint Munkácsy első kísérletei. Akinek nem volt ügyvéd a gyámja, aligha
indulhatott útra egy vándorfestő segédjeként épp akkor, amikor kezében a segédlevéllel
növelhette volna a család jövedelmét... Az ifjú Munkácsy, bármilyen nehéz volt is a
sora, lehetőségeihez képest elsősorban jót kapott: gyámjától szakmát, majd anyagi
támogatást; a kultuszminisztertől ösztöndíjat; a legnagyobb pesti képgyűjtemény
vezetőjétől erkölcsi támogatást; a bontakozó magyar sajtótól reklámot... Bécsben, igaz,
hamar elküldték az Akadémiáról, de nem valamilyen magyarellenes előítéletből, hanem
mert nem fizette be a tandíjat. Münchenben nem találta helyét ott dolgozó honfitársai
között, de a példaképül választott düsseldorfi mester, Ludwig Knaus szívesen fogadta, a
párizsi Salon pedig „médaille d'or”-ral honorálta Siralomházat — azt a képet, amely a
későbbiekben jórészt meghatározta Munkácsy festői felfogását.
Talán jobb lett volna, ha ez a siker későbbre marad; ha tökéletesebben tudja elsajátítani
Münchenben vagy másutt a festői mesterségnek azt a „szakmáját", amelyet a bravúros
impresszionisták a Julian Akadémián, a poszt-impresszionisták pedig az
impresszionistáktól megtanultak. Munkácsy csak elkezdte, de a hirtelen siker miatt nem
járta végig ezt az iskolát. Szerintünk ez volt oka, hogy életét végigkísérte az önbizalom
hiánya: a kései mennyezetfestmény önarcképének riadalmában éppúgy felismerhető ez,
mint az 1870-es évek elején, amikor népszerűsége csúcsán öngyilkossági terveket szőtt.
A műkereskedőjével kötött tízéves szerződés anyagi biztonsága és a jól szervezett sajtó
dicsérő kórusa elaltathatta ezt az érzést, de azonnal újjáéledt, amikor a kereskedő tíz év
után nem újította meg előnyös megállapodását, és a bécsi mennyezetkép kivitelezésénél
Munkácsy nem támaszkodhatott megszokott segédeszközeire.
Több ilyen segédeszköze volt. Az egyik a minél több előtanulmány, a lassú, szinte
gyötrelmes képépítés. Az előtanulmányok egy része nem rajz volt: a nagy
tömegjeleneteknél előfordult, hogy egy kompozíciós vázlat alapján kosztümökbe
bújtatta, beállította és lefényképezte modelljeit. E színpadképszerű beállításhoz társult a
kevéssé merészen választott perspektíva. A történelmi vagy zsánerjelenetek
kompozíciós egységét Munkácsy egy, Ludwig Knaustól tanult és még a biedermeier
korhoz kötődő szerkezettel teremtette meg: valamilyen központi személyt néznek a
többiek. Ez jellemzi a Siralomházat, a Tépéscsinálókat, a Honfoglalást a Sztrájkot, az
Ecce bomót... A Krisztus Pilátus előtt úgy lett a sokalakos tablók legjobbikává, hogy itt
a képnek mintegy két központja van. Tegyük hozzá: a két, egymással szemben álló
személy ellentétét Munkácsy nem a néző evangéliumi ismereteire építő, „irodalmi”
utalásokkal, hanem tisztán festői eszközökkel éreztette. Krisztus és Pilátus ruhájának
világos foltja- az egyik gótikusan elnyújtott, felkiáltójelszerű, a másik szinte szétfolyikönmagában is kifejezi két világrendszer harcát és a harc győztesét.
A színpadszerű elrendezés és a szokott látószög mennyezetfreskón már nem volt
alkalmazható. Munkácsy Bécsben kénytelen volt segítséget kérni a perspektívában
járatosabb festőktől. S csak kis mértékben használhatta a számára legfontosabb
segédeszközt, a barnásfekete aszfaltalapozást, amelyről akkor még nem tudták, hogy
oxidálódva lassan megfeketíti a képeket. Munkácsy, sajnos, nem hagyott fel egészen
ezzel a Németországban divatos eljárással akkor sem, amikor ismertté lett a bitumen
veszedelmes tulajdonsága! A sötét alap ugyanis önmagában teremtett bizonyos
harmóniát a Munkácsy által kedvelt élénk színek között. Távol áll ugyan ez a harmónia
attól az orkesztertől, amelyben az impresszionisták, majd Van Gogh, Gauguin és
Cézanne színei zümmögtek és harsogták — de Munkácsy képein is tiszta, egyszerű és
megkapó dallamként csendül fel a barnák, zöldek, pirosak muzsikája.
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Munkácsy művészetének egyes korszakai igen erősen különböznek egymástól. Melyik
időszakból ismerjük meg „az igazi Munkácsyt"? Egy finom megfigyelőkészségű
magyar esztéta a vázlatok, tanulmányok festőjét értette ezen, elhatárolva magát az
életmű egészét elemzés nélkül, csupán a sikeres magyar művésznek szóló hódolattal
szemlélő tudománytalan népszerűsítéstől, de a modern mozgalmaktól való tartózkodást
szigorúan megítélő kritikáktól is. Kétségtelen, hogy a műhelymunkaként készült friss
vázlatok, a polgári megrendelők ízlésterrorja nélkül festett tanulmányok igen
meggyőzően tükrözik a festő talentumát. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a
képeket sem, amelyeket a magyar művészettörténet-írás a „romantikus realizmus”
alkotásainak nevez, s amelyeknek sajátosan magyar voltát nemegyszer hangsúlyozták a
Munkácsyval foglalkozó tudósok. A képekben megnyilatkozó erkölcsi felfogás,
világszemlélet értékei mellett azonban néha alig szenteltek figyelmet a festői
megfogalmazásnak. Munkácsy 1950 körül a magyar művészek számára „hivatalosan
előírt”, követendő példává lett: a hajadon a akadémiáktól független, eredeti tehetségek
akadémikus sablonná vált. Ennek ellenhatásaként művészete sokat vesztett
népszerűségéből a fiatal művész- és műértőnemzedék szemében. Pedig sok meleg,
zöldes-barnás barbizoni táj, a 70-es években festett életkép, 1880 körüli, fénytől
ragyogó vedúta és néhány portré vagy portrészerű tanulmány a legszigorúbban mérve is
remekbe sikerült alkotás. Hogy a legfontosabbakat említsük: Az elitélt, amelynek
„gyertyavilágítását" — a Munkácsyt egyébként csupán az egyik Leibl-követőnek
minősítő tekintélyes művészettörténész, Julius Meier-Graefe szerint — „egy
keménykötésű, pusztai Goya találta ki”; a Búcsúzkodás; a New Yorkban őrzött, igen
érdekes felfogású Zálogház; a Rőzsehordó nő; a Műteremben; a Milton; a Párizsi
szobabelső; a Paál- és a Haynald-portré; a Poros út változatai; a Jouy en Joses-ban, La
Malou-ban és Colpachban festett mezők, fasorok...
Hozzávetőleg 600 képet — részben óriási vásznakat — festett Munkácsy, mindössze
három évtized alatt, hajszolt iramban, és ha kortársaival hasonlítjuk össze, észre kell
vegyük, hogy jómódja ellenére mennyi az alkotó munkára csöppet sem kedvező
körülmény közepette dolgozott. Életművét a művészettörténet még ma sem mérte fel
teljesen. Nagyon valószínű, hogy a világ kisebb múzeumaiban és
magángyűjteményeiben ismeretlen Munkácsy-képek tucatjai rejtőznek. A mai ízlés
háttérbe szorította őket — pedig a múlt század utolsó negyedének jómódú polgára
sokáig bennünk találta meg lényének teljes kifejezését.
Ha a későbbi fejlődés tanulságain át, ugyanakkor elfogulatlanul vizsgáljuk Munkácsy
művészetét, látni fogjuk, hogy ez a festészet nem kötődött csupán a múlt egyetlen, ma
kevéssé népszerű ízlésáramlatához. Képeiben az impresszionisták könnyed, a világ
csodáit habzsoló vagy a poszt-impresszionisták konok, az egész világért felelősséget
vállaló erkölcsi nagyságát egyaránt fel tudjuk fedezni.
Munkácsy Mihály életrajza
1844. február 20-án született Munkácson. Apja Lieb Leó Mihály, bajor eredetű
családból származó állami hivatalnok. A festő huszonkét éves koráig Lieb Mihály
néven szerepel a hivatalos iratokban.
1851. Miután mindkét szülő meghal, a gyerekeket a szülők testvérei fogadják
magukhoz. Munkácsy gyámja Reök István ügyvéd, aki a szabadságharcban játszott
szerepe miatt nem folytathatja praxisát.
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1854-58 Munkácsy kitanulja az asztalosmesterséget, de inkább a rap és a festés érdekli.
Megismerkedik Szamossy Elek festőművésszel, aki korábban Rahl növendékeként a
bécsi Művészeti Akadémián tanult.
1861—62 Szamossy tanítványaként vándorol az országban: restaurál, portrét fest.1863
—64 Pestre megy, és bekapcsolódik a város szerényen bontakozó képzőművészeti
életébe. Megismerkedik Ligeti Antal festőművésszel, aki önzetlenül támogatja
próbálkozásait. Népies életképeket fest.
1865. Bécsben folytatja tanulmányait az Akadémián mint Rahl tanítványa.
1866. Münchenbe megy, ahol abban az időben a magyar festők többsége dolgozik.
1867. Ösztöndíjat kap az új magyar kormány kultuszminiszterétől, báró Eötvös
Józseftől. Meglátogatja a pámsi világkiállítást, itt látja először Courbet műveit.
1868. Münehenből útja Düsseldorfba vezet, hogy példaképétől, az életképfestő Ludwig
Knaustól tanuljon. Knaus szívesen fogadja, egyengeti pályáját. A kezdeti időkben festett
legsikeresebb műve az elveszett Ásító inas (Hajnalpír).
1870. Siralomház című sokalakos kompozíciója váratlanul aranyérmet nyer a párizsi
Salon kiállításán.
1871. Újabb sikert hoz számára a Tépéscsinálók. Munkácsy Párizsba költözik; közeli
barátai közt ott van a Barbizonban dolgozó magyar tájképfestő, Paál László és egy
műbarát arisztokrata, De Marches báró.
1873-73. Munkácsy a luxemburgi Colpachban, a De Marchcs-birtokon dolgozik. A
váratlan, gyors siker után depressziós lelkiállapotba kerül. Mikor a báró meghal,
Munkácsy feleségül kéri az özvegyet, és Párizsban telepszik le. Gyakran jár Barbizonba
festeni, tájképfestészetének legmagasabb színvonalú időszaka következik el. Az 1875-as
bécsi világkiállításon nagy sikert aratnak életképei (Éjjeli csavargók, Köpülő asszony).
„Munkácsy az egyik leghatározottabb, legféktelenebb realista Európában” — írja V. V.
Sztaszov, az orosz „peredvizsnyikek” ideológusa.
1874. Feleségével Magyarországra látogat, úti emlékei alapján megfesti magyar tájait
(Poros út). A Salonban bemutatják a zálogházat.
1876. Erről az évtől fogva Munkácsy a párizsi „felső tízezer" legkedveltebb festői közé
tartozik. Megfesti legszebb szalonképét, a Műteremben — eltávolodik a népies, realista
életkép műfajától.
1877. 30 000 frankért adja el Milton című képét új műkereskedőjének, Charles
Sedelmeyemek. Elegáns háztartást tart fent Párizsban.
1878. A költséges életmód rákényszeríti Munkácsyt, hogy tíz évre szóló, anyagilag
előnyös, de a művészi fejlődést előnytelenül befolyásoló szerződést kössön
Sedelmeyerrel. A továbbiakban Munkácsy képeinek témáit és stílusát a
műkereskedelem és az általa kiszolgált előkelő közönség igénye határozza meg.
1881. Ebben az időben készíti Munkácsy nagy biblikus kompozícióját, a Krisztus
Pilátus előtt című hatalmas képei, majd
1884. a Golgotát (mindkettő Philadelphiába került). Festői ereje nem a nagy
vállalkozásokban, hanem kisebb igényű tájképtanulmányain, portréin érvényesül
(Hajnald Lajos arcképe). Tájai többnyire műteremben készülnek, de folytatják a pleinair festészet barbizoni hagyományait. Az impresszionizmustól viszont határozottan
elhatárolja magát. Egészségi állapota fokozatosan romlik, hátgerincbántalmai miatt
kénytelen fürdőhelyeken kezeltetni magát. Számos „szalonképet", a nagypolgári életből
vett jelenetet fest.
1886 Mozart halála című képe már nem arat sikert a közönség körében — stílusa kezd
divatjamúlttá válni. A bécsi kormány a nagy tekintélyű Makart halála után Munkácsyt
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bízza meg a Kunsthistorisches Museum egyik 100 négyzetméteres mennyezet panneaujának elkészítésével.
1888 A mennyezetképen dolgozik. Műtermében több segédet foglalkoztat, köztük
Rippl-Rónai Józsefet. Sedelmeyer továbbra is terjeszti munkáit, de a jövedelmező
szerződést nem újítja meg.
1889. A magyar kormánytól is megbízást kap: felkérik, fesse meg a Honfoglalás
szimbolikus jelenetét a Budapesten épülő Parlament számára.
1890. Elkészül a bécsi mennyezetkép: A reneszánsz apoteózisa.
1891-93. A Honfoglaláson dolgozik. A végleges mű nagysága több mint 600
négyzetméter, közel 100 alak található rajta. Munkácsy egészségi állapota fokozatosan
romlik, állandó fejfájás gyötri, szellemi színvonala rohamosan romlik.
1894—96. Utolsó sokalakos kompozícióin dolgozik, a Sztrájkon és a nagyméretű Ecce
homón. Részt vesz a millenniumi ünnepségeken, de ekkor már súlyosan beteg.
1897—1900. Nem sokkal az ünnepségek fáradalmai után szanatóriumi, majd
elmegyógyintézeti ápolásra szorul. Csaknem három éven át magatehetetlen betegként él
egy Baden-Baden melletti intézetben.
1900. május 1-én hal meg az endenichi elmegyógyintézetben. Budapesten temetik el,
fényes pompával Külföldi tulajdonban levő képeinek jelentős része magyar köz- és
magángyűjteményekbe, főként a Magyar Nemzeti Galériába kerül. Békéscsabán
múzeum őrzi emlékét. Bitumenes alapozású — lassan, de menthetetlenül sötétülő —
képeit különleges klímaberendezéssel ellátott helyiségekben tartják. Az 1870-es évek
elején képviselt művészi felfogást — telt színeit, jeleneteinek drámaiságát — az „alföldi
festők" néven ismert festőiskola tagjai követik a két világháború között: Rudnay Gyula,
Tornyai János, Endre Béla és társaik.
Híres festményei, legfontosabb művei:
Honfoglalás Részlet 1893.
Köpülő asszony 1873.
Vihar a pusztán – Zivatar a pusztán, 1867
Ásító inas, 1869
Siralomház, 1869
Tépéscsinálók, 1871
Éjjeli csavargók, 1873
Rőzsehordó nő, 1873
Köpülő asszony, 1872-73
Cigánytábor, 1873
Zálogházban, 1873-74
Paál László, 1874
A falu hőse, 1875
Műteremben, 1876
Újoncozás, 1877
Milton, 1877-78
Krisztus Pilátus előtt, 1881
Golgota, 1883-84
Haynald Lajos bíbornok érsek, 1886
Colpachi park, 1886
Liszt Ferenc arcképe, 1886
Mozart utolsó pillanatai – halála, 1886[2]
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A bécsi művészettörténeti múzeum mennyezetképe, 1890
Honfoglalás, 1893)
Sztrájk, 1895
Ecce Homo, 1895-96 - az utolsó nagy műve
Írásai :Levelezését és emlékezéseit Emlékeim (Bp., 1921 és 1951) és Munkácsy Mihály
válogatott levelei (szerk. Farkas Zoltán, Bp., 1952) címmel adták ki.
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Dr. Kemény Ferenc
(írta: Bíró Klára)
Ugye ma már természetesnek tűnik, hogy négyévente a világ más és más pontjain
olimpiai játékok szerveződnek?
Ez azonban nem volt mindig így. Ezt a - mára már – világszerte legrangosabb
sporteseményt újjá kellett éleszteni, hogy 1500 éves szünet után az olimpiai játékok
némileg új eszmékkel, ám ókori alapokra támaszkodva ismét elindulhassanak az
újkorban.
Az olimpizmus olyan életfilozófia, amely teljes egésszé emeli és összeolvasztja a test és
a szellem értékeit, összeköti a kultúrát és a nevelést.
Az olimpizmus célja, hogy az emberi méltóság megtartásával hozzájáruljon egy jobb,
békésebb világ felépítéséhez. A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) az elmúlt 111 évben
híven tükrözte ezt az eszmét. A MOB az újkori olimpiák felelevenítése óta mindig
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meghatározó szerepet játszott a nemzetközi olimpiai mozgalomban. A Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) bölcsőjénél ott találjuk a magyar Kemény Ferencet, akit
„alapító atya”-ként tisztelünk. Ugyanis az Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar
Bizottság megalakulásában örökké elévülhetetlen érdemeket szerzett, ami méltóvá teszi
Őt az utókor emlékezetére.
A Monarchia részéről csak Keményt érhette az a megtiszteltetés, hogy bekerült az
olimpiai játékok vitás kérdéseit eldöntő öttagú versenybizottságba, az Ő színre lépése, a
magyar sportdiplomácia megszületését jelentette.
DR KEMÉNY FERENC
(Nagybecskerek, 1860. július 17. – Budapest, 1944. november
21.)
A Nemzetközi Olimpia és Békemozgalom úttörő alakja, az
ismert pedagógus és tanügyi író egy begaszentgyörgyi (szerb
nevén Žitište) kőműves mester gyermekeként jött a világra, aki
akkoriban
már
építőipari
vállalkozóként
működött
Nagybecskereken
(szerb
neve:
Zrenjanin),
híres
személyiségünk szülővárosában. Édesapja vagyoni helyzete
megengedte, hogy fiának kedvező tanulmányi feltételeket
teremtsen. Kemény Ferenc (eredetileg: Kaufmann) a
középiskola első osztályát Nagybecskereken végezte, az
elkövetkező hármat Stuttgartban fejezte be, érettségi vizsgát, pedig Budapesten tett. A
budapesti egyetemen nyert tanári képesítést, matematikából és fizikából (1883-ban),
majd később, 1888-ban, német és francia nyelvtanári oklevelet is szerzett. A két tanári
diploma megszerzése közben (1884-1885) utótanulmányokat végzett
Párizsban: a Collége de France és a Sorbonne előadásait hallgatva.
Ekkor került kapcsolatba, majd szoros barátságba Pierre de Coubertin
báróval, ami életének meghatározó jelensége.
Pályáját 25 éves korában kezdte Kőszegen: az ottani katonai
alreáliskola tiszttanára lett. Ebből az időszakból több katonai jellegű
írása jelent meg a Ludovika Akadémia Közlönyében, így a francia
katonai jellegű tanács nevelőintézeteiről, a készülő magyar-német
katonai műszótárról.
Azt követően „civil” tanárként Brassóban tevékenykedett, majd (1891-1894) az egri
állami reáliskola igazgatója lett. 1894-től budapesti főreáliskolai tanár, tankerületi
főigazgató. Főleg a nemzetközi oktatásüggyel, az élő nyelvekkel és a testneveléssel
foglalkozott. Ehhez az évhez fűződik a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság megalakulása, melynek egyik alapító tagja és egyben első
titkára.
Kr. u. 393-ban lezárult az ókori olimpiák korszaka. Akkor és
később, a középkorban senki sem gondolta volna, hogy ez a szép
hagyomány egyszer még újjá fog éledni. És egy ilyen nagyszabású
sportrendezvény megszervezése elég nagy feladat.
Kinek is az agyából pattant ki ez a nagyszerű nem mindennapi ötlet?
Az újkori olimpiák szülőatyja, a francia származású Pierre de Coubertin a 80-as évektől
gyakran ellátogatott Angliába, ahol belepillanthatott az angol bentlakásos iskolák
életébe, mindennapjaiba. Érdeklődéssel figyelte, hogy a diákok milyen lelkesen
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sportolnak, s ezek során az aktív és vidám együttlétek során milyen szoros barátságok
szövődnek közöttük. Coubertin és Kemény nézetei megegyeztek az olimpiai gondolat
felelevenítésének szükségességéről és a nevelés eszközeként való felhasználásáról. Az
viszont, amit később Keményről írt 1936-ban, a „Magyar Világ” című bulvárlap, hogy
ők ketten tervelték ki a modern olimpiákat „velocipédezve a Bois de Boulogne platánjai
alatt”, megkérdőjelezhető, lehet, csak az újságírói fantázia terméke. Egyes szerzök
viszont azt állítják, hogy Coubertin és Kemény levelezése csak 1894-ben, a januárban
kiadott körlevél után kezdődött, de elég, ha csak arra utalunk, hogy Coubertin már
1891-ben elküldte barátjának dr. Kemény Ferencnek az 1890-ben, Párizsban kiadott
„Universitas Transaltlantiques” című könyvének tiszteletpéldányát. Mindkettőjük
haladó szellemiségű értelmiségi volt, ezért fennhangon hirdette a sport szerepének
fontosságát az egyén szellemi, lelki és testi fejlődésében. Szerintük a sport a
legalkalmasabb eszköz arra, hogy a világ összes népét összefogja, és közöttük
barátságot alakítson ki.
Egy észak-amerikai tapasztalatgyűjtő körút
után, Coubertin végleg arra az elhatározásra jutott, hogy az olimpiai játékokat modern
formában újjá kell éleszteni. Ezt a gondolatát az is elősegítette, hogy egy német régész,
Ernst Curtius éppen akkoriban bukkant rá ásatásai során az antik Olümpia város
romjaira. Tehát nem volt más hátra, mint összeállítani a versenyszámokat, és
megalkotni az ezekre vonatkozó nemzetközi szabályokat.
Pierre de Coubertin természetesen úgy képzelte, hogy a modern olimpiai játékok
nemzetközi szintűek lesznek Tehát tervei szerint 1894. június 23-án, szombaton délután
Párizsban összeülnek a világ összes országának képviselői, és döntést hoztak az
olimpiai játékok megrendezéséről. Amikor Coubertin 1894 júniusában zászlót bontva,
meghirdette az ókori játékok felújítását, s megalakította a Nemzetközi Olimpiai
Bizottságot, természetes volt, hogy a távolmaradásra kényszerült magyar barátját,
harcostársát is felkéri a közreműködésre.
Így Kemény Ferenc személyén keresztül a magyar sport az ötkarikás mozgalom
alapítóinak egyike.

A NOB első tagjai 1896. :(balról, ülnek): P.de Coubertin (francia), D.Vikelasz (görög),
Butovszkij tábornok (orosz). (Állnak): W. Gebhardt (német), J.Guth-Jarkowsky (cseh),
Kemény F. (magyar), V.Balck tábornok (svéd).
Az athéni játékokon ugyanis a Monarchiából Dr. Kemény Ferencen kívül nem jelent
meg a sporthoz valamit is értő számottevő kultuszpolitikus, Ő képviselt az OsztrákMagyar Monarchiát. A cseh származású Jiri Guth Jarkovszkit ugyan beválasztották a
NOB-ba, ő azonban nem jutott el Athénbe. A szabadkőműves páholy által ajánlott
horvát Franjo Bucsár zágrábi köre felemásan reagált Kemény bekapcsolódást sürgető
levelére, Ausztria NOB tagságának elismerésére, pedig csak 1911-ben került sor. Nem
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volt tehát véletlen, hogy a Monarchia részéről csak Keményt érhette az a
megtiszteltetés, hogy bekerült a játékok vitás kérdéseit eldöntő öttagú
versenybizottságba. Megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (magyarul: NOB,
angolul: IOC), amely az olimpiai játékokra vonatkozó összes ügyről döntött, és dönt,
azóta is. A sportélet modern formái felé fordulás nem hagyta érintetlenül a sajtót sem.
A korabeli francia vezető napilapok másnap beszámoltak a Sorbonne-on tartott
kongresszusról, és már a legelső közleményekben is – amelyek a NOB megalakulásáról
először tudósítanak – szerepel a magyar alapító, mint a nyolc „vice-présidents” egyike,
majd pedig, mint a NOB tagja, következetesen „F. Kémény”-nek írva.
Ők találták ki azt, hogy az olimpiai zászló hogyan nézzen ki: az öt különböző színű
karika az öt földrészt jelképezi. A Bizottság ötletei alapján született meg az olimpiai
játékok jelmondata is: "citius, altius, fortius" (latinul), amely magyarul annyit jelent,
hogy "gyorsabban, magasabbra, bátrabban".
És természetesen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság feladata, hogy kijelölje azt a várost,
amelyik a következő olimpiát szervezi.
Az első, 1896-os újkori olimpia megrendezésének jogát a
hagyományokra emlékezve Athén kapta meg.
(Az első olimpiai játékok: Athén, 1896. április 6-15.)
"Az első olimpiai játékokat Athénban megnyitottnak
nyilvánítom! Éljenek a részt vevő nemzetek! Éljen a görög nép!"
– ezekkel a szavakkal indította útjára I. György görög király a
modern olimpiai játékokat 1896. április 6-án délután. Amíg erre az aktusra sor
kerülhetett sok-sok előkészítő munkára volt szükség. Minden kezdet nehéz – tartja a
szólás. Valóban. Ami az első modern olimpiai játékokat illeti, több mint nehéz volt
elkezdeni: Coubertin hősies küzdelemmel tudta csak tető alá.
A báró – akit egyhangúlag, megválasztottak a NOB főtitkárának – ugyan korainak
tartotta a dátumot, illetve kevésnek a két év felkészülési időt, no meg az első játékokat
Párizsban szerette volna megrendezni, de Vikelasz és a többi NOB-tag addig győzködte,
amíg Coubertin ráállt az athéni koncepcióra és teljes gőzzel elkezdte a szervezést.
Azután elutazott Görögországba, de ott nagyon meglepődött. Nos, nem a városon, mert
Athénben mindent a helyén talált, az Akropolisztól kezdve az Agóriáig, ahogy azt az
egyetemen Keménnyel tanulták. A görög miniszterelnök, Trikupisz lepte meg azzal a
“kedves” hírrel, hogy a kincstár gyengélkedése miatt ellenzi az olimpiát! “Meleg
kilincsváltással” érkezett utána az ellenzék vezére és közölte, hogy ők viszont teljes
mellszélességgel támogatják az olimpiai játékok görög földön való felújítását (vesd
össze: a mi EXPO huzakodásunkkal!). A miniszterelnök és holdudvara, sajtókampányba
kezdett az olimpia ellen, és azt tanácsolták Coubertinnek: menjen haza. Ő azonban
maradt és ellenpropagandát indított, vagyis az olimpia mellett érvelt. Kellett is. Még
saját hazájában sem hagyták békén: a francia kormány elhatárolta magát a
rendezvénytől. Ebben a szituációban szinte üdítőleg hatott Coubertinre Dr. Kemény
Ferenc ötlete: ha a görögöknek nem kell az olimpia, akkor mi – az “Ezeréves
Magyarország” millenniumi ünnepségek keretében – Budapesten megrendeznénk.
Ebből a kultuszminiszterek (Csáky Albin és Eötvös Loránd) hezitálása, és az ugyancsak
szegény kincstár (ha a kultúráról meg a testkultúráról van szó, a kincstár mindig
szegény!) miatt, sajnos nem lett semmi, hogy Budapesten tartsák meg az „Ezeréves
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Magyarország” megünneplése során, 1896-ban. Így hát hazánkfia javaslata „csendben”
kimúlt.
Ha az 1894-ben Az olimpiai játékok felújításáról tárgyaló kongresszuson hangzott volna
el ez a magyar javaslat, az ideálisnak ígérkező háttér miatt talán kedvező fogadtatásra
talált volna. Tanulság: Élni kell az alkalommal, igazodni az adott helyzethez! Egy évvel
később viszont már teljesen más helyzet volt Görögországban (az olimpia ellenzőit
minden sportvezetői és egyéb tisztségükből eltávolították), így azután, Magyarország
sajnos lekésett arról, hogy helyszíne legyen az első újkori olimpiai játékoknak.
Nos hát, így maradtunk ki az olimpiát rendezők sorából. Ma, pedig már képtelenek
vagyunk előteremteni 11–14 milliárd dollárt (mintegy 2200ezer milliárd, azaz 2, 2 billió
forintot) olyan rendezvényre, amely habár világjelentőséggel bír, de megrendezése – a
presztízs okokat leszámítva – nem létszükséglet Magyarország számára sem a közel-,
sem a távoli jövőben.
Amilyen nehezen indult az újkor első olimpiájának rendezése, olyan jól sikerült. A
versenyeket sportszerűen és viszonylag szakszerűen rendezték meg, megfelelő külső
körülményeket teremtettek, a nézők és a versenyzők valóban érezték az ókori olimpiák
ünnepélyességét és magával ragadó fennkölt hangulatát. A kulturális programok szintén
méltó kiegészítői voltak az olimpiának, tíz napon keresztül.
A lelkes kis magyar csapat nagyon szép eredményre tett szert, de egy 3. helyezést főleg
dr. Kemény Ferencnek köszönhet a magyar sport. Íme egy történet, Kemény Ferenc
hatalmáról és igazságosságáról. A mi Kellner Gyulánk fekete mezében negyediknek ért
be a stadionba, de ő váltig állította, hogy az országúton csak ketten voltak előtte. Dr.
Kemény Ferenc – aki az öt olimpiai versenybíró, „hellenodiké” egyike volt – elmondta
a főrendező Konstantin trónörökösnek a gyanús befutót. A tettes, Velokasz
töredelmesen bevallotta, hogy tényleg csalt, mert szekéren ülve tette meg a táv jelentős
részét. Közfelháborodástól kísérve kizárták a versenyből, sőt még az egyetemről is.
Kellner Gyula harmadik lett.
Elérkezett április 11. , a nagy nap, a hangzavarból szavak voltak kivehetők, amelyek azt
kiáltották: ,Zito i Ungheria!’, ami ógörögül meg újgörögül is azt jelenti: „Éljen
Magyarország!”, sporttörténetileg pedig, azt, hogy megszületett az első magyar olimpiai
bajnokság, amit a versenybírói jachton lobogó magyar trikolór adott hírül. A
versenybírák hajójának legmagasabb árbocán fenségesen magasba emelkedett a mi
zászlónk, piros-fehér-zöldben tündökölve. A zenekar belekezdett az osztrák nemzeti
himnuszba, de már az első taktusok után elhallgatott. A rá következő csendben kevesek
ajkáról felcsendült a magyar himnusz. Győzelem! Győzelem!
Az újkor első olimpiája egy magyar úszó nevétől volt hangos. Magyarország pedig –
először, de nem utoljára – a sport képzeletbeli „földgömbjének” középpontjába került.
Az első olimpián a hét főből álló magyar csapat két első, egy második és három
harmadik helyet szerzett Athénban. Valóságos nemzeti missziót teljesítettünk, mert
megtanítottuk a többi nemzetet, akik eddig csak az osztrák gyűjtőfogalmat ismerték, a
magyar név ismeretére és szeretetére. Magyarország - Monarchia ide, Monarchia oda önálló államként kapcsolódott be a nemzetközi olimpiai mozgalomba.
Juan Antonio Samaranch, a NOB elnöki tisztét 21 éven át (1980-2001 között) betöltő
spanyol sportvezető több ízben kijelentette: "Magyarország az olimpiai mozgalom egyik
legbiztosabb bástyája. Ebben a sportszerető kis országban sokat tettek az olimpiai eszme
terjesztéséért és népszerűsítéséért. A magyar sport nemzetközi hírneve, kiváló
versenyzőik sikereinek köszönhetően fokozatosan emelkedett."
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Vajon mennyien gondolnak arra, hogy mindezen győzelmeket a Magyar Olimpiai
Bizottság is építette nemzetközi hírnevet és elismerést szerezve a magyar sportnak?
Az 1881-ben létrejött Magyar Szent Korona Országainak Vöröskeresztes Egylete után
ez a második legidősebb hazai társadalmi egyesület, amely a Francia, a Görög, az
Amerikai, a Német és az Ausztrál Olimpiai Bizottság után hatodiknak alakult meg.
„Hogy milyen idő volt 1895. december 19-én, nem tudom. De azt tudom, hogy
keménygallérú, nagybajszos férfiak igyekeztek lóvasúttal, villamossal, hintóval,
fiákerrel vagy gyalog a Nemzeti Torna Egylet Szentkirályi utcai tornacsarnoka felé,
hogy este hat órakor kezdődő ülésükön a tanácsteremben Dr. Kemény Ferenc
szervezésében, megalakítsák az Olimpiai Játékokat Előkészítő Magyar Bizottságot, azaz
a Magyar Olimpiai Bizottságot.
Az alakuló ülésen résztvevő sportszövetségek és sportegyesületek
képviselői egyetértettek a sportágak hazai és nemzetközi
együttműködésének szükségességében, s az olimpiai játékok
rendszerének kialakításában, majd kértek 1000 akkori forintot a Vallásés Közoktatási Minisztériumtól, az első olimpián való részvétel
támogatására. Együttműködtek a magyar sport érdekeinek
érvényesítéséért, a sportolók olimpiai játékokon való részvételének
előkészítéséért és segítéséért, a minél jobb eredmények eléréséért, a
fiatalok egészséges életmódra neveléséért. Joggal lehetünk büszkék
azokra az eredményekre, amelyeket az elmúlt 111 évben a magyar olimpiai mozgalom
magáénak tudhat.
Az egész világ ismeri az olyan kiváló magyar olimpiai bajnokok, mint Puskás Ferenc,
Papp László, Gerevich Aladár, Takács Károly, Egerszegi Krisztina nevét, a magyar
öttusázók, vízilabdázók, kajakkenuzók erejét.
Ha magyarázatot keresünk erre, említhetjük a szakemberek felkészültségét, a sportolók
tehetségét, a MOB igyekezetét, de említhetjük a virtust, azt, hogy hol a Monarchián
belül az osztrákoknak akartuk megmutatni, Trianon után igazságunkat keresve a
környező államoknak, Európának, a világnak, a második világháború után a megszálló
hatalomnak, a diktatúrának.
A MOB szem előtt tartja Szent-Györgyi Albert szavait: ,,A sport elsősorban szellemi
fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid
idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, az
egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors
elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenek előtt a fair
play, a nemes küzdelem szabályaira."
A kor fejlődésével sokat változott a sport, nemcsak a technikája, hanem a sportolók
hozzáállása is: sajnos, manapság itt is nagy szerepet játszik a pénz - vallják a kezdetekre
visszaemlékező nagybecskereki neves sportolók.
Nagybecskerek, híres személyiségünk, dr. Kemény Ferenc szülővárosa, gazdag
sportmúltját bizonyítja a kiállítás, amely a Népmúzeum, a Városi Könyvtár helyismereti
osztálya, a Levéltár és a Községi Sportszövetség közös gondozásában készült, és
megtekinthető a Városi Múzeum új kiállítótermében, ahova igazán érdemes betérni.
Mindazok, akik látták a dokumentumokban, sporteszközökben, érmekben, serlegekben,
oklevelekben gazdag összeállítást, megbizonyosodhattak róla: okkal voltunk büszkék a
megállapításra, hogy Nagybecskerek a sportok városa. De a leginkább büszkék talán
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arra lehetünk, hogy városunk szülötte, dr. Kemény Ferenc az újkori olimpiai játékok
első szervezője. Mindezeket az emlékeket korabeli fényképek, dokumentumok őrzik.
Szülővárosa, 1972-ben mellszobrot emelt dr. Kemény Ferencnek.
A NOB alapító tagja és egyben első titkáraként, ő nyitotta meg 1896-ban az első újabb
kori olimpiai játékokat Athénban, amivel a Monarchia hírnevét erősítette. Ihletett
beszéde ma is az olimpiai eszme fontos dokumentuma. Titkári tisztét 13 évig töltötte be,
úgyhogy több olimpia megszervezésében is közvetlenül részt vett. Kemény Ferenc igen
sok érintkező pontot talált az olimpiai mozgalommal egyidejűleg lombosodó pacifista
mozgalommal is.
Időközben szorgalmasan publikálta pedagógiai szakmunkáit. 1920-ban nyugdíjba
vonult. Főleg külföldi oktatásüggyel, testneveléssel, a pacifizmus népszerűsítésével,
tankönyvírással foglalkozott. Szerk. az Ungarische Pädagogische Revue-t, a kétkötetes
Magyar Pedagógiai Lexikont (I–II, Bp., 1933–34). – F. m. Die Mittelschulen Ungarns
(Pozsony, 1896); Gegenwart und Zukunft der körperlichen Erziehung (Berlin, 1904); A
békemozgalom pedagógiai jelentősége és a békenap (Bp., 1907); A nemi probléma
(Bp., 1908); A békemozgalom jelene és jövője (Bp., 1914); Gräfin M. Th. Brunszvik
(Berlin, 1932); A népjellem a nevelés- és oktatásügyben (Bp., 1936). Az első
világháború kitörése azonban durván rácáfolt Kemény Ferenc és pacifista társaira, s
leplezetlenül megmutatta, hogy az érdekellentétek sokasága vakon irányítja a világ
sorsát.
Munkásságával marandó nyomokat hagyott a birodalomban és Magyarországot Európaszerte ismertté tette.
Az athéni stadion főbejárata előtt, őrzik többek között az Ő nevét is márványba vésve.
Az emlékműnek ez a magyar vonatkozása, hogy az első olimpia megnyitóján a külföldi
delegációk nevében dr. Kemény Ferenc mondott franciául beszédet a leleplezéskor. A
kapu előtt jobbra egy táblán aranybetűkkel látható a neve.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894–beli alakulására emlékezve, június 23–án
ünnepli a sportvilág a Nemzetközi Olimpiai Napot. A Magyar Olimpiai Bizottság a
jubileum alkalmából 22–én (pénteken) több ünnepi eseményt rendez. Dr. Kemény
Ferenc nevét viseli több iskola, intézmény. Érsekkert, Eger legnagyobb kertje látható a
képeken.

A délnyugati részébe sportlétesítmények épültek,
többek közt a Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok is
itt található.
Kisfaludy Stróbl Zsigmondnak van egy szobra. A
kardját vizsgáló huszár. Nem véletlen, hogy a
MOB ajándéktárgyainak egyike a szobor másolata.
A huszárról János vitéz jut eszembe, Petőfi
művéről Szerb Antal sorai, az egészről meg az,
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mintha János vitéz és a Magyar Olimpiai Bizottság azonos lenne: ,,...ennek a kis
mesevilágnak minden kis tündére, minden óriása magyar tündér és óriás, középpontja a
vitéz magyar huszár évszázados legendája, és az óperenciás tengeren túl is magyar
levegő lebeg." A János vitézben és a MOB-ban is ,,csodálatosan együtt van a magyar
föld valósága és a magyar lélek álma."
Talán egészséges magyar ifjúság, egészséges nemzet, újabb olimpiai sikerek, talán egy
budapesti olimpia, 2028-ban vagy 2040-ben?

(Dr. Kemény Ferenc fényképek között a nagybecskereki mellszobor is látható)
Forrás:
Kemény Ferenc. Wikipédia
Ferenc Kemény and the Hungarian Olympic Ideal. www.coubertin.ch

Koszta József
1861-1949
(írta: Vajda Attila)
Brassóban született 1861 márc. 27-én. Az ottani reál iskola II.
oszt. elvégzése után fényképész tanonc lett, mestere, aki festett is,
beavatta az olajfestés technikájába és tőle 3 év múlva elkerülve,
festéssel (főleg arckép) foglalkozott és ezzel tartotta fenn magát.
Körülbelül 20 éves korában került fel Budapestre és itt a
mintarajziskolában, 3 évet töltött, l év Gregussnál, 2 év Lotznál.
Semmi pártfogásban nem részesült, sőt, Keleti Gusztáv majdnem
ellenséges indulattal viseltetett iránta. Így aztán elkedvetlenedve
csak a kenyérkeresetre adta magát, arcképeket festve többnyire
fényképek után.
Azonban 28 éves korában mégis kiment Münchenbe és itt megújulva kezdet az
akadémián dolgozni. Hackl Höcker és Dietz voltak tanárai, kik igen jó indulattal voltak
iránta és így 4 és fél évet egyfolytában a tanulásnak élt, az utolsó két évben a magyar
állam ösztöndíjban részesítette.
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1896-ban hazajött, felvették a Benczúr iskolába, itt festette első képét Hazatérők
címmel,, erre megkapta a műbarátok ösztöndíját is (300 korona) ugyancsak erre kapta
1900-iki párizsi Kiállításon a Mention Honorábl-et is.
Ezt a képet is vidéken festette mind legtöbb képét, kivéve például egy magyar
történelmi képet, Mátyás király fogadja Beatrixot. Két évet töltött Rómában, és itt
készült a Három királyok c. Képe.
A Benczúr iskolából kikerülve vidékre ment dolgozni 1900-1910 több helyen: Abony,
Szolnok, Cibakháza, Nagybánya stb. dolgozott. Ezen időkből való A mezőn c. kétalakos
kép. Valamint ezen időkből való főbb képei Őszi nap 1903, Csigabiga 1901, Zöldben
1902, Kosaras lány 1903, Elhagyott sétány 1901, Eső után 1910, Vízhordó lányok 1907.
1911-ben Szentesre került, ahol igen megfelelő témákat talált. Egy tanyán vett lakást és
1916-ig itt dolgozott. Közben 1913-ban, Párizsban 9 hónapot töltött, ez nagy hatással
volt rá, ezen időkből való Parasztudvar c. kép és a Modell c.
1916 őszén az Ernst Múzeumban kollektív kiállítást rendezett a Szentesen készült
képeiből. Azután Szolnokon töltötte idejét a művésztelepen és az ott készült képeiből,
valamint a még meglevő szentesi képeiből rendezte második kiállítását az Ernst
Múzeumban. A Barcelonai Világkiállításon 1929-ben a Berekháti szélmalom című
festményével nyert díjat. A második világháború izgalmaival egy időben egészsége
meggyengült. Művészi pályája végakkordjaként 1948-ban gyűjteményes kiállítása volt a
Nemzeti Szalonban, és Kossuth-díjjal tüntették ki. A tanyai műtermet végérvényesen el
kellett hagynia, Szentesre költözött a Zrínyi utcai házukba. Festészete ihlető világától
végleg elbúcsúzott, 1949. július 29-én 85 éves korában elhunyt.
Hagyatéka a szentesi Koszta József Múzeumba került, de a Nemzeti Galéria és
magángyűjtemények is kitüntetett helyet adnak alkotásainak.

Koszta művészeti pályája
1882-ben összegyűjtött pénzéből beiratkozott a bécsi akadémiára. Bécs után Budapest,
München, Nagybánya, majd Pesten Benczúr Gyula mesteriskolája tanulmányainak új
állomása. Pesten Lotz Károly és Székely Bertalan volt a mestere, de sem az első
mitológiai álmokat követő könnyed derűlátása, sem az utóbbi problémákkal viaskodó
akadémizmusa nem hatott rá meghatározó erővel. Münchenben négy évet töltött,
ahonnan 1897-ben tért haza. Ekkor fejezte be Mátyás és Beatrix találkozása című
festményét.
A
festőiskolák
által
rákényszerített
eklektikus historizmus átmeneti terhet
jelentett
művészetében,
de
alföldi
tartózkodása alatt ezt hamarosan lerázta. A
Rómában töltött évek alatt is megőrizte
függetlenségét
még
a
legkiválóbb
mesterekkel
szemben
is.
Egyedül a francia nagymester Millet Jean
Francois festészetével érzett azonosságot.
Egyetértett a természet, a föld, az ember
összhangját kereső művészi ábrázolással.
Impresszionizmusa súlyosabb "zsírosabb" mint a franciáké, festése pasztózus, az
ecsetvonásai szenvedélyesek. Az erős alföldi fényeket az árnyékok sötét színeivel
erősítette fel. A Három királyok című kép újabb állomása Koszta festészetének.
109

Rómában festette 1907-ben. A bibliai jelenetet saját korának emberei közé helyezte
árnyékokkal tarkított napsütésbe, ahol sárga, vörös és fehér színei ragyoghatnak.
1917-ben az Ernst Múzeumban állította ki munkáit. A kritika és a közönség
egybehangzóan ünnepelte, egyszerre a vezető mesterek közé emelkedett. Alakos
kompozíciói mellett tájképeket festett. Motívumai hasonlóak; tanyai viskók, cigány
putrik, zöld vagy barnás gyep, mélykék égbolt felhőkkel. Festészetének színpada az
Alföld. Szentes volt az a hely, amit e célra kiválasztott, tanyát és földet vásárolt. A
határban születtek meg azok a nagy erejű színlátomások, melyek kivételes helyet
biztosítanak Kosztának a magyar festészet történetében. A tájat és az itt élő népet
múzsájának tekint.
A zord Koszta, a zsémbes piktor leányportré sorozatával árulja el lelkének kisugárzó
gyengédségét. A Magyar Nemzeti Galéria ismert Muskátlis kislány és a Kislány vázával
című festménye a gyermekábrázolás kitűnő példája. Az arcok nyíltsága különös
varázsát adja e remekműveknek. Koszta felesége, Annuska, a csodálatos parasztleány, a
munkában megfáradt, a pihenő vagy a gondokban őrlődő asszonyainak gyakori
modellje. A paraszti sors és életforma legbensőségesebb kifejeződését teremti meg
festészetében. A néppel való kapcsolata sohasem szakadt meg, a parasztság lelke
parázslik vásznain. Virágcsendéleteiben szenvedélye alábbhagyott, önfeledt örömmel
teremtette meg a szegfűk, muskátlik, őszirózsák összhangját. Legtöbbször sötét,
semleges háttérből csillognak ki egyszerűséggel, keresetlenül beállított csokrai. Egyre
szélesebb, tömörebb ecsetvonásokkal festett, sűrű, vérmes színekben látott. Csak a fényés színhatás vált fontossá, a forma és a plasztika alárendelt szerepet kapott képein. A
mindennapos mezei látványt festette: vonuló asszonyokat kosarakkal karjukon a beérett
terméssel, aranyló lombú fák zöld, aranymezők előtt, sötét égbolttal a háttérben.

Fontosabb művei
A Három királyok
Kosztának Fraknói-ösztöndíjasként Rómában egy vallásos tárgyú képet kellett festenie,
így kezdett foglalkozni a Háromkirályok témájával. Az első vázlatot a római Fraknóivilla falára festette, ez korábbi képeinél nagyvonalúbb, monumentálisabb, az alakok
tömege súlyosabb, színi tüzesebbek. Méltatói "paraszt Madonnának" nevezték. Mária
feje körül nincs dicsfény, amely egy másik változaton még szerepelt. Bensőséges
egyszerűség, közvetlen természetesség árad a képből. Kompozíciója tulajdonképpen
Mátyás és Beatrix találkozása (1898) c. festményének egy Rómában tovább fejlesztett,
újabb változatából alakult ki.
Olaj, vászon, 121 x 125,5 cm
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
Muskátlis kislány
A nagy karosszékben ülő kislány, ölében a virágcseréppel, a
festőre figyel, aki talán mesét mond neki, hogy tágra nyílt
szemében az érdeklődő figyelmet megragadja s gyorsan vászonra
vesse. A lányka vállát simogató piros muskátli fénye
visszatükröződik a gömbölyű arcocskán és a fitos orron, a kicsit nyitva felejtett ajkak a
figyelő, nagy szemek kérdését hordozzák. A ruhácska zöldje s a virító pirosak között e
két főszín számos árnyalata és reflexe ad átmenetet s teremt gazdagságot a kép
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színegyüttesében. A spontán jellemzés megragadó ereje és a színek festői
kiszámítottsága Koszta e művét a legjobb gyermekportrék sorába emeli.
Mátyás király fogadja Beatrixot
A kép első változatát már 1898-ban kiállította a Műcsarnokban, de
később, több alkalommal is visszatért a feladathoz. Az 1905-ös
római Fraknói-díjra pályázva szintén ehhez a témához fordult, s az
ösztöndíjat elnyerve, Rómában is foglalkoztatta a kompozíció.
Valamennyi fennmaradt változat főmotívuma azonos: Mátyás király, udvartartásától
körülvéve, lesegíti Beatrixot baldachinos hintójáról. Tanulmányozva a kompozíció
három ismert változatát, jól meghatározható Koszta festői stílusának természetes
fejlődési vonala. Fokról fokra átformálta az alkatától idegen, sokalakos,
hagyományosabb felépítésű történelmi zsánert saját stílusára.
Mezei munkások
Koszta az 1900-as években fokozatosan kifejlesztette a maga
sajátosan expresszív naturalista stílusát. E téren művészi
fejlődésének fontos állomása 1910-es, díjnyertes műve a Mezei
munkások.
Az 1900-as évek végének emblematikus festménye, a
monumentális alakokat felvonultató Mezei munkások a mester
római tartózkodásának tanulságait hordozza magában.
Kukoricatörésre
1917-ben Wolfner-díjat kapott ez a képe.

Források:
Koszta József.www..hungart.euroweb.hu/magyar/k/koszta/index.html
Koszta József (1861-1949). http://www. Kieselbachgaleria.hu

Közép-Dunántúli Régióban fekvő Balatonalmádi
kiváló egyéniségei
(írta: Keszey Judit)
Dolgozatom elkészítésében és a ritka írott források, dokumentumok rendelkezésemre
bocsátásában nagy segítséget nyújtott Kovács István helytörténész, balatonalmádi
lakos, aki 1943. február 12-én született a(z akkori) faluban.
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Rengeteg
délutánt
töltöttem
Pista
bácsinál,
nemcsak
„kötelességtudatból”, hanem mert érdekel szülővárosom múltja.
Hallhattam számomra újdonságokat a helyi nevezetes épületekről,
azok régi tulajdonosairól, amit sajnos az iskolában nem tanítottak
meg. Igenis fontos tudnunk, kik voltak ők, milyen szolgálatot tettek a
városnak, az országnak. Vannak köztük jó családból származó
világutazók, vagy helyi parasztfiúkból lett egyházi írók is.
Balatonalmádi a régészeti leletek szerint már a rézkorszakban lakott
település volt, de az első írásbeli említése a Veszprém-völgyi apácák
alapítólevele, aholis Szent István király Szárberényt (ma
Vörösberény) az apácáknak adományozta - 48 füsttel, 6 halásszal - az
első, magyar helyneveket is tartalmazó, görög nyelvű oklevél szerint. (Bárczi, 1975.).
A permi vörös homokkő málladékából keletkezett földje leginkább szőlőművelésre
alkalmas, és így területét a távolabbi múltban is elsősorban szőlősként emlegették.
Emellett a vidék lakóinak életében mindig jelentős szerepet játszott a balatoni halászat,
hajózás. (A már az őskorban ismert „bödönhajót” kiszorította a palánkos csónak, ennek
oka, hogy eltűntek az előállításukhoz szükséges faóriások, ill. a „bödönhajóval” nem
lehetett megfelelő nagyságú hálót szállítani a vízre.) (Mészáros 1999). Az első gőzhajót,
a „Kisfaludy”-t 1846. szeptemberében bocsátotta vízre a Balaton Gőzhajózási Társaság,
de a személyszállítás csak 1847. áprilisában indulhatott meg.
Almádinak 1847-ben még csak 20 lakosa volt: 11 nő és 9 férfi, ma már körülbelül 8800,
de az arány megmaradt. (Schildmayer, 1995. In.: Balatonalmádi és Vörösberény
története). Fürdőhellyé alakulása csak 1877-ben kezdődött, a Kneipp Sebestyén-féle
vízkúra, a Rickli-féle nap-és légfürdő, és a Lachmann-féle táplálkozási rend
bevezetésével. A divatos gyógymódot 1901-ben már 300 személy részére tudták
biztosítani, mellyel Almádi országos nevezetességre tett szert, számos külföldi
előkelőség töltötte itt nyarait, gyógyíttatta magát.
A sok – Kovács Pista bácsival készített – hangzóanyagból és a felhasznált
szakirodalomból - úgy döntöttem- nem csak egy nagy egyéniséget szeretnék kiemelni,
hiszen kis város létére Balatonalmádi szülöttein kívül az idelátogatókat is rabul ejtette,
számtalan építészeti, irodalmi mű megihletője a hely.
Említésképpen néhány fontosabb személyiség, akik nemcsak a város, hanem a
vármegye, az ország hírnevét is emelték:
Aczél József: a veszprémi piarista gimnázium igazgatótanára. Felesége Kompolthy Joób
testvére. Aczél az elsők közt volt, aki a szkíta eredetünket kutatta;
Ángyán János, Tóth Ferenc, Fábián Gábor, Pap Kovács Gábor: Almádi –
Vörösberény szülöttei, református egyházi írók;
Beke Ince Kristóf: a veszprémi Davidiukum igazgatótanára, 1844-től almádi lakos.
Szegényházat alapított, Vörösberényben is sokat tett az oktatásért;
Brenner Lőrinc: veszprémi kőműves mester, az almádi fürdőbódék megálmodója;
Keöd József: balatonfüredi származású színész, szőlész, író, gőzhajóvezető, itt helyben
szőlőbirtokai voltak;
Rétháty Kövér Viktor: a mai vincellérház elődjének megalapítója, egykoron a francia
követségen vallásügyi tevékenységet folytatott;
Sáner János: a filoxéra vész idején Franciaországba utazott kitanulni annak ellenszerét.
Sokat tett a hazai szőlőállomány megmaradásáért;
Thury Etele: református püspök, a reformkor történetírója, Pápán tanár, de almádi
birtokos is volt;
Toscani Kázmér: a kőbánya megalapítója;
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Lóczy Lajos, aki meteorológiai állomást hozott létre az Öreg-hegyen. Pista bácsinak
vannak róla anekdotái. Egy közülük:
„Na kérlek, akkor én most mesélek neked. Lóci Lajos felállította meterológai állomását,
az egyiket például… nagyapámnál fent a birtokon… és nyáron, gyakorlaton …
egyetemisták vagy a főiskolások, hallgatók voltak, akik mindig mérték, hogy milyen idő
lesz, irták mindent… és hátt nagyapám egyszer megkérdi tőle: ifiurak, aztán meg
tudják-e mondani, milyen idő lesz? Hát ugye elővették, amit irtak, hogy irtak, na azt
mondja, akkor figyeljék meg, azt tegyék félre itéllőre. Egy hét eltelt, mire a figyelésből,
a végén megkérdezték: Horvát bácsi mondja már meg, honnan állapítja meg ezt?
Valahogy nem egyezik, úgy majdnem eltaláljuk, de mégsem egyezik. Hallgassák reggel
a madarakat! Figyeljék a rovarokat! - ugye a hangyák meg ilyesmik- és legfőképpen
reggel meg este- ott van a szemük előtt csak nem látják (mit?!)- a Balaton vizét! Mert
megmutatja, milyen idő lesz.” (1. hangfelvétel, 12:12.)
Eötvös Károlynak is volt szőlője Almádiban, gyakran látogatta a XIX. század óta
fennálló Pinkóczi csárdát. Pista bácsinak erről is van egy adomája:
„Tudod minek volt vicces felirata? Megmondom én neked, a Pinkóci csárdának. …
Ötvös Károly itt élt Almádiban, földbirtokos volt. … Azt irta Ötvös Károly... a falra... A
Pinkóci csárda / Ajtaja sarkig tárva / Belsejét csak a betyár járja. És mikor ezt
megtutta… a Pinkóci csárdás, akkor aszonta neki : nem jó, (…) írja: Belsejét a betyár is
járja! S ez a felirat vót.”( 2. hangfelvétel 2:34.)
„Minden órádnak leszakaszd virágát,
Mert hamar elhervadnak… „
Ez volt a mottója a balatonalmádi Hattyú vendéglőnek, ahol a századforduló hírességei
is megfordultak. 1882-ben itt alapította meg az Almádi Fürdő Részvénytársaságot
Brenner Lőrinc, Kurcz Rudolf és Gyula, Dr. Óvári Ferenc, Krisztián József, Végh
Sándor, Kompolthy Tivadar és Véghely Dezső. Első tevékenységeik közt tartják
számon az Anna-bál, valamint különböző búcsúk, gyűjtések, adakozások, mulatságok
lebonyolítását, amelyeket mind a város gyarapodására rendeztek.
Véghely Dezső (1840-1897) jogász, történész, Veszprém város főjegyzője, majd a
vármegye alispánja. A Szentkirályszabadja - Balatonalmádi műút tervezője és lelkes
támogatója, hiszen a Káptalan eredetileg Balatonfűzfőt szerette volna Veszprémmel
összekötni.
A virágosítás, parkosítás híve, ezért emlékét az Erzsébet-ligetben emlékpad őrzi (Lásd.
a fedőlapon). 1867-ben megalakul a Dunántúli Történetkedvelők Egyesülete,
amelynek lelkes tagja lesz és idővel a Magyar Történelmi Társulatnak válik alapjává,
ahol igazgató és választmányi tag lett. A Hazai okmánytár, Emléklapok, vagy a Zichy
családról írott munkái ma is alapműveknek számítanak, megállják a helyüket.
A másik nagy „Almádi-rajongó” Kompolthy Tivadar (1852-1907) volt. Eredeti neve
Schreiber, 19 éves korában magyarosíttatja, anyai dédanyja vezetéknevét veszi fel.
Szolgált az Ivo-n, Iconia briggen, Watjen barkon. Szerethette a vizet, ez azt is
bizonyítja, hogy a Balaton mellett állapodott meg, családot már Almádiban alapított.
Újságíró- és szerkesztőként dolgozott a Fiume, Veszprém, majd a Veszprémi Független
Hírlapnak, nagy hírverést, sajtónyilvánosságot is adva ezzel a városnak, így a falusi- és
gyógyturizmus fellendítése-fellendülése is a lapnak, Véghelynek köszönhető.
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A Balaton-kultusz megalapítója volt, mint ahogy a balatonalmádi Martinovics Ignác és
Kompolthy út kereszteződésében található szobron is olvashatjuk.
1867-ben Czollenstein Ferenc és Véghely szorgalmazták a telefonhálózatba való
bekapcsolódást, de a vezetékeket csak 1887-ben építették ki, ekkor került sor az első
beszélgetésre is.
Kompolthy Tivadar fia, Kompolthy Joób (1879-1938), a családból leginkább őt ismerik
világszerte. Kovács Pista bácsi balatonalmádi házának szomszédai a leszármazottjai.
Elődeik kúriájában laknak, a régi bútorokat, írásokat megőrizték, szeretettel fogadtak és
megmutattak mindent, amire kíváncsi voltam, viszont fényképezni nem engedtek.
Gyönyörű látvány volt, mint emlékszoba-emlékház, Almádi hasznára is lehetnének,
persze ha a család nem tiltaná a nagy nyilvánosságot, ill. a város felkarolná a
gyűjteményt.
Joób igazi européer ember volt a família visszaemlékezéseiben. A sporthajósok mellett
a századforduló évtizedeiben tűnik fel a világjáró, tollforgató magyar kereskedelmi
tengerész alakja is, amely laírás igazán illik rá. Két útleírásával - Dzsung-hajóval
Khinán keresztül (1910), Tíz év Kínában (1928) - hívta fel magára a közvélemény
figyelmét. Apja haditengerészeti nyomdokait követve szolgált az Adelaide vitorláson,
Mars és Árpád gőzösökön, a kínai haditengerészet, az Adria Rt. állományában, az
Ancora Tengerészek Hajózási Vállalata alkalmazásában is állt. Ő volt az utolsó budai
várkapitány.
Szeretett volna Japánban dolgozni, de nem alkalmazták, így továbbutazott Kínába,
Kiang-hszi tartományba. Monarchiai ember lévén, érdekelte a politika, még ha csak
hírérték szintjén is. Mivel nem jutottak el hozzá a lapok, megszervezte a helyi
postaszolgálatot. Geológiai, geodéziai kutatásokat is végzett, térképeket csinált az egész
tartományról, munkái elismeréseként mandarin rangot kapott. Az 1911. évi kínai
köztársasági forradalom megdöntötte az évezredes kínai császárságot, Kompolthy Joób
azonban még továbbra is szolgálatban maradt.
1913-ban már Kínában is érződött az első világháború előszele. Ekkor másfél évi
szabadságot kért. Sanghaj és Hong Kong, Singapore és Colombo, Aden és Port Said
kikötők érintésével, Trieszten át érkezett meg Budapestre, majd övéihez
Balatonalmádiba. (Itthon többek között kiállítást rendezett kínai selyemhímzéseiből,
megírta könyveit.)
Mai napig is a leszármazottak minden évben kapnak a kínai államtól egy elismerő
oklevelet. A családi gyűjteményben lévő fotókról mindig egy jól szituált fiatalember
néz vissza, még akkor is európaiként viselkedett és öltözött, mikor a Jangce folyón
hajózott, földet osztott munkásainak vagy a rabszolgák közt mozgott. (Mind-mind fotón
láttam a Kompolthy-házban.) Joób is, édesapja is Budán halt meg, mégis az almádi
temetőben nyugszanak.
A dolgozat elkészítése számomra nagy élmény volt, hiszen egy 8800 lélekszámú
kisváros ilyen régi településtörténettel, ennyi híres tudóssal, művésszel rendelkezzen,
nagy kincs. Mind leendő tanár, úgy érzem kötelességem tudni a fentieket, nemcsak
általános műveltség szintjén, hanem - mint Pista bácsi – híven tovább is tudjam adni az
ismereteket, hiszen mi lesz a diákból, ha szűkebb környezetét, gyökereit sem ismeri?!
Mégegyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon sokat köszönhetek Kovács
Istvánnak, aki 1943. február 12-én született Balatonalmádiban.
Végezetül álljanak itt Kossuth Lajos szavai 1842-ből, aki akkor itt üdült a vidéken. Nem
csoda, ha másokat is megbabonázott, ha ő is így vélekedett a tájról: „Szép ez a Balaton,
mindenkoron szép; midőn csendes, s foltonként színét változtatgatja; szép, midőn medre
mélyéből az üvöltő szél sötét habokat paskolgat föl; szép, midőn a vihar közelgését
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haragos zöld színt öltve jelenti, de legszebb, mondhatatlanul szép, midőn a kelő nap az
első fénysugárt, vagy tele hold a bájos fénycsomót göndör vízszínén végignöveli. Aki a
Mindenható mosolyát egy földi képben látni sóvárog, ezt nézze meg.”
Felhasznált szakirodalom:
1.) BÁRCZI Géza: A magyar szókincs eredete, Budapest, 1951.
2.) KÓSA László: Fürdőélet a Monarchiában, Holnap, Budapest, 1999.
3.) LICHTNECKERT András: A Balatonfüred - csopaki borvidék története, Veszprém,
Veszprém Megyei Levéltár.
4.) MÉSZÁROS Balázs: Magyar hajózástörténeti képeskönyv, Pallas, Budapest, 1999.
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Lehoczky Tivadar
(1830-1915)
(írta: Gönczi Andrea)
A mai Kárpátalja tudományos és kulturális fejlődését nagyban előmozdította a XIX.
század második felétől a Schönborn grófok egykori uradalmi ügyésze, Lehoczky
Tivadar. Olyan magasan képzett tudós volt, aki széleskörű érdeklődést tanúsított,
tehetségét a régészet, történelem, néprajz, népművészet, nyelvészet, genealógia,
numizmatika és honismeret terén kamatoztatta.
A Lehoczky-család Túróc vármegyéből származott, Tivadar születésekor Fiume
közelében éltek, ám hamarosan visszaköltöztek a Felvidékre. Az elemi iskolát
Rózsahegyen végezte, ugyanitt járt a piarista gimnáziumba. Rozsnyón filozófiát tanult,
1847 őszén pedig beiratkozott a kassai jogakadémiára. Alig kezdte meg azonban
tanulmányait, amikor kitört az 1848-as forradalom, amit az ifjú joghallgató lelkesen
fogadott és beállt önkéntesnek a magyar honvédseregbe. Tüzérként részt vett a kassai,
szegedi és temesvári csatában, 1849 augusztusában tiszti rangban szerelt le. Szerencsére
elkerülte a megtorlást, így folytathatta tanulmányait, 1851-ben szerezte meg jogi
diplomáját.
Lehoczky Tivadar 1855-ben települt Munkácsra, és miután letett több jogi szakvizsgát,
1865-ben a Schönborn család munkács-beregszentmiklósi uradalmának főügyészévé
nevezték ki. Szerteágazó tudományos tevékenységét ezt követően bontakoztatta ki,
melynek eredményeként 11 monográfia, több mint 275 tanulmány és kézirat, valamint
gazdag régészeti, éremtani és néprajzi gyűjtemény keletkezett. Érdeklődése gimnazista
éveire vezethető vissza, ahol megismerkedett az ókori történetírók, Cicero, Caesar és
Tacitus munkáival, de hatott rá a Rózsahegy közelében található középkori várrom is,
amelynél az iskolai foglalkozásokat követően gyakran megfordult, kutatva a mohos
kövek titkait. Figyelmét felkeltették a környékbeli legendák, valamint a régi kéziratok.
Még a szabadságharc idején sem hagyott fel ezzel a szenvedéllyel: az ütközetek
szünetében a kassai diák minden lehetőséget megragadott, hogy ismerkedjen a vidék
hagyományaival.
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A jogakadémia befejezését követően tovább mélyítette történelmi ismereteit, gyűjtötte
és tanulmányozta a régi iratokat. Gyűjteménye rövid idő alatt valóságos levéltárrá
duzzadt. Szenvedélyévé vált az utazás: vonzották a Kárpátok havas csúcsai, Aggtelek és
Szilézia barlangjai, a máramarosi sóbányák, később bejárta Európát és Ázsia egy részét.
A nagyközönséget a Magyar Hírlap és a Vasárnapi Újság oldalain tájékoztatta a
látottakról. Sok olyan műve is született ekkoriban, az 1850-es években, ami nem jelent
meg nyomtatásban. Ilyenek voltak versei, egy tanulmány a munkácsi várról és a
csernekhegyi bazilita kolostorról, valamint a munkácsi görög katolikus püspökség
leírása. Tehetségére hamar felfigyeltek, a magyar természettudósok társasága 1860
elején rendes tagjává választotta.
Lehoczky munkásságának új utat szabott a Munkács melletti Klacsanó községben 1860
tavaszán feltárt bronzkori sír: ez fordította figyelmét a régészet felé. A leleteket nem
tudta pontosan azonosítani, ezért egy részüket továbbította a Magyar Nemzeti
Múzeumba. Kapcsolatba lépett a győri gimnázium tanárával, a magyar régészet
megalapozójával, Rómer Flórissal. Barátságuk Rómer 1889-es elhunytáig töretlen volt,
Lehoczky az ő iránymutatása mellett folytatta a régészeti emlékek felkutatását és
gyűjtését, lépett kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémia által létrehozott
régészeti bizottsággal. Ennek felkérésére kezdte meg 1863-tól a mai Kárpátalja területén
található műemlékek és tárgyi leletek tudományos ismertetését. Ezentúl nem csupán a
leletek felvásárlásával foglakozott, hanem maga is ásatásokat kezdett. Először az
Ugocsa megyei Királyháza középkori várromjait kereste fel, de a régészkedés mellett
továbbra is munkássága fontos szegmense volt a népi kultúra megismerése. Az 1860-as
évek közepén több alkalommal járt Bereg megye falvaiban, ahol lenyűgözte a ruszin
népdalok szépsége. Tanulmányozta a kultúrájukat, majd naplójában mindezt rögzítette.
Erdélyi János közreműködésével magyarra fordította és megjelentette a Magyar-orosz
népdalok c. művet 116 dallammal és a ruszin lakodalom részletes, szakszerű
ismertetésével. 1877-ben ennek mintegy folytatásaként jelent meg a ruszin
közmondások és intelmek gyűjteménye (A magyar-orosz nép közmondásai és
példabeszédei). Ungváron adták ki 1881-ben egyik legfontosabb néprajzi művét, a
Bereg vármegye monográfiáját, amelyben a bojkók, dolisnyákok, magyarok anyagi és
szellemi kultúráját jellemezte. Emellett azonban tucatnyi tanulmányban foglalkozott
egyéb néprajzi kérdésekkel, folklórral és nyelvtudománnyal, valamint a Munkács
környéki német telepesekkel és a cigányok történetével. Gyűjtötte a helyneveket, a
hozzájuk kapcsolódó legendákat és babonákat. Eredményeit az Etnographia és a
Századok hasábjain tette közzé. A Magyar Néprajzi Társaság tagjaként a ruszin részleg
szakértője lett.
Lehoczky történelmi öröksége lenyűgöző méretű: 7 monográfia és közel 150 feljegyzés
vagy tanulmány, amelyek felölelték vidékünk történetét az őskortól a XIX. század
végéig. Amikor 1867-ben létrejött a Magyar Történelmi Társulat, ő már elismert kutató
volt, így hamarosan tagságot nyert, ill. részt vett a társulat vezetésében. Kiadásukban
jelent meg a Századok c. történelmi folyóirat, amelyben Lehoczky kezdettől publikált.
Elsősorban Bereg megye népeinek történetét és néprajzát tanulmányozta, amiben nagy
segítségére volt nyelvtudása: a magyar mellett beszélt németül, szlovákul, ruszinul és
latinul. Ezek ismerete nélkül elképzelhetetlen lett volna a helyi történelmi források
tanulmányozása. Foglakozott Bereg megye kialakulásával, a munkácsi várral, az ismert
családok és személyiségek, pl. Thököly Imre, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc,
Homonnai János, Bacsinszky András és mások tevékenységével. Régi nyomtatványokat
tett közzé, vizsgálta a XVII-XVIII. századi uradalmi viszonyokat, a Bereg megyei
görög katolikus egyház, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét.
Ezzel azonban nem merült ki történészi tevékenysége. Az 1870-es évek végére olyan
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mennyiségű anyagot sikerült összegyűjtenie, ami lehetővé tette egy összefoglaló mű
megalkotását Bereg vármegyéről. A Bereg vármegye leírása c. munka 1876-ban jelent
meg Budapesten, 1881-1882-ben pedig Ungváron adták ki legfontosabb művét három
kötetben Bereg vármegye monográfiája címmel, melyben közel kétezer oldalon
ismertette vidékünk történetét a kezdetektől a XIX. század közepéig, hatalmas
tényanyagot felvonultatva. Az olvasó megismerheti a táj földrajzi fekvését, természeti
adottságait, a kézműipar fejlődését, az ipar és a mezőgazdaság sajátosságait. A szerző
adatokat közölt a régészeti leletekről, földvárakról, az egyházi és szerzetesrendek
történetéről. Nagy figyelmet szentelt a kultúrának, a legkiemelkedőbb személyiségek
pályafutásának; súlyt helyezett a helyi magyar és ruszin lakosság néprajzának és
népművészetének bemutatására. A helytörténészek számára legértékesebb a mű
harmadik kötete, melyben összegyűjtötte az érintett települések történetét. Lehoczky
monográfiája mindmáig felülmúlhatatlan és pótolhatatlan kézikönyv vidékünk
történetének megismerésében. A mű kiegészítéseként 1918-ban Beregszászon adták ki a
negyedik kötetet, amelyben a történelmi jellegű közlemények mellett helyet kapott a
helyi legendák, elbeszélések, valamint a jelentősebb helyek leírása.
Lehoczky Tivadar monográfiát szentelt az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc Bereg vármegyei eseményeinek, a görög katolikus egyháznak, valamint
Munkács városának. Útikönyvet szerkesztett a munkácsi várról, amely 1912-ben jelent
meg. Kárpátalján ez volt az egyik első olyan mű, amely turisták számára készült. A
tudományos munkásság mellett gyakorlati tevékenységet is folytatott: közreműködött
pl. a műemlékvédelemben. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1876-ban az
állami műemlékvédelmi bizottság külső tagjává választotta. Hivatalosan is feladatává
lett az épített örökség, elsősorban az egyházi jellegű és a középkori eredetű várak,
épületek számbavétele. Neki is köszönhető, hogy a magyar parlamentben már 1898-ban
napirendre került a munkácsi vár restaurálásának kérdése. Fontosnak tartotta, hogy az
ifjúság és a helyi értelmiségiek megismerjék a szülőföldjük múltját, részt vegyenek
annak feltárásában. Az ő ajánlásával választották a történelmi társulat tagjává 1885-ben
a szolyvai Juhász Kálmánt.
Lehoczky élete végéig folytatta történelmi kutatásait, rögzítette eredményeit. Utolsó
nagy művének kéziratát az Ungvári Állami Levéltárban őrzik. A négykötetes
monográfia, melynek közreadásában halála akadályozta meg, A mi háborúnk címmel
dokumentálta az első világháború vidékünket érintő eseményeit, a szemtanú
hitelességével örökítve meg az 1914-15-ös háborús éveket.
Lehoczky Tivadar történelemmel kapcsolatos tevékenysége szerteágazó és sokrétű, az
igazi nemzetközi hírnevet azonban mégis régészként szerezte. Ezirányú munkásságát a
munkácsi jogász Rómer Flóris hatására kezdte az 1860-as évek elején. A Magyar
Tudományos Akadémia régészeti bizottságának kiadványa, az Archeológiai
Közlemények 1868 óta adott teret tanulmányainak, az első Beregmegyei régiségek
címmel jelent meg. Ez a rövid tanulmány felsorolta a megye minden régészeti
lelőhelyét, amelyek akkoriban ismertek voltak, és röviden bemutatta az ott feltárt
leleteket. Rómer Flóris szerkesztésében 1868-tól jelent meg az Archeológiai Értesítő c.
tudományos folyóirat, amely kiemelkedő szerepet játszott a magyarországi régészet
fejlődésében, Lehoczky ennek hasábjain is gyakran jelentkezett tanulmányaival.
Az ásatások Munkács mellett kezdődtek 1868 októberében. Barátai és a napszámosok
kíséretében feltárt egy halomsírt, de nem bukkant fontos leletre, ez azonban nem szegte
kedvét, és 1870-ben egy Szolyva melletti halomsírban rátalált a IX-X. század fordulóján
elhunyt magyar harcos maradványaira. Sikere nagy visszhangot keltett, hatalmas
régiséggyűjteményének híre Ausztria-Magyarország határain kívül is felkeltette a
szakértők érdeklődését, és azt számos nemzetközi kiállításon bemutatták. Az 1873-as
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bécsi világkiállítás régészeti leleteket bemutató termében 54 kőfegyver szerepelt
Lehoczky gyűjteményéből. Három évvel később Budapest adott otthont a VIII.
nemzetközi régészeti kongresszusnak, ahol 402 kőből, 118 bronzból, 4 aranyból, 3
agyagból és egy üvegből készült tárgyat állítottak ki kollekciójából.
Az 1870-80-as években folytatta a régészeti lelőhelyek feltárását, rátalált a Munkács
melletti Kishegy neolitikus településére, feltárta a Szolyva és Alsókerepec közelében
fekvő halomsírokat, bővítette bronzkori leletekből álló gyűjteményét és mindezt
részletesen dokumentálta naplójában, majd közölte az Archeológiai Értesítőben.
Előadást tartott az 1885-ben Budapesten rendezett magyar régészeti kongresszuson,
melyben beszámolt kutatásairól, bronzkori gyűjteményéről (mely addig több mint 600
darabot számlált), és bemutatta Bereg vármegye általa összeállított régészeti térképét.
Az 1880-as évek második fele a nagy utazások időszaka volt. Felkereste Olaszország
leghíresebb múzeumait és történelmi emlékhelyeit; Pompeiiből magával hozott egy
darabka lávát, amely beborította a várost; Rómában felkereste az őskeresztények
katakombáit. Járt Lembergben azzal a céllal, hogy összehasonlítsa az ottani múzeum
gyűjteményét a sajátjával. 1888 őszén egy 57 fős küldöttséggel Törökországba utazott.
A vonatuk megállt Belgrádban, Szófiában és a Balkán más városaiban, Lehoczky
mindenhol leszállt és tanulmányozta a helyi múzeumokat, az antikváriumok kínálatát.
Konstantinápolyban a magyar kolónia fogadta a küldöttséget, felkeresték a magyar
vonatkozású helyeket, de Lehoczky Thaly Kálmán és Nyáry János társaságában
felkereste II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona sírját is. A következő év nyarán körutat tett
Svájcban, Franciaországban és Angliában. Németországot 1899-ben kereste fel, ez volt
utolsó nagy utazása. Tapasztalatairól beszámolt a kárpátaljai lapoknak.
Lehoczky régészeti tevékenysége már életében kivívta a nemzetközi elismerést. Az
általa összegyűjtött bronzkori leletek, valamint a Hallis-Lovacskánál feltárt kelta
oppidum vaskori leletei európai jelentőségűek. A neolitikumtól a magyar honfoglalásig
minden régészeti korszakból eredményes kutatást folytatott Kárpátalja területén. Ő
figyelt fel elsőként a Felső-Tisza-vidéki szláv emlékek jelentőségére, azt vallotta, hogy
a honfoglalást megelőzően ez szláv népek lakhelye volt.
Lehoczky kapcsolatban állt a korszak legjelentősebb magyar régészeivel, pl. Rómer
Flórissal, Pulszky Ferenccel, Móra Ferenccel, Jósa Andrással, valamint a német Paul
Reinekével, akit egy alkalommal vendégül látott munkácsi házában. Régészeti
gyűjteménye, mely a legnagyobbak egyike volt a Monarchiában, több ezer tárgyat
tartalmazott. Lehoczky szándéka az volt, hogy Munkácson múzeumot nyithasson, ennek
érdekében egy helyi lapban már 1869-ben felhívást tett közzé a Bereg megyei régészeti
társaság létrehozására, saját gyűjteményét pedig felajánlotta egy felállítandó múzeum
céljaira. 1907 nyarán saját munkácsi házában rendezett egy tanácskozást támogatóinak
részvételével, amelynek tárgya egy múzeumi egyesület létrehozása volt. Két évvel
később az egyesület formálisan is megalakult és megkezdte működését, az állami és
helyi hatóságok támogatása azonban elmaradt, nem kaptak helyet, így Lehoczky
hatalmas gyűjteményét a családjára hagyta.
A halál életének 85. évében érte, 1915. november 25-én, egy rozsdás szög okozta
sérülés miatt kapott vérmérgezés vitte el. Életének utolsó pillanatáig őrizte szellemi
frissességét, nem mindennapi munkabírását. Tisztességes és jóindulatú ember volt,
emellett azonban szigorú és takarékos. Magánéletét számos tragédia kísérte:
gyerekkorában elveszítette édesapját, majd első feleségét. Második házassága
szerencsésebben alakult, Buzáth Katalin öt gyermekkel ajándékozta meg. A négy lány
és fivérük a szülők halálát követően 1920-ban elhagyták Munkácsot, a mai
Magyarország területén telepedtek le. Édesapjuk lenyűgöző gyűjteményét eladták egy
pozsonyi kereskedőnek, a cseh hatóságok azonban elkobozták és megtiltották a
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külföldre szállítását, az anyagot a munkácsi várban helyezték el. A Lehoczky által
létrehozott múzeumi egyesület, amely 1922-ben felújította tevékenységét, állami
segítséggel megvásárolt egy régi házat Munkácson, beteljesítve az alapító régi vágyát.
Az új tulajdonos azonban beperelte az egyesületet, amely a gyűjteményt felügyelete
alatt tartotta, az ügy csak 1929-ben zárult le, a bírósági határozat értelmében a
csehszlovák állam 30 ezer koronát fizetett a pozsonyi kereskedőnek a Lehoczkyhagyatékért. Ily módon a tudomány számára hozzáférhető maradt az értékes
gyűjtemény, és 1929-ben Munkácson megnyílt a Lehoczky Tivadar nevét viselő
múzeum, amely a később Ungváron létrehozott Kárpátaljai Honismereti Múzeum
alapjául szolgált.
Felhasznált irodalom:
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gróf Mikó Imre
(1805 - 1876)
(írta: Korom Emília)
Mikó Imre élete
Gróf Mikó Imre, Erdély egyik legnagyobb művelődéspolitikusa 1805. szeptember 4-én
született Zabolán, gróf Mikó György és gróf Mikes Borbála gyermekeként. A
nagyenyedi Bethlen-kollégium diákja volt, Marosvásárhelyen fejezi be jogi
tanulmányait. Ezután a királyi főkormányszék szolgálatába lép, 1826-ban. Tiszteletbeli
főjegyzői, fogalmazói, majd titkári működése után tíz év után 1837-ben az országgyűlés
főkormányszéki tanácsosává választották. 1847-ben erdélyi kincstárnokságra,
egyszersmind belső titkos tanácsosságra emelkedett. A szabadságharcot követő időkben
irodalmi, társadalmi és egyházi téren munkálkodott, míg 1865-ben országgyűlési
képviselő, 1867-ben közlekedési miniszter lett s az volt 1870-ig. Mint a nagyenyedi
kollégiumnak 1838-tól, az erdélyi egyházkerületnek 1840-től egyik főgondnoka,
korszakalkotó működést fejtett ki. Az 1849-ben feldúlt nagyenyedi kollégium vagyoni
helyzetét rendbe hozta, épületét helyreállíttatta, könyvtárát és éremgyűjteményét a
magáéból megint gazdaggá tette. A kolozsvári és szászvárosi gimnáziumokat bőkezűen
segélyezte, a róla nevezett sepsiszentgyörgyi gimnáziumnak (Mikó-kollégium) amellett,
hogy előbb is bőven juttatott, végrendeletében hatvanezer forintot hagyományozott. A
kolozsvári teológiai akadémia alapjához négyezer forinttal járult és számos egyháznak
tett alapítványokat. A világi és lelkészi elem egyházkormányzati paritása mellett állást
foglalt. Még mint az Erdélyi Múzeum megalapítója és a Magyar Történelmi Társulatnak
kezdettől (1867) fogva haláláig szerzett halhatatlan érdemeket. A Magyar Tudományos
119

Akadémia 1858-ban tiszteletbeli taggá választotta, amit mecénási és írói munkásságával
egyaránt kiérdemelt. Főleg a történelem terén dolgozott. Egyházi jellegű művei: Bod
Péter élete és munkái, Benkő József élete és munkái. Mellszobrát az általa nemzetének
ajándékozott kolozsvári „múzeum-kertben” 1889. jún. 10-én leplezték le.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Mikó 1855-1856-ban kezdte szervezni az Erdélyi Múzeum-Egyesületet, négy évi kitartó
küzdelem után sikerült megszereznie Bécs jóváhagyását működéséhez, s aztán még 15
évig vezette elnökként ezt a kicsiből jelentősre növekedett országos intézményt, amely
ugyan nem vált tulajdonképpeni múzeummá, sem akadémiai testületté, mégis
gyakorlatilag múzeumi gyűjtőmunkát és akadémiai jellegű tudományművelést végzett.
Ez volt az ő fő életműve. S bár távozása után az EME többször került válságos
helyzetbe, mindig ki tudott emelkedni belőle, mert jól volt megalapozva. Átmeneti
visszaesés mégis bekövetkezett, s ahogy Szabó T. Attila írta: a múzeum-egyesületi
öntudat gyöngült, hiszen korábban az EME egyetemet is pótolt, most pedig a kolozsvári
Tudományegyetem vált az első számú intézménnyé, amelyet az állam finanszírozott, s
gondoskodott fejlesztéséről. De néhány év múlva, az 1870-es évek végén, az Egyesület
megújult és megerősödött, s az első világháború kitöréséig kiváló eredményeket ért el,
mégpedig nem kis mértékben azért, mert a szakosztályok megszervezésével mégiscsak
„tudományos testületként” működött. és ez összhangban volt az alapító szándékával.
Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés következtében Erdély helyzete gyökeresen
megváltozott. Az abszolutizmus idején a Habsburg-birodalom tartományaként
igyekeztek kormányozni Bécsből, és azt szerették volna elérni, hogy politikailag is a
Birodalmi Tanácsba integrálják. Az erdélyi magyarság ez ellen azzal védekezett, hogy
saját intézményhálózat kiépítéséhez fogott hozzá. Ennek a koncepciónak a kidolgozója s
nagyrészt a megvalósítás gyakorlati irányítója is gróf Mikó Imre. Az intézményhálózat
főleg iskolákból, a kollégiumokból, a Kolozsvári Színházból, az Erdélyi Gazdasági
Egyesületből és az egyházakból állt. S ennek mintegy integráló intézménye az Erdélyi
Múzeum-Egyesület, amely sok hiányt pótolhatott. Erről az alapító az 1874-es EME
közgyűlésen pontos diagnózist adott. A hazafiak megértették az Egyesület jelentőségét
„Hiszen megvolt nyerve az, hogy legalább egyszer évenként nyíltan egybegyűlhessünk,
magunkat számbavehessük, s ha egyébből nem, legalább abból merítsünk bátorságot a
további küzdésre, reményt a győzelemre: ha egymást életben láttuk.” Hát ezért
„szegődött mindenki a tudomány zászlója alá, ha különben nem is volt sok köze a
tudományhoz.” A közgyűléseken tömegesen jelentek meg a tagok, mert ott
találkozhattak: „Közelről és távolról sereglettek össze egylettagok és kíváncsiak és ez
oly népesekké tette gyűléseinket, hogy kénytelenek voltunk azokat a város legtágasabb
helyiségében megtartani, rendesen két, néha még három napig is folyt a tanácskozás.”
Az 1867-es kiegyezés után Erdélyben is működni kezdtek az alkotmányos intézmények,
és százával alakultak polgári egyesületek, s a politika nagy fórumán, a pesti
országgyűlésen jelen voltak Erdély képviselői, többek közt Mikó Imre is. Amint ő írta:
„az országházán kezdve, le a falusi jegyzőig, a hivatalok; az ipar, kereskedés, a
földmívelés, a művészet és tudomány”, minden szabadon működött, nem volt többé
szükség arra, hogy „mindnyájan csak a tudomány zászlója alá meneküljünk; a múzeumegylet közgyűlése nem pótol többé nekünk megye- és országgyűlést”, a különböző irányú
törekvések különböző helyeken találták meg a működési területet, ezért, akik az
Egyesületben maradtak „csak a tudománynak kívánunk szolgálni”.
Mikó Imrét gyakran emlegették tudománypolitikusként és joggal: már fiatalon
bizonyította szervezőtehetségét és tisztánlátását. És most újból erről tesz tanúságot,
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áttekinti az EME múltját, jelenét és a jövőjéről új tudománypolitikai elgondolást jelenít
meg. A múlttal kapcsolatban feltette azt a kérdést, hogy az annyi gonddal és áldozattal
létrehozott intézet valóban szükséges volt-e, vajon nem kellett volna másvalamit
alapítani helyette. Erre a kérdésre így válaszolt: „Igenis, ma teljes megnyugvással, sőt
igazolt önérzettel mondhatjuk: helyesen ítéltünk, jól választott irányban működtünk,
lelkesedésünk, munkák meghozzá hasznát is örömét is.”
Az eredmények közt elsősorban a gyűjteményekre hivatkozott, a begyűjtött tárgyak
száma több százezer, az állattani, növénytani s ásványtani gyűjtemény, az
éremgyűjtemény, a könyvtár értékét nemcsak a darabok nagy száma, hanem a minőség
is növeli. Mindezt 13 év alatt úgyszólván a semmiből teremtette elő az Erdélyi
Múzeum-Egyesület, de itt mégsem lehet megállni, mert még sok a gyűjteni- és a
tennivaló. Csakhogy ehhez - ahogy Mikó megállapította - hiányoztak a feltételek:
„láttuk helyiségeinket szűkülni anélkül, hogy kilátásunk lehetett volna a bajon
alaptőkénk tetemes és érzékeny megcsonkítása nélkül segíthetni. Láttuk
költségvetéseinkben évről évre növekedni az aránytalanságot a személyi és a dologi
szükségletek között, és láttuk közeledni, fenyegetni azt a fonák állapotot, amelyben a
meglévő fenntartásának és gondozásának költsége annyira megemészti jövedelmeinket,
hogy gyűjteményeink további gyarapodására nem jut.” Emiatt „komolyan él méltán
féltünk, hogyha a magunk erején kell helyiséget szereznünk, és a meglevő gyűjtemények
mellé a kellő tudományos erőnket saját költségünkön kell előállítanunk, kénytelenek
leszünk felhagyni a tovább fejlesztésről, ami annyi lett volna, mint lemondani az
életről.”
Mikó szerint tehát veszélybe került az EME jövője, amiről ő nem szeretett volna
semmiképpen lemondani. A kiutat végül is a kolozsvári egyetemalapításban találta meg.
Az Erdéllyel egyesült Magyarországnak szüksége volt egy második
tudományegyetemre, amelynek előkészítése a kormányban természetesen a
közoktatásügyi miniszterre, b. Eötvös Józsefre hárult. Ő 1868. február 8-án felszólította
a kolozsvári jogakadémia, valamint az orvos-sebészeti intézet vezetőit, mondjanak
véleményt: egyetemmé lehetne-e fejleszteni az általuk vezetett intézményeket. A
véleményezést rövidesen megküldték a miniszternek, aki Kolozsvárra utazott, hogy a
helyszínen tanulmányozza a kérdést. Itt Mikó Imre ajánlatára megtekintette az EME
gyűjteményeit, s áttekintette az Egyesület 10 éves munkásságát, amelyekkel ugyancsak
elégedett volt.
A létesítendő egyetem helyének kiválasztásában ez a látogatás sokat nyomott a latban,
de nem feledkezhetünk meg Mikó személyéről, akit régi baráti együttműködés kötött
Eötvös Józsefhez, akinek 1867-1870-ben minisztertársa volt. A döntő érvet
természetesen mégis az EME gyűjteményei jelentették Kolozsvár mellett, mert ilyent
akkor egyetlen más pályázó város sem tudott felmutatni. Eötvös József nem érhette meg
az Egyetem alapítását az 1871. február 2-án bekövetkezett halála miatt, de azt örökül
hagyta a kormánynak, hogy a tervezett második tudományegyetem számára Kolozsvár
lehet a legmegfelelőbb hely. Mikó erre már az 1871. február 27-én tartott EME
közgyűlésen halvány célzást tett: a nemzetközi helyzet okozta változás „nemzetünkre
nézve a létező közművelődési intézetek fenntartását s újakkal, életerősekkel gyarapítását
teszi első szükséggé, sőt életfeltétellé.” Hogy Eötvös József tényleg kijelölte Kolozsvárt
az új egyetem központjának, az konkrétan kiderül Mikó Imre 1873. február 20-i
közgyűlési beszédéből: „örömtelt szívvel és teljesített hazafi kötelesség igazolt
önérzetével utalhatunk azon - még boldog emlékű b. Eötvös József volt közoktatási
miniszter által nyíltan kijelentett - tagadhatatlan tényre, hogy munkánknak és
eredményének, mint egyik fő tényezőjének köszönheti az országrész és város, hogy a
magyarhazában felállítandó második tudomány egyetem Kolozsvárt kapván készen a
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szükséges gyűjtemények tán legbajosabban megszerezhető részét, itt és hamarább
létesülhetett, mint különben remélni lehetett volna.” Tehát az egyetemalapítás
feltételeinek Kolozsvár - az EME gyűjteményei és az Egyesület köré tömörülő tudósok
által - felelt meg a legjobban.
Mikó Imrében a kolozsvári tudományegyetem – nemsokára Ferenc József
tudományegyetem – egyik alapítóját kell tisztelnünk, ami valószínűleg mindenki
számára nyilvánvaló. Erre mutat az is, hogy Eötvös József utódai: Pauler Tivadar, majd
Trefort Ágoston is vele tárgyalt a két intézmény közötti együttműködés kérdéseiről,
arról, hogy az állam hajlandó bérbe venni az EME gyűjteményeit. Erről először az EME
választmányi ülésén 1872. május 4-án tárgyalt, s az elnök már május 27-re rendkívüli
közgyűlést hívott egybe, hogy megvitassák az akkori közoktatásügyi miniszter, Pauler
Tivadar előterjesztését, és megállapítsák saját feltételeiket. Mikó javaslatát, amelyet az
elnökség nevében terjesztett elő, a választmány elfogadta. Eszerint az Egyesület átadja
gyűjteményeit az Egyetemnek használat és gondozás céljából, de fenntartja magának a
tulajdonjogot, a további gyűjtés lehetőségét és az ellenőrzés jogát. Az Egyetem helyet
ad a gyűjteményeknek, és azok használatáért a magyar állam évi 5000 forintot (a
megújított pénzrendszerben 10 000 koronát) ad az EMÉ-nek. Az Egyesület az Egyetem
igazgató tanácsának tagja lesz, s vezetőségi ülésein három képviselője vehet részt, hogy
érvényt szerezzen az egyesületi érdekeknek. Viszont azok az egyetemi tanárok, akik a
gyűjteményeket kezelik, az EME igazgató-választmányának tagjaivá válnak.
Az EME feltételeiről Mészáros Ferenc miniszteri osztálytanácsossal egyeztettek, s
miután az egyetértés megtörtént, s a szerződés szövegét 1872. július 15-én megírták,
1872. augusztus 2-án Pauler Tivadar aláírta azt. Az EME részéről Nagy Péter alelnök és
Finály Henrik titkár jegyezte a megállapodást. Ez azt is magába foglalta, hogy az EME
átadja a Mikó által számára adományozott több mint 10 holdas kertjét, azért, hogy az
Egyetem ott „füvészkertet" alakítson ki. Természetesen nem volt véletlen, hogy a
magyar vallás és közoktatásügyi minisztérium az egyetem megnyitásában fontos
szerepet szánt a Múzeum-Egyesület elnökének, Mikó Imrének. Őt bízta meg az
egyetemi tanárok felesketésével.
Mikó Imre röviden beszámolt az 1872. szeptember 4-én hivatalba lépő Trefort
Ágostonnak a beiktatási eseményről, amelyre a római katolikus líceum nagytermében
került sor 1872. október 19-én. A kijelölt tanárok − egy kivételével − megjelentek: 33
rendes és 5 rendkívüli tanár tette le az esküt. Az eskü letétele után megtörtént a
vezetőség megválasztása; rektorrá választották Berde Áront. Az EME közvetlen
munkatársai közül többen az egyetem keretében tanárként folytatták ezután munkájuk
nagy részét. Nagy kérdés volt, hogy vállalják-e ezután az EMÉ-t, s a Budapestről
érkezett tanárok hajlandók lesznek-e egyszersmind az egyesületi munkába is
bekapcsolódni. Amitől Mikó Imre azért is sokat várt, mert létrehozták az
együttműködés szervezeti keretét.
Mikó Imre „örvendetesnek, nagy horderejű fordulatnak” tartotta az említett egyezmény
megkötését, mert ezáltal a gyűjtemények jövőjét biztosítottnak vélte. Természetesen
nagy örömére szolgált, hogy Erdélyben tudományegyetem létesült, s hogy éppen
Kolozsvárt, régi terve valósult meg: az, hogy Kolozsvár Erdély szellemi fővárosa
legyen. Miért volt az alapító annyira bizakodó? Okfejtése szerint azért, mert a két
intézmény egymásra volt utalva. „Kétségkívül azok voltak és azok lesznek a
legüdvösebb, legáldásosabb szövetségek, melyek oly feleket kapcsolnak egybe, amelyek
egymásra utalva voltak, és noha szellemi irányuk párhuzamos, törekvésüknek céljai
csaknem azonosak, mégis találnak egymásba(n) olyat, aminek hiányát, tehát szükségét
is érezték, amit mindegyik bírni óhajtott, s amit magából kifejteni, önerején
megszerezni, vagy éppen nem, vagy csak nagy áldozatok árán lett volna képes.” Ilyen
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szövetségnek képzelte Mikó a kolozsvári Egyetem és az EME között létrehozott
szövetséget.
Azt is kifejtette, hogy az önállóságát mindkét fél megőrzi, de erőik egyesítésével
fokozott munkaképességet érnek el. Ezentúl a bérleti jövedelemből még több történelmi
hagyatékot fog az Egyesület beszerezni, amelyeket az Egyetem használ. És ezen
túlmenően: az Egyetem szaktanárai végzik az anyag tudományos feldolgozását „annak
átváltoztatását élő tudománnyá és ismertetését a legszélesebb körökben, nem, mint
terhes kötelességet, hanem hajlamaikkal egyező s éppen saját törekvéseiknek megfelelő
kedves, hasznos, gyönyörködtető foglalatosságot fogják teljesíteni.” Nyer az EME az
egyetemi ifjúsággal is, mert ők tanulmányozni fogják a tárak és a gyűjtemények
anyagát, és ezáltal kapcsolódnak az Egyesülethez. Ő még nagyobbra szeretné fejleszteni
a könyvtárat és a gyűjteményeket, hogy azokban a kutató mindent megtaláljon, amire
munkája érdekében szüksége lesz. Azt már az EME tagságnak mondja, hogy továbbra
sem tekinthetnek el az egyéni hozzájárulásuktól a fejlesztéshez. Mikó reméli, hogy
„idővel az egylet alapítóinak az a célja is közeledni fog teljesüléséhez, mely az egyletet
tudományos testületté kívánta alakítani.”
Mikó Imre 1875-ben vett utoljára részt az EME közgyűlésén, amelyen mintegy
megkönnyebbülve, de aggodalmát sem rejtve véka alá, mondotta a következőket:
„fogyunk napról napra, és ha új − és ifjabb erők nem lépnek helyeinkbe, ki fog maholnap beülni örökségünkbe? Tagokat tehát, új tagokat a múzeum-egyletnek!, kik
szaporítják az anyagot, megifjítják a szellemi és erkölcsi erőt.”
Mikó Imre jelmondata
Mikó Imre egész életfelfogását jellemezte ez a jeligéje: „Peragit tranquilla potestas,
quod violenta nequit.” Korára és önmagára találóan ültette át ezt magyarra: „Mit
erőszakkal nem, csöndben és halkan munkálva véghezvihetünk.”
A jelmondat valóban talál Mikó Imrére, akit szívós kitartás és áldozatkészség jellemzett
egész életében. És talál a jelmondat a Bethlen Gábor szellemében folytatott
művelődésszervező munkához is, amely nevéhez fűződik. Volt azonban Mikó Imrének
egy másik, még tömörebb és még kifejezőbb jelmondata is, amelyre később gyakran
hivatkoztak. Ez így szól: „Et facere et pati fortia.” Mucius Scaevola szájába adja Titus
Livius ezt a sokat idézett jelmondatot, amelyet ma már szállóigének is tekinthetünk.
Többféleképpen értelmezhető, és az ismert fordítások bizonyára nem egészen felelnek
meg a Mikó Imre maga számára választott értelmezésének, habár többé-kevésbé
kifejezik fő gondolatát. Csengeri János rendkívül tömör fordítása szerint: „Támassz
vihart, tűrd a vihart!” Devecseri Gábor szerint ellenben: „Szítsd a tűzvészt, de bírd is
ki!” A fentieknél szöveghűbb, de nem olyan tömör, nem olyan költői a Révész László
fordítása: „A nagy dolgokat megcselekedni fenséges, elviselni még fenségesebb.”
Mindezekhez tegyük hozzá még a következő egyszerű értelmezést, amely szerint nagy
dolgokat kell cselekedni, de el is kell azokat viselni. El kell tűrni mindazt, amit a sors
reánk mért, még a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is.
A Mikó Imre születésének centenáriumán, 1905 szeptemberében leleplezett emléktáblán
a zabolai Mikó-kastélyon, vagyis a szülőházon ez a jelmondat áll, de ott olvasható Mikó
Imre könyveinek címeres ex librise alatt is. Ezt ismételték több ízben, és minden
fordítás nélkül, mert a klasszikus irodalmi neveltetésben felnőtt közönségnek akkor még
ismernie illett a latin szöveget. A közönség azonban azt is megértette, hogy Mikó Imre
„irányeszméit” fejezi ki.
Nem kételkedünk abban, hogy Mikó Imrének valóban ez volt a választott és
leggyakrabban használt jelmondata, és hogy nem vitézi tettekre, nem is viharra vagy
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tűzvészre gondolt, hanem inkább arra, hogy minden körülmények között, a legnehezebb
időben is tenni, cselekedni, alkotni kell, eltűrve, ha kell, a sors csapásait is. Hiszen Mikó
Imrének el kellett szenvednie szeretett felesége és fia halálát is, de ez nem állította meg
a munkában, hanem megcélozta az energiáját, és egyre újabb, mindig korszerű
célkitűzéseket követve szolgálta hazáját, folytatta az újjáépítés, az alkotás nagy
célkitűzéseinek a maga korában is lehetséges megvalósítását. Tudta, hogy a Habsburgabszolutizmus igájába hajtott magyarságnak a tűrésre éppen annyira szüksége volt, mint
az adott lehetőségeket felhasználó, a nemzeti megmaradást biztosító cselekedetekre. A
gazdasági, valamint a művelődési életben egyaránt, hiszen Mikó munkássága a
gazdasági és az irodalmi, tudományos életben is kezdeményező, szervező jellegű volt
már az 1840-es években, de még inkább az abszolutizmus idejében.
Mikó Imre könyvtára
1863-ban, fia halála után, nevelő iskolájának, a Bethlen Kollégiumnak adományozta
több mint 800 kötetes, görög és római klasszikusok válogatott munkáiból álló, gyönyörű
könyvgyűjteményét, amelyet 23 inkunábulum, számos velencei, pármai, holland
(Elzevir), német és francia nyomdából és kiadótól (Didot, Lemaire) kikerült munka tesz
páratlanul értékessé. A görög nyelvű Íliász Napóleonnak ajánlott, 1808-as pármai
(Bodoni nyomda) kiadása mellett egy Vergilius, egy Theophrasztosz vagy egy Flavius
Josephus akármelyik hazai könyvtárnak díszére válna. Metszetekkel illusztrált,
hatalmas, fólió alakú munkák és finom metszésű, kis elzevirek vannak két üveges
tölgyfa szekrényben.
Mikó Imre nevéhez fűződik azután az Aranka György hagyatékából megvett magyar
történelmi és irodalmi könyvtár is, amely több mint háromezer kötetet tett ki, és így
végeredményben neki köszönhető a Bethlen Kollégium könyvtárának és
gyűjteményeinek újjászületése.
A kortársaknak, valamint későbbi professzoroknak és a diákoknak is lehetőségük volt
arra, hogy megtekintsék a kollégiumi könyvtár díszét, a „zárt Mikó-könyvtárat”. Ezrek
olvashatják az adományozó főgondnok jelmondatát, amelyet eszerint nemcsak egy férfi,
egy nemzedék, hanem az egész erdélyi kollégiumi diákság és értelmiség jelmondatának
tekinthetünk. Tudjuk azt is, hogy Mikó páratlan könyvadományával szellemi és erkölcsi
nevelést akart adni az ifjúságnak, hogy „a szépnek, igaznak, jónak rendíthetetlen
vallója, tisztelője, cselekvője legyen”. Facere, vagyis cselekedni: íme, ez a gondolat tér
vissza a Mikó jelmondatában és intelmeiben, könyveiben és adományozó levelében.
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Mikszáth Kálmán
(1847-1910)
Evangélikus író, újságíró, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia
tagja
(Írta: Berencsik Szabolcs)
BEVEZETÉS - MIÉRT MIKSZÁTH KÁLMÁN?
Salgótarjánban születtem, itt élek. Itt laknak a szüleim,
nagyszüleim, barátaim. Ez a gyönyörű természeti
környezet az én otthonom, a hazám. Ismerem az itt
élőket, az emberi típusokat, szokásaikat. Fölfedezem a
tájat a maga növényeivel, állataival, hegyeivel és
vizeivel. Tudom, mit hozhatnak a szelek, mit terem a
föld, hogyan füstöltek a gyárak, mit örököltünk a múlttól,
mit remélhetünk a jövőtől. Bízom az elkövetkező
esztendőkben, és ha tehetem, tanulmányaim után
visszatérek szülőföldemre, a palócok országába. Ez az a
hely, ahol ismerős vagyok, ahol minden érthető és
egyszerű. Salgótarján Nógrád megye székhelye. Szklabonya (Mikszáthfalva – ld.
Praznovszky Mihály irodalomtörténész írásait!)), Mikszáth Kálmán szülőfaluja a mai
Szlovákia területén fekvő kis község a Trianon előtti Magyarországon szintén Nógrád
megyéhez tartozott. Itt ismerem föl Mikszáth Kálmán hőstípusainak utódait, hiszen a
száz évvel ezelőtti történeteket mai nyelvre is le lehetne fordítani. Az akkori
Magyarországnak ma is megtalálhatók a párhuzamai. Az emberi konfliktusoknak, a
sorstragédiáknak ismétlődő motívumai most is fölfedezhetők. Még ma sem tudok mást,
aki olyan találó erővel festette le a jó palócokat, mint Mikszáth Kálmán, a Felvidék
egyik legnagyobb büszkesége, a magyar irodalom világraszóló regény- és novellaírója.
Méltán tartjuk számon az Osztrák-Magyar Monarchia hírességei között, mert pályájával
példát mutatott kortársai és az utána jövő magyar nemzedékek számára. Milyen korban
élt Mikszáth Kálmán? Hogyan érintette irodalmi munkásságát az a közeg, amit az
Osztrák-Magyar Monarchia jelentett hazánk számára? Milyen történelmi környezetben
fogant írói termékenysége? Kik vették körül a hétköznapokon és a közéletben?
Mikszáth jószerével annak a korszaknak a szülötte volt, amit a Monarchia jelentett
történelmünk számára. E kérdésekről szeretnék rövid áttekintést nyújtani.
I. TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS
Mint egykor 1848-ban, a Kiegyezés után is a nemzetközi erőviszonyok, és azon belül
elsősorban a német kérdés alakulása határozta meg a magyar politika lehetőségeit és
mozgásterét. A szabadságharcban azzal, hogy a német egység nem jött létre, most pedig
azzal, hogy „kisnémet” formában született meg. Ahhoz persze még nem kis idő kellett,
amíg Bécs is belátta, hogy meg kell egyeznie Magyarországgal, amely immár - ha
kevéssel is - területét tekintve a nagyobbik fele lett a Habsburg Birodalomnak. Több
mint fél éven át tartó hosszú tárgyalások után végre megszületett az osztrák-magyar
kiegyezés. Az új rendszert megfogalmazó 1867. XII. tc. elfogadása után 1867. június 8án ősi pompával végbement a koronázás. Ezzel egy, az első világháború végéig tartó új
korszak vette kezdetét, a dualizmus rendszere, amely Ausztria és Magyarország
125

kettősségére épült. A kiegyezési törvény kimondta a két ország önállóságát (külön
kormányokkal, parlamenttel), egyenlőségét, és megállapította az együttműködés
módozatait, formáit is. A kiegyezési törvény kimondta Magyarország alkotmányos
közjogi és önkormányzati önállóságát. Helyreállította a parlamenti rendszert nemcsak
Magyarországon, hanem Ausztriában is. A közös védelem elvéből következett, hogy a
hadügyet, külügyet és pénzügyet közös ügyeknek tekintették, ezek intézését közös
minisztériumokra bízták. Azóta is sokszor fölmerül a kérdés: mindez megalkuvás vagy
siker? Két egymással élesen szemben álló felfogás alakult ki.
Kossuth 1867 májusában indította meg a támadást nagy hatású nyílt levélben, a nemzet
jogainak feladásával vádolva meg Deák Ferencet. Kossuth 1894-ben bekövetkezett
haláláig töretlenül hű maradt az 1849-ben kimondott teljes függetlenséghez. Szerinte az
1866. évi válság nyomán komolyabb erőfeszítéssel elő lehetett volna idézni Ausztria
felbomlását, s ezzel Magyarország (meg Csehország) elfoglalhatta volna Európa
független államai sorában az őt megillető helyet. De ha ez nem is történt meg, a
küzdelmet, a nemzeti függetlenség eszményét nem szabad feladni.
A másik oldalon Deák és hívei sorolták fel a maguk érveit a kiegyezés védelmében.
Deák és hívei úgy látták, hogy a kiegyezés után a magyar önállóság biztosabb alapokon
fog állani, mint 1526 óta bármikor. A szabadságharc katonai balsikere megmutatta:
egyedül nem tudjuk legyőzni Ausztriát s az őt segítő külső erőket. Komoly külpolitikai
segítségre nem lehet számítani. Deák a Habsburg Birodalmat olyan védőszervezetté
akarta átalakítani, amely megadja a magyar nemzetnek azokat a járulékos, külső
biztonsági tényezőket, amelyekkel az egymagában másként nem rendelkezik.
A vitából és a történeti fejlődés vizsgálatából két tény mindenképpen megállapítható.
Az egyik az, amit Kossuth látott, hogy a nemzetek fejlődése megállíthatatlan, és előbbutóbb veszélyezteti a feudális időkből származó, soknemzetiségű politikai kereteket, így
a Habsburg Birodalmat. A másik tény az, amit Deák látott, hogy a kiegyezés az adott
viszonyok között elkerülhetetlen volt. Az volt az akkor elérhető, viszonylag legjobb
megoldás - minden esetleges következményével együtt.
Az ekkori erőviszonyok között a dualizmus reális kompromisszum volt. Történetietlen
és téves az olyan elképzelés, amely az első világháború fejleményeit, egy fél évszázad
múlva, a kiegyezéssel próbálná közvetlen okozati összefüggésbe hozni. Az első
világháborút teljesen más feltételek között, a nagyhatalmi imperializmusok időszakában
vívták meg Németország és riválisai.
Tudjuk, hogy 1867 körül is többen úgy látták, hogy Ausztriát felbomlás fenyegeti, és
ezért nem kívánatos hozzákötni Magyarország sorsát. Hozzátehetjük, hogy politikai
válság idején - amint arra már 1848/49. nemzetiségi konfliktusa is figyelmeztetett - a
felbomlás veszélye nemcsak a soknemzetiségű Ausztriát fenyegethette, hanem a
soknemzetiségű Magyarországot is. Ausztria és Magyarország, ha úgy tetszik,
egymásnak volt tehertétele. Deák úgy látta, hogy Ausztria, Magyarországgal együtt,
elég erős menedéket tud Európa e veszélyes részén nyújtani. Függetlenül azonban attól,
hogy a magyar politikai vezető rétegek utóbb milyen utat választottak a lehetségesek
közül, annyi kétségtelen: a negyvennyolcas nemzedék utolsó alkotása jóvoltából 1867ben egy olyan kornak küszöbén álltak, amely minden korábbinál jobb lehetőségeket
ígért a gazdasági, politikai, kulturális felzárkózáshoz, egy magasabb szint eléréséhez
Európán belül. (Forrás: História 2001/04. Kosáry D.
140 évvel a kiegyezés után sajnos valamennyien beláthatjuk, hogy Magyarország mai
politikai, nemzeti, szociális, gazdasági, kulturális és morális helyzetét összehasonlítva a
dualizmus javára billen a mérleg nyelve. Az I. világháború befejeződésével nemcsak
anyagi és véráldozatainkat veszítettük el. Az Osztrák-Magyar Monarchia területének
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Trianonban történt felosztásával az erős államnak, az életképes közösségnek és nemzeti
önérzetünknek is gyógyíthatatlan sebeket okoztak Európa akkor győztes nagyhatalmai.
II. MIKSZÁTH KÁLMÁN JELENTŐSÉGE NEMZETI IRODALMUNKBAN
Sokszor mondják, hogy Mikszáth Kálmán az eddigi magyar irodalom legnagyobb
regényírója. Az ilyen kijelentés mindig kockázatos, mert a kultúra, a művészet
világában nincs hossz- vagy súlymérték, amely első vagy második helyet igazoljon a
legnagyobbak között. Hogy ki a nagy író, a nagy költő, azt megmondhatjuk és
megindokolhatjuk. De hogy az igazi nagyok között melyik a legnagyobb, ez gyakorta
ízlés kérdése. Annyi bizonyos, nem lehet oly szűken megszabni a legjobb, legszebb,
legjelentékenyebb magyar széppróza irodalom körét, hogy Mikszáth ne a legelsők
között foglaljon helyet.
A kisnemesség és a parasztság közegéből indult. A családban nagy nemesi múlt
legendái éltek, de gyermekkorának világa a palócok és a parasztság volt. Finom költői,
lelki hangulatokkal rajzolja meg a paraszti alakokat, nemegyszer idilli, máskor balladai
fényben. Önmagát a dzsentrivilágban érzi otthon, amelynek világosan látja hibáit,
társadalmi parazita mivoltát. Viszonya kettős: megveti a nemesi világot, de belülről látja
azt. Elítéli és megérti. Ez adja egészen sajátos hangvételét és ábrázolási módját. Nem
igazi szatirikus, mert a gúnyosan megbírált alakokban is megmutatja a szeretetre,
csodálatra méltót; de a csodálatra méltóban is megmutatja a nevetségeset. Mikszáth
fontos stíluseszköze az irónia.
Mikszáth Galandáné asszonyom c. novellájában így ír saját népéről, a palócokról:
„A palóc nép babonás, szereti a misztériumokat, hisz az ördögben és rémlátomásokban.
Egy sötét holló röpdös fölötte: a végzet. Szárnya suhogását találgatja. Titkos, homályos
köd veszi körül, s hova el nem lát a szem, benépesíti a helyeket árnyakkal, borzalmas,
csodálatos dolgokkal. Fantasztikus népmesék elhullatott morzsáit összegyúrja, s azok
hitté keményednek lelkében. Én magam is dajkamesékkel szíttam be a babonát, s hiszek
benne. A tapasztalatok világossága csak megszürkítette a fekete háttért, de nem oszlatta
el, mert emlékszem még, sohasem megy ki a fejemből a szegény Palyus.”
A Jókai-hagyomány folytatója, de már szakít a romantikus elemekkel. Kedveli az
életképet és legfőképpen az anekdotát. Az anekdota konkrét hitelesség igényével fellépő
rövid, csattanós történet, amely többnyire egyes történelmi személyek, magatartások
vagy események mulatságos, meglepő jellemzését adja, és ennek alighanem éppen
Mikszáth a legnagyobb mestere. Előadásmódja az élőbeszéd imitációján alapul.
Nyelvében eltávolodik a romantika pátoszától, de távol áll tőle a naturalizmus
kilúgozott beszédmódja is. Vonzódik a népnyelv fordulataihoz is (közlésmódok, népi
bölcsességek), anélkül, hogy mindez modorossá válna. A XIX. század utolsó
harmadának Magyarországáról Mikszáth műveiből kapjuk a legpontosabb képet. Sorra
veszi a különböző társadalmi rétegeket, s akarva-akaratlanul azt vizsgálja, melyik képes
helytállni az országért: Beszterce ostroma – főnemesség, dzsentri, polgárság; Fekete
város – polgárság, arisztokrácia; A Noszty fiú esete Tóth Marival – dzsentri, polgár;
Gavallérok – dzsentri; A jó palócok, Tót atyafiak – parasztság. Az összes réteg közül
leginkább a dzsentri, a középnemesség foglalkoztatja. A polgárosodó Magyarországon
egy élhető kultúra és életforma hordozói, ellentétben a polgári világ racionális és
merkantil szemléletével, életvitelének egyhangú szürkeségével. Szatirikusan ábrázolja
viszont azt a törekvést, igyekezetet, ahogy a történelem sorsfordulóin felülkerekedve is
felszínen akarnak maradni, fogyó erkölcsi és még kevesebb anyagi tőkéjükkel. A
mikszáthi világlátás kettősségéből (“Más szemével másként is lehet látni”) fakad a többi
társadalmi réteg megítélése is. Elismeréssel adózik a Tóth Mihály-i polgártípus töretlen
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munkakedvének, erkölcsi puritanizmusának és tisztességének. A „Fekete város”-ban
fölmutatja a látszólag következetes polgárerkölcs árnyoldalait, a sokszínű világot
elszürkítő, az életet egyoldalúvá alakító törekvést. A parasztságot – különösen első két
kötetében – abban a történetfejlődési pillanatban ábrázolja, amikor az első világ
természetes, panteisztikus világába betör a második világ, a pénz hatalma, s erre a
kihívásra a hősök különböző módon válaszolnak. A XIX. század utolsó negyedének
meghatározó epikai műfaja már nem elsősorban a nagyregény, hanem az egység
hiányát, a dolgok viszonylagossá válását jobban tükröző novella. Mikszáth életművének
művészileg legértékesebb vonulatát a kisepikai alkotások adják. Ily módon az írói
törekvés párhuzamba állítható a világirodalom fő áramlatával. Mikszáth életműve a
nagyregénytől a röpke novelláig, a Jókai életéről szóló nagy korrajzi műtől a napi
karcolatig átfogja a széppróza és a publicisztika minden műfajárnyalatát. Korai művei
közt gyakori a történelmi regény, de végső remekműve, a „Fekete város” is az. E
múltidéző művekben különösen sok a romantikus színezet, de gyakori a kritikus jelenre
utalás is.
Stílusának múlhatatlan varázsa az a választékos előadásban megnyilvánuló derű,
amelyben oly tökéletes egységgé tud válni mosoly és bánat. Ez a nagy humoristák titka.
De ugyanilyen egység nála a meg nem alkuvó elmarasztalás és az elmarasztalt
megértése. Mikszáth semmit sem titkol el, de igazán nem haragszik; a bűnben is
csodálja, az erényben is megmosolyogja az embert.
Irodalmi sikereitől kezdődően jellegzetes alakja volt a hazai irodalomnak és közéletnek.
Érdekes személyisége, külső megjelenése, zömök, testes termete, pödört bajsza, hosszú
pipája kedvelt tárgya volt irodalmi és politikai karikatúráknak. Viszonylag fiatalon már
idős bölcsnek tekintették. Nem tartozott körökhöz és irányzatokhoz. Kormánypárti
képviselő létére is távol maradt a hivatalos politikai nézetektől, de idővel a mást
akarókhoz sem volt köze. Jókai mellett ő volt a másik élő halhatatlan. Végső művei
későbbiek, mint Ady fellépése, kortársa Móricznak, de az előbbi korszakhoz tartozik.
Az előző és utána jövő korokon felülemelkedve vált teljessé a magyar irodalom XIX.
százada. (Idézetek László Zoltántól)
III. ÍRÓI PÁLYAKÉP
Mikszáth Kálmán 1847-ben született a Nógrád megyei Szklabonyán. Apja jómódú
falusi birtokos volt, mészárszéket és kocsmát is vezetett. A paraszti és az úri osztály
mezsgyéjén élt a Mikszáth család, s ott élt a fiatal Mikszáth is. Együtt játszott a falusi
gyerekekkel, hallgatta az öregek meséit, de módja volt rá, hogy tanulhasson is. Nagy
utat kellett megtennie előbb a névtelenségből az elismertségig, a romantikától a
realizmusig. Meg kellett küzdenie a nyomorral, a kudarccal, míg el nem érkezett a siker
és az anyagi jólét. Jogásznak indult, mint oly sokan a kisnemesség körében. Hivatali
életet próbált a vármegyénél. Mégis költő akart lenni, egész ifjan verseket is írt.
Mikszáth ősei többségükben tudományszerető, klasszikus műveltségű, tollforgató
evangélikus papok voltak, akik egyházi és történeti dolgokban egyaránt jártasak.
Családi hagyomány, hogy látogatták a külföldi egyetemeket Wittenbergben, Halléban,
Jénában hallgatták a teológiát, nevelőként bejutottak nemesi családokhoz is, ami szintén
csak képzettségüket mutatja. Lelkészkedtek számos falu parókiáján, Gömör, Nógrád,
Sáros megyében. Működésüket feljegyezték az egyházi anyakönyvek, hol pappá
avatáskor, hol püspöki részvétellel történt beiktatásokkor. A Rimaszombaton és
Selmecbányán töltött diákévek után a kor kedvelt úri pályájára küldte a családi
nagyravágyás: jogász lett Pesten. Anyja remélte, hogy fia így egyszer majd teljesíti
becézett vágyát: szolgabíró, megyei úr lesz majd belőle. 1871-ben otthon, Nógrádban el
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is kezdte Mikszáth megyei pályáját: esküdt lett Balassagyarmaton Mauks Mátyás
szolgabíró mellett. De csakhamar otthagyta hivatalát, egy gyarmati ügyvéd irodájában
dolgozott tovább. 1873 nyarán megnősült. Meghódította volt vármegyei felettesének
leányát, Mauks Ilonát. Tiltakozott ez ellen a házasság ellen a Mauks család. Ők nem
bíztak Mikszáthban. Hiszen nemcsak a megyénél, az ügyvédi irodában sem bírta ki
soká. Egykedvűen dobott oda minden kínálkozó állást. Neki nem hivatal kellett,
hivatása volt: író akart lenni. "Könnyelmű ember" - mondta ki róla az ítéletet a nógrádi
dzsentri világ. A tekintélyes família indulatosan fordult ellene, mire az ifjú szerelmes
házasok otthagyták a megyét, és felköltöztek a fővárosba, amely abban az évben (1873ban) egyesült Budából, Pestből és Óbudából Budapestté. Megjegyzem, hogy nagyon
sok mai fiatal is elhagyja szülőhelyét, hogy boldogulást Pesten vagy még távolabb
találjon magának. A kiegyezés első évei voltak ezek, a nagyobb léptékű polgárosodás
kezdetei Magyarországon, a főváros most indult el útjára, hogy európai nagyváros
legyen. Itt akart Mikszáth író és újságíró lenni. Megkezdte harcát az írói
érvényesülésért. Azonban sokáig nyomorban éltek, és a fiatalasszony belebetegedett a
szegénységbe. Ekkor Mikszáth kierőszakolta, hogy váljanak el, menjen vissza a
szeretett nő a jómódú otthonba. És évek múltán, a már országos hírű, jó jövedelmű író
újra elment leánykérőbe, és akkor már örömmel adták hozzá feleségül egykori feleségét.
Olyan ez, mint egy Mikszáth-anekdota.
Az 1873-78 között Pesten töltött öt esztendő Mikszáth életének legválságosabb
időszaka, jellemének, írói tehetségének, emberi és szellemi teherbírásának súlyos
próbája. Derűs gyermekkorának, ifjúságának még az apró emlékeit is drága aranypénzre
váltja műveiben; ezt a korszakot babonásan elkerüli. Sebeket kaphatott, amelyeket még
évtizedek múlva is fájdalmas volt érinteni. "Nem szerette fiatalkorunk szomorú idejét
emlegetni" - emlékszik vissza felesége is. S ha mégis szóba kerültek, "másra terelte a
beszélgetést".
Ekkor volt a magyar irodalomban a kísérletezés időszaka. A régi eszmék, irányzatok
már nem vonzanak, az újak pedig még születőben vannak. A kiegyezést követő csalódás
nemcsak közéleti válsághoz vezetett, de az irodalomban is a kiábrándulást emelte
uralkodó eszmévé. Mintha a rendszerváltó Magyarországon is lenne ehhez hasonló
jelenség! Mikszáth ebben a nyomasztó politikai, szellemi környezetben kísérelte meg,
hogy nevének irodalmi rangot, tehetségének elismerést, feleségének biztos anyagi
helyzetet teremtsen, de a siker váratott magára. Ehhez nem volt elég a tehetség, értő és
törődő kor is kellett volna hozzá. S Mikszáth a kiegyezés korának Magyarországán élt.
Elbeszélései jobbára nyomtalanul kallódtak el a szerkesztőségekben. Első novellás
kötete nem keltett feltűnést. Filléres cikkekből tartotta fenn magát.
1878-ban újságíróként Szegedre került. S itt, a nagyalföldi polgár-paraszt városban
magára talált. Szerették, megbecsülték. Szeged és Mikszáth kapcsolata termékenyítő,
ösztönző, újjáformáló találkozás volt. Mikszáth közel 3 évet töltött a városban, bár
átmeneti állomás volt életében, írói pályáján mégis sorsfordulót, korszakos változást
jelentettek a szegedi évek. "Innen kezdve jól ment dolgom, írhattam kedvemre, senki se
korlátozott, senki sem mondta: ezt szabad, ezt nem szabad írni, ez alapította meg
szerencsémet. Írtam, ami éppen jólesett, közben megszerettem a szegedieket, ők pedig
engemet." - A vidéki újságíró szerencséje, hogy saját birodalma, szabad vadászterülete
az egész lap.
Itt egy másfajta paraszti világ nyílik meg előtte, a misztikummal töltött, babonás, naiv
nógrádi faluval szemben ez a paraszti élet ridegebb, keményebb. S ő itt mégiscsak
kívülálló, s szinte néprajztudósi alapossággal mélyedhet el a különböző típusokban...
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1881-ben visszatért Pestre, ahol az Ország-Világ
segédszerkesztője lett. Valójában ugyanabba a szegényes
szállóba tért vissza, ahonnét Szegedre elhívták. Ő maga így
emlékszik vissza: "Az irodalmi viszonyok azonban rosszul
festettek. Micsoda nagyurak most a fiatal írók mihozzánk
képest. Akkor írtam „Jó palócok” egyes novelláit, és kaptam
értük egyenként öt forintot. Pepecseltem pedig némelyiken tíz
napig. Kerestem tehát naponként az irodalommal tíz
krajcárt." A fordulatot Mikszáth életében az jelentette, hogy
egy néhány éve alakult, népszerű újság, a Pesti Hírlap egyik
napról a másikra újságírók nélkül maradt. Az újságírók
összevesztek a kiadóval és kiléptek. 1881 májusában ezért
szerződtették Mikszáthot a Pesti Hírlaphoz, melynek azután
évtizedeken
keresztül
munkatársa
maradt.
1881
augusztusában megjelent a „Tót atyafiak” című novelláskötete. Mikszáth szinte egyik
napról a másikra híres író lett. A lapok tele voltak a kötet magasztalásával, mindenki az
eredeti írói hangot dícsérte, neves külföldi szerzőkkel mérték össze. A stílusában
legközelebb álló világhírű amerikai íróhoz hasonlítva, magyar Bret Harte-nak nevezték.
Amikor következő novelláskötete, a „Jó palócok”, 15 kisebb elbeszélés megjelent 1882
januárjában, az írói hírnevét végleg megalapozta. A lapok versengtek a kézirataiért. Hét
évi különélés után, 1883-ban, újra megesküdött volt feleségével, Mauks Ilonával.
Tehetsége előtt nemcsak a meghajolt a közönség és a szakma. 1887-ben képviselő lett, s
az maradt élete végéig. Megkapott minden elismerést. A 80-as évektől kezdve nyugodt,
derűs, kiegyensúlyozott volt az élete. 1904-ben birtokot vásárolt a nógrádi Horpácson,
és fiának tervei alapján építtette fel az új kastélyt, melyben ma állandó irodalomtörténeti
kiállítás "Mikszáth" címmel látható. Öt teremben jelenik meg az író élete, életműve, a
politikához, közélethez való viszonya, a család megtartó erejének, művészi ihlető
erejének megmutatása. A kiállítás egy mikszáthi önéletrajz és korrajz, az író saját
műveiből kiolvasható története, a Mikszáthtól választott szövegrészletek teszik
egyedivé, különlegessé a 150. évfordulóra rendezett kiállítást. A kiállítást Kovács Anna
irodalomtörténész rendezte.
1905-ben írta azt a művét, melyben a romantika eszköztárából vett elemek (titkok,
kincskeresés, homályos származás, legendák, fétis, fenyegetett idill stb.) a
harmonikusan elegyednek azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a felvidéki kisvárosi
életmódról megtapasztalt: a „Szent Péter esernyője” világszerte népszerű volt.
Mikszáth azonban nemcsak nagy tehetség volt, nagy volt embernek is. Egyéni sorsánál
jobban izgatta népéé, nemzetéé. Nyugalmát késői művei nem tükrözték S itt nem a
fények nőttek, az árnyak sokasodtak meg. Derűs hangneme elkomorult, pedig Jókai
nyomán indult. A romantikus mesét, a felhőtlen idillt, a könnyed, áttetsző humort
szerette. Későbbi műveiben azonban a villanó, vidám színek mindinkább csak a
felszínen játszottak már. Mögöttük a mélyben ott sötétlett a lélek szomorúsága. A kor
kényszerítette rá, hogy megváltoztassa hangját.
A kiegyezés kora kihívta maga ellen az értelmiségiek kritikáját. Mikszáth közéjük
tartozott. Jó szeme volt, gondolkodva élt. Művei ma is időszerűek, amelyek híven
tükrözték vissza az úri- nemesi társadalom fokozódó erkölcsi-szellemi züllését, belső
szétesését. Kíméletlenül igaz, őszintén realista ítéletet alkotott. Ez a példa legyen
követendő számunkra is!
(Forrás: Véber Károly: Így élt Mikszáth Kálmán, Nógrádi Történeti Múzeum,
Salgótarján, Nógrád megye honlapja)
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Molnár Józsiás (ifj.)
(Írta: Bögözi Tímea)
Kézdivásárhely sok kiváló embert nevelt és adott az évszázadok folyamán hazánk
szolgálatára. A köz javára végzett fáradhatatlan munkálkodásával, önzetlenségével és
nagylelkű adományaival Molnár Józsiás egyike azoknak, akik leginkább kiérdemelték
városunk polgárainak tiszteletét. Neve a városban naponta sokszor elhangzik, mert
emlékét őrzi a róla elnevezett utca, park, 1990 óta az egyik általános iskola és néhány
éve egy művelődési egyesület is.
A Molnár család Kézdivásárhelynek legrégibb lakói közé tartozik. A családot Andrástól
származtatják, aki a XVI. században született s 1602-ben Rudolf király szolgálatában
állt. Az ő fiai János, Mihály és Balázs, kik „Kézdi – Vásárhelyi” előnévvel 1611-ben
június 12-én címeres nemes levelet kaptak. Ezen családból származik Molnár Józsiás,
aki az 1848-1849-es szabadságharcban mint tüzérhadnagy s lőportári tiszt vett részt. Fia
az ő nevét viseli, ő az, aki az országgyűléseken képviselte Kézdivásárhelyt 1892-1896,
majd 1900-tól haláláig.
Ifj. Molnár Józsiás 1841.január 2-án született, Kézdivásárhelyen.Az elemi iskolát
szülővárosában, a kollégiumot Székelyudvarhelyen és a Brassói Németnyelvű
Líceumban végezte. Édesapja az 1848-as szabadságharc idején tüzérhadnagy, a
Lőporgyár egyik vezetője. Pénzzel támogatja Gábor Áront és Turóczi Mózest az
ágyúöntésben. Édesanyja a puskaporgyár épületét árvaház létesítése céljából a városnak
adományozta, 1870-ben Erzsébet Árvaleánynevelő Intézet nevet kapta. A
szabadságharc bukása után id. Molnár Józsiást és feleségét elfogták, Brassóba, majd
Nagyszebenbe vitték, ahol másfél évig tartották őket fogságban. A család anyagilag
tönkrement. A várost megszálló orosz csapatok mindkét jól berendezett üzletüket
feldúlták és kirabolták. Nagy veszteség érte őket azáltal is, hogy a szabadságharc
támogatására a pénzüket Kossuth bankóra váltották be, amelyek később teljesen
elvesztették értéküket.
Ifj. Molnár Józsiás a szüleit ért súlyos csapás idején mindössze kilenc éves volt, és a
brassói német gimnáziumban tanult. Tanulmányait kénytelen volt abbahagyni, hazajött
és az édesapja mellett dolgozott, kereskedői pályára készült. Magánórákon tanult
franciául, zenei, közgazdasági, pénzügyi ismeretekre tett szert. 1860-ban, amikor
csupán 19 éves volt, vállalnia kellett a családfenntartói szerepet. Ő gondoskodott beteg
szüleiről és testvére neveltetéséről is. Szülei halála után 1866-ban megnősült, feleségül
vette Gál Elek kovásznai ügyvéd leányát, Gál Emíliát, aki élete végéig minden
vállalkozásában méltó segítőtársa, halála után pedig végakaratának teljesítője volt.
Az 1867-es kiegyezés után Magyarországon, s így bizonyos mértékig a Székelyföldön
is kedvezőbbé váltak a gazdasági viszonyok. Molnár Józsiás többféle üzleti
vállalkozásba kezdett. Testvérével, Sándorral, a „Molnár Testvérek” néven céget
alapítottak, mely rőfös és divatáru kereskedéssel foglalkozott, ecetgyárat,
gyertyaöntődét, szappanfőzdét üzemeltetett, de egyik sem volt sikeres vállalkozás.
Ekkor a városi malmot vette bérbe, majd egy brassói cég gőzmalmát, - ez volt
Háromszéken az első műgőzmalom - amelyet később részletre meg is vásárolt. Ekkor
kezdett a malomiparral kapcsolatos szakmunkákat tanulmányozni. Eleinte haszonnal
működött, később azonban nem lehetett gazdaságosan üzemeltetni. Ekkor Oroszfalu
határában vásárolt egy másik malmot, amelyet ujjá építtetett és saját tervei szerint
szerelt fel. Első sikeres vállalkozása: gabonalisztjei messze vidéken híresek voltak,
olyannyira, hogy Romániából - a vámháborút megelőzően - több bojár tőle szerezte be
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a lisztet. Ez a vállalkozás anyagi jólétet teremtett számára, és lehetőséget a további
önképzéshez – a nyugat-európai országokba tett hosszabb tanulmányutakhoz. Néhány
sikeres üzleti év után már megengedhette magának, hogy 1873-ban részt vegyen a bécsi
világkiállításon, és hosszabb tanulmányutat tehessen Ausztriába. Az így szerzett
tapasztalatokat városa és megyéje gazdasági ügyeinek irányításában hasznosította.
Ahogy tekintélye nőtt, egyre több tisztségre kérték fel: a városi képviselő-testületben,
majd a megyei törvényhatósági bizottságban kapott vezető szerepet. A városi
református egyház előbb jegyzővé, majd főgondnokává választotta. Kezdeményezésére
és közvetlen közreműködésével alakult meg a Zenede és a Lövész egylet. Az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) alapító tagja, városi választmányának
elnöke volt. Szabadidejében történelmi, jogi, természet-tudományi szakmunkákat
tanulmányozott, folyóiratokat olvasott, igyekezett lépést tartani a tudományok, a
művelődés terén történt előhaladással. Korszerű látásmódját mégis leginkább a nyugat
– európai országokban tett utazásai alakították. 1889-ben részt vett a párizsi
világkiállításon, és hosszabb tanulmányutat tett Franciaországba, Németországba és
Svájcba. A következő évben beutazta Itáliát.
Politikai pályafutása 1887-ben kezdődött, ebben az évben jelöltette magát először
képviselőjelöltnek szülővárosában, szabadelvű pártprogrammal. Akkori programjában
erőteljes nemzeti politikát követelt minden téren, főként gazdasági, kereskedelmi és
vasúti politika terén. Hitte, hogy mint kormánypárti honatya többet tehet székely vérei
és szülővárosa érdekében is. Programja nem tetszett a hivatalos köröknek, talán az sem,
hogy nem kereste pártfogásukat. Molnár Józsiás ezen a választáson alul maradt. Egy
időre visszavonult a közélettől, családjának, üzletének, gazdaságának, kertjének,
könyveinek élt, és nagy szorgalommal állt neki a francia nyelv elsajátításának.
1892. január 30-án újabb választás zajlott le, Molnár Józsiást, a Függetlenségi és 48-as
párt jelöltjeként 330 szavazattal, a kormánypárti Benkő Sándort 185 szavazattal
támogatták. Tehát Molnár Józsiás Kézdivásárhely város országgyűlési képviselőjévé
választották.
Mandátumának első évében a valuta rendezéséről szóló törvényjavaslat alkalmával is
felszólalt. Beszédeiből következtethető, hogy jó érvelő, rávilágít a papír- és az
ezüstpénz közti kapcsolatokra: a császáriak a magyar valutát ezüstben határozták meg,
pedig akkor Magyarországnak nem volt se ezüstje, se aranya. Az ország anyagi
helyzetéről így vélekedett: „pénz nélkül állam nem létezik, tehát nekünk pénznek kell
lenni”76. A költségvetési vitáknál mindig megragadta az alkalmat, hogy a kormány és
törvényhozás figyelmét a székely nép gondjaira felhívja. Nagyon helytelenítette a
kormánynak azt a politikáját, hogy erdélyi részeken a székelységet nem támogatja
kellőképpen, mint a hazának keleti derék őrségét. ”Van a magyar koronának egy drága
kincse, egy szép darab földje: Erdély (...) szerencse, hogy ezek a székelyek ott vannak,
mert ha ezek ott nem lennének, Erdély már rég elvesztette volna magyar jellegét”77
Tántoríthatatlan harcosa volt önálló vámterület eszméjének, mert nemzete anyagi
előrehaladásának egyedüli biztos eszközét látta benne „mi nem azért vagyunk itt, hogy
a választópolgárok terheit növeljük, hanem hogy érdekeiket lehetőségig védjük”78. Ő
volt az első, aki a képviselőházban leleplezte azt az óriási visszaélést, ami az „őrlési
forgalom” név alatt vált ismertté. A nagy malmok a magyar gazdaközösségek óriási
kárt tettek azáltal, hogy a gyengébb minőségű román és balkáni búzát vámmentesen
hozták be Magyarországra, melyet összekevertek az ittenivel és így hamar a magyar
liszt eddigi jó hírét lejáratták. Hogy ebben a kérdésben mennyire igaza volt, legjobban
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az bizonyítja, hogy később a kormány teljesítette Molnár Józsiás kívánságát s az őrlési
forgalmat beszüntette. Ugyancsak Molnár Józsiás felszólalása nyomán állította fel a
kormány az állattenyésztés fejlesztését célzó olcsó marhasó intézményét is79.
Szülővárosa érdekeit mindig szem előtt tartotta, sokat tett az elemi iskola
államosításáért, elérte, hogy a „Kecskés-Zsíros” nevű, valamikor Kézdivásárhely
tulajdonában levő erdő erőszakkal elfoglalt részét – hosszú pereskedés után – a román
állam megvásárolta.
A város és a megye társadalmi mozgalmaiban állandóan mint vezető egyéniség
munkálkodott, a kereskedelmi- és iparkamarának is aktív tagja volt.
1893-ban már képviselőként utazott Csehországba azért, hogy ott a cseh és morva
gyáripart tanulmányozza. Többször járt Svájcban, az ott szerzett tapasztalatai késztették
arra, hogy itthon szőlőtermesztéssel kísérletezzen.
1894 tavaszán Olaszországban járt. Ő volt a város legtekintélyesebb polgára, akit a
legméltóbbnak találtak arra, hogy egy tíztagú küldöttség élen Torinóban felkeresse
Kossuth Lajost és a város megbízásából átadja a díszpolgári oklevelet. A látogatás
jelentőségét emelte az a tény is, hogy a kézdivásárhelyi küldöttség volt a legutolsó
hazai látogató, mely Kossuth Lajost élve látta. A távozás után kevéssel, március 20-án a
kormányzó elhunyt.
Az 1896-os esztendőben lezajlott Bánffy Dezső által rendezett, csalásokkal,
megvesztegetésekkel teli választások alkalmával Bánffy, mint minden függetlenségi
politikust, Molnár Józsiást is ki akarta szorítani az Országgyűlésről. A kormánypárt
részéről hadba lépett az egész hatalom. Kézdivásárhelyen Benke Gyula volt Molnár
Józsiás vetélytársa. A szavazókat szép összegekkel lefizették, hogy Benkére
szavazzanak, Molnár Józsiás 23 szavazattal alulmaradt.
A parlamentből kiszorulva még nagyobb lelkesedéssel folytatta otthoni üzleti
tevékenységét. 1897-ben Romániát utazta be. Lehetősége nyílt tanulmányozni az itt
letelepedett székelyek sorsát. Itt szerzett tapasztalatait később az Országházzal is
megosztotta, Romániát hozva fel példának a független országban élő polgárok
életvitelére. Miután visszavonult a politikai életből, évente többször is fellátogatott
Budapestre s ott a képviselőház folyosóján az országos függetlenségi párt képviselőivel
gyakran folytatott eszmecserét. Otthon sem maradt el politikai élettől, 1896 nyarán a
városi függetlenségi párti polgárság hét derék polgár kezdeményezésére szervezkedni
kezdett, Molnár Józsiás sietett a mozgalom élére állni. December 28-án a hivatalosan is
megalakult kézdivásárhelyi Függetlenségi és 48-as kör őt választotta egyhangúan
elnökévé.
1900 decemberében a Kézdivásárhely-vidéki kerület képviselői tisztsége megüresedett,
mivel Béldy Lászlót, a kerület kormánypárti képviselőjét főispánnak nevezték ki.
Helyére Szacsvay Sándort jelölték, de ő nem vállalta a megmérettetést, így a kerület
függetlenségi és 48-as pártja Molnár Józsiást jelölte Szacsvay helyett. Molnár Józsiás
újból a Parlamentben védhette a székelyek érdekeit.
Beszédeinek különös érdekességét azok eredetisége kölcsönözte úgy formai, mint
tartalmi tekintetben. Sokszor nevettette meg képviselőtársait kitűnő humorérzékével,
sokat példázódott a székelyekkel: „már bocsássanak meg, hogy mindig a magam
földjének városait emlegetem”80. Több visszaélést leplezett le, amelyek anyagi károkat
okoztak a nemzetnek. Ilyen például a cukorkartell.
Választóinak megígérte, hogy a következő tavaszon meg fogja látogatni a kerületéhez
tartozó minden helységet. Ígéretét 1901 májusában és júniusában be is váltotta.
Díszkapuk, mozsárdurrogás, valóságos virágözön fogadta mindenütt. Az 1901 október
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2-án megtartott választás eredménye az lett, hogy újból Molnár Józsiás lett nagy
többséggel a Kézdivásárhely-környéki kerület képviselője. Mandátuma átvétele után a
téren összegyűlt tömeghez intézett beszédében jóslatszerűen elmondta, hogy úgy érzi,
többször nem lesz alkalma ilyen kitüntetésben részesülni: „De arra kérlek benneteket,
hogy ha az én kezemből ki is ragadja a halál a lobogót , mit ti kezembe adtatok, csak
arra kérlek benneteket, szeretett székely testvéreim, hogy akkor se soha ne hagyjátok
cserben a zászlót, melyre Magyarország függetlensége van felírva.”81
A Székely Kongresszus előkészítőinek felkérésére írja meg a Székelyföld arányosítása
című tanulmányát. A kongresszus munkájában is részt vett. A birtokpolitikai, adó- és
hitelügyi szakosztály ülésén vesz részt. Rögtön az elején szót kér, de lehurrogják, az
arányosításról szóló alpontig hallgatnia kell. Véleménye szerint a közbirtoknak
köszönhető, hogy még nem vándorolt ki minden székely. Hiába próbálkozik, nem
hallgatnak rá, de ő elszántan harcol az arányosítás megszüntetéséért Székelyföldön.
„Mutassanak a nagybirtokosok egy okmányt, amely 1871 év előtt kelt volna, s a
közbirtokosság vagyonról szólna. Ha valaki mutat oly okmányt, szóló készséggel
meghajolok, de ily okmányok nem léteznek, mert ezek csak a törvény meghozatala után
jöttek létre.”82 Molnár Józsiás véleménye szerint Székelyföldön a legsúlyosabb
probléma a kivándorlás egyik oka az arányosítás kérdésében keresendő. Az arányosítás
értelmében a nagybirtokosok gazdagodnának továbbá a közbirtokból élő szegényebb
emberek földönfutóvá válnának, és kénytelenek lennének kivándorolni. Ennek
következtében fennáll a veszély, hogy „Erdély elveszti magyar jellegét” – fogalmazott
így gyakran Molnár Józsiás.
Molnár Józsiás 1902. szeptember 14-ére megszervezte a kézdivásárhelyi székely
népgyűlést, mely a vártnál jobban sikerült. A gyűlés határozatait 14.000 székely
birtokos írta alá.
1903. február 11-én szólalt fel utoljára az Országgyűlésen, éppen a háromszéki
tagosítás ügyében. Itt hangzottak el a következő szavai: „Mindazok, akik a
Magyarország földrajzi helyzetét és fekvését és a magyar faj elhelyezkedését ismerik,
lehetetlen, hogy kétségbe vonják azt a nagyfontosságú hivatást, amelyet a székelység a
magyar föld határán betölt”. Ismételten ismerteti a székely bajokat, s kéri, hogy a
kormány ne csak ígérjen, hanem tegyen is már valamit a székely népért.
Ebben az időben a csíkszentmártoni kerület képviselője lemondott mandátumáról, és a
kerület választói Molnár Józsiást kérték fel, hogy ajánljon részükre egy függetlenségi
jelöltet és támogatására utazzon a kerületbe. Kérésüknek eleget is tesz, és Rápolthy
Gábort ajánlja. Körbe járják a kerületet, Impér, Jakabfalva, Altiz, Feltiz, Újfalu,
Csíkkozmás, Csíkszentmárton, Csíkszentgyörgy mind megállóhelyek voltak, ahol
beszédet mondtak, illetve Rápolthy előterjesztette a programját. Munkájukat
nehezítette, hogy a kormánypártiak tisztességtelen eszközökhöz is folyamodtak, hogy
buktassáki a függetlenségi képviselőjelöltet. Február 27-én Molnár Józsiás, belátva
hogy a győzelem nem lehetséges, előterjesztette a visszalépési indítványt. Később
feljelentést tett a belügyminiszterhez, akitől másnap reggelre megkapta az engedélyt a
következő gyűlés megtartására. Március 1-én Tusnádon egy székely házikó tornácáról
megtartotta élete utolsó szónoklatát. Az elhangzott beszédek után még egyszer
előrelépett és a következőket mondta, mintha előre érezte volna, hogy most örökre
búcsúzik székely testvéreitől: „Isten templomának harangja beszél hozzátok, székely
testvéreim. Templomba hív a harang, s ezért nem is tartóztatunk tovább itt benneteket.
Menjetek el a templomba, imádkozzatok a magyarok istenéhez, hogy engedje
megtartanotok azt a szent fogadást, mit az elébb nekünk tettetek, hogy holtig hű katonái
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lesztek a magyar állami függetlenség dicső eszméjének. Menjetek el, imádkozzatok a
szegény székely nép javáért, zászlónk holnapi diadaláért, az édes magyar haza
szabadságának, függetlenségének, boldogságának eléréséért. Isten veletek!”83
Szombaton, március 7-én hagyta el utoljára Kézdivásárhelyt. Feleségével együtt
Budapestre utazott. Vasárnap, 1903. március 8-án délután tartotta a budapesti polgárság
tiltakozó népgyűlését és körmenetét a katonai javaslatok ellen. A gyűlésre nem
mehetett el, de a körmenetet végignézte. Csak hétfő reggel kezdett el panaszkodni a
betegségére, köhögött, közérzete egyre romlott, ezért nem vett részt sem a
képviselőházban, sem az országos pártkörben. Március 10-én hívatta orvosát, aki a
tünetek alapján kisebb fokú tüdőgyulladást állapított meg nála. Betegsége súlyosodott,
így Budapest egyik legelőkelőbb kórházába, a Vöröskereszt kórházba akarták
befektetni, de nem volt üres szoba, így csak március 14-én tudták fogadni.
Március 15-ére virradólag állapota még súlyosbodott, délelőtt már alig volt
eszméleténél. Az orvosok mindent megtettek, de már nem tudtak rajta segíteni.
Molnár Józsiás egész életét a közjónak szentelte. Halála előtt néhány héttel feleségével
együtt írásba foglalták végakaratukat. Mivel közvetlen utódjuk nem volt, a vagyont két
egyenlő részre osztották a férj és a feleség rokonai között. Úgy döntöttek, hogy belső
telkük a város kezelésébe kerüljön sétatér céljából. A végrendelet értelmében a telken
levő épületek jövedelméből egyharmad részt a park fenntartására kell fordítani, másik
harmada a városi tanácsnak marad kezelési költségre. A fennmaradó egyharmad
részből pedig egy segélyező alapot kell létesíteni, amely a tehetséges, szegény sorsú
székely fiatalok továbbtanulását támogatná. A „Józsiás és Emília Alapítvány”
törvényes jogi bejegyzésére 1909-ben kerül sor, Emília halála után, akinek hamvait a
parkban levő sírboltban helyezték el, férje mellé. Ekkor nyílt meg hivatalosan az
alapítványi sétatér és a park rendezési terve 1920-ban készült el.
Az alapítvány alapítólevelében lefektetett vagyonkezelői szabály: a vagyonkezelő a
város lakosságának mindenkori képviselete, a római katolikus és a református egyházak
mindenkori elnök-lelkészei, a magyar tannyelvű iskolák magyar–székely igazgatói és
azok helyettesei, magyar – székely polgári kör, zene, dal vagy egyesület magyar–
székely elnöke, a kézdivásárhelyi Molnár és Gál családok egy-egy nagykorú
kiküldöttje.
Ma a parkban levő síremléket az önkormányzat és a Molnár Józsiás nevét viselő
általános iskola gondozza. Két márványtáblán az adományozók érdemeit méltató
szöveg olvasható: „Munkás élete volt. Emberszeretet hevítette. Az, ami magasba vivé:
honszerelem s becsület, Jó fiat, hű harcost veszített el benne a székely. A hálás kegyelet
őrködik álma felett!”
Molnár Józsiás élete, egész munkássága azért tanulságos, mert jól szemlélteti, miként
alkothat harmonikus egységet a gazdasági tevékenység, az önképzés, és a politikai
szerepvállalás. Gazdasági vállalkozásaiban nem az vezette, hogy vagyont gyűjtsön,
hanem hogy alapot teremtsen a továbbtanuláshoz, és így politikusként sikeresebben
képviselhesse a közösség érdekeit. Az ő szavaival élve „Magyarország büszke lehet a
székelységre, és akármilyen nemzet büszke lehetne rájuk!”84

Forrásanyag:
Incze László: Molnár Józsiásra emlékezünk in Kézdivásárhely képes kalendáriuma,
Kézdivásárhely, 2003
Székely Újság 1901 - 1903
83
84

Székely Újság, 1903. március 9-ei száma
203. országos ülés, 1903.február 11., Napló XVII

135

Kézdivásárhelyi Függetlenségi és 48-as kör Emlékkönyve, n. é, n. h
Pálmay József: Háromszék vármegye Nemesi családjai – szerkesztette: Pálmay József,
Jókai nyomda, Sepsiszentgyörgy, 1902
Molnár Józsiás országgyűlési beszédei – Országgyűlési Napló
Székely kongresszus - Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2001
A Józsiás és Emilia Alapítvány Alapítólevele

Munkácsy Mihály
(1844-1900)
(írta: Mező Andrea)
Minden kornak megvan a maga Shakespeare-e, Nagy Sándora, Beethovene, akik földet
rengető hírrel vonultak be a történelembe, művészettörténetbe. Az Osztrák-Magyar
Monarchiában számtalan olyan politikus, kutató, művész, irodalmár alkotott, aki
munkásságával hírnevet szerzett nemcsak magának, de nemzetének is.
A kiegyezést követő korban Kárpátalja is szült olyan gyermekeket, akik nem lettek
hűtlenek hazájukhoz, akik munkájukkal tettek azért, hogy szülőföldjüknek nevet
szerezzenek. E régió szülötte Munkácsy Mihály festő.
Élete
1844 Közép- és Kelet-Európában a nagy festőtehetségek születésének éve: ekkor jött a
világra Leibl, Repin és Munkácsy. A méltán híres művész 1844. február 20.-án született
Kárpátalján, Munkácson. Eredeti neve Lieb Mihály, 1863-tól írta Munkácsyként nevét.
Apja, Lieb Leó, egy több évszázada Magyarországon élő bajor eredetű, de
elmagyarosodott család leszármazottja, anyja, Reök Cecília, egy magyar kisnemes
leánya. A népes család az akkori kistisztviselők szerény életkörülményei között élt, az
apa kincstári sótiszt volt, az anya a háztartással és a gyermekekkel bajlódott. A gyermek
Munkácsy első élményei az 1848-49-es szabadságharchoz fűződnek, felnőtt korában is
sokszor felvillant előtte egy távolról hallott csata zaja, találkozás a szabadságharc
leverésére beözönlő cári csapatokkal. Ezeket az emlékeket később műveibe is beleszőtte
("Isaszegi csatatér", "Fogolyszállítás"). Apja a család tradícióinak megfelelően a
szabadságharcos magyarság oldalán állt. A Kossuth-kormánynak végzett szolgálatai
miatt a győztes Habsburg-hatalom börtönbe vetette, s ott szerzett betegsége
következtében hamarosan meghalt. A kis Munkácsy még alig töltötte be nyolcadik
életévét, s apátlan-anyátlan árva lett: az ő és testvérei felneveltetése a rokonokra várt.
Munkácsy Mihály anyai nagybátyja, Reök István gyámsága alá került, aki gyámfiát
következetes szigorúsággal nevelte, hogy előkészítse arra a nehéz életre, amely az
elnyomatás ideje alatt, véleménye szerint, minden magyar ifjúra várt. Munkácsy
ábrándos, érzelmes gyermek volt: a nagybátyi szigor mélyen megsebezte érzékeny
lelkét. Félszeg neveltjét Reök szellemi pályára alkalmatlannak tartotta, s ezért
asztalosnak adta. Alig volt tízéves, s már megismerte az élet szenvedéseit. A szeretetre
vágyó gyermek csak durvaságot tapasztalt az asztalosműhelyben, a nehéz munka
kényszere ólomként nehezedett lelkére, de nem is volt hozzászokva. A benne ébredező
művészi tehetség nem tudott kibontakozni. Néha lopva deszkákra rajzolt, de alaposan
elverték érte. Még nagyobb szenvedést jelentett számára az, hogy mint asztalosinast,
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volt játszópajtásai, az úri gyerekek eltaszították maguktól. Sorsa érzelmileg odaállította
őt a falusi szegény emberek mellé, az elhagyatott magyar nép oldalára. A néppel való
bensőséges találkozás kitörölhetetlen élményt jelentett egész életében, ez is oka annak,
hogy olyan sokáig és olyan szívesen ábrázolta képein a magyar dolgozó népet.
Segédlevele megszerzése után végre megszabadulhatott a kényszerű munkától: Aradra
ment. Nyomorgott, megbetegedett s visszatért nagybátyjához Gyulára. Lábadozása alatt
rajzolni tanult Fischer ott élő német festőtől. Ekkor ismerkedett meg Szamossy Elek
festővel, aki tanítgatta, majd magához vette. 1863-ban Szamossy tanácsára képezni
kezdte magát.
Szamossy afféle vándorló festő volt, aki kastélyról-kastélyra járva régi képeket
restaurált vagy arcképeket festett. Több mint másfél éven keresztül Munkácsynak is ez
volt az élete. Ezek az utazások, kóborlások hasznára voltak, embereket ismert meg,
tanulmányozhatta a kastélyok régi képeit.
A vándorlások fénypontja a Buziáson töltött idő: itt mintegy három hetet Ormós
Zsigmond műgyűjtő és műtörténész vendégeként töltöttek el. Ormós gyűjteménye, a
művészetről szóló beszélgetéseik tovább gazdagították a fiatal Munkácsy szemléletét.
Ormós előadásaiból megismerte a régi mesterek, elsősorban az olasz reneszánsz
művészeinek életpályáját, alkotásait, s mindez megerősítette őt hivatástudatában.
Később elválva Szamossytól, Gerendásra költözött nagybátyjához.
Munkássága
Gerendáson készítette 1863-ban első festményét,
a Levélolvasást És a Regélő honvédet.
Szamossyhoz vagy a korabeli magyar
festészethez képest nem a késő klasszicizmus
aprólékossága jellemzi ezeket az alkotásokat,
hanem bensőséges hangulatra, elbeszélőérdekességre
és
elmélyült
pszichológiai
ábrázolásra való törekvés mutatható ki rajtuk. A
jeleneteket félhomályban játszatja le, csak az
ablakokon villant meg szélesebb fényeket. E
műveknek a fő erőssége az eleven, kötetlen
csoportosítás. Kompozíciós módszere fiatal korában éppúgy nem volt, mint ahogy
később sem kötötte magát semmiféle klasszikus szabályhoz. Elsősorban a lelki motívum
ábrázolása foglalkoztatta, a figyelés, a hallgatás, a merengés vagy a tűnődés állapotának
megragadása. Minden egyes figura a fő gondolatot hordozó központi hőshöz
viszonyított, a mellékfigurák elrendezése csak másodsorban érdekli. A főalak ennek
következtében élesen elválik a többi szereplőtől. A főalakot - már korai alkotásain is,
mikor még nem is ismerte a korabeli életképfestészet hasonló megoldásait - gyakran a
kép szélén helyezi el. Tehát az esemény nem a középpontból a szélek felé sugárzik,
hanem a mű egyik oldaláról a másik felé irányul.
Sajátos csoportfűzése kapcsolatban állhat gyermekkori élményeivel. A közös esti
munkára betévedt vándor vagy a mesélő rendszerint a hallgatóságtól elkülönülve ül, a
hallgatók összevissza helyezkednek el, hogy láthassák az elbeszélőt. Vizuális
memóriája valószínűleg telítődött ezzel a spontán csoportosítási formával, amivel
mindig az élmény intenzitásának kifejezésére törekedett. Később is, amikor már jól
ismerte és behatóan tanulmányozta az európai festészet klasszikus alkotásait, ezek a
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véletlenszerű csoportosítási módok uralkodnak képein. Ez a látásmód vonzotta őt a
holland mesterek művészete felé.
1863 őszén Pestre ment, ekkor vette fel a Munkácsy művésznevet. Itt festőbarátai
tanácsaikkal támogatták. Egyik barátja, Ligeti Antal éveken át támogatta festői pályája
elindulásában, közbenjárására a Képzőművészeti Társaság havi díjat folyósított a fiatal
ecsetforagatónak. Pártfogói 1865 elején Bécsbe küldték Rahl mesterhez, akinek
segítségével felvették a Képzőművészeti Akadémia előkészítő osztályára. Bécsben
festett Húsvéti locsolás című képe Rubens-hatásokat tükröz. 1866-tól Münchenben
tanult festészetet Wagner Sándor műhelyében. 1868-ban Düsseldorfban is tanult, ahol
együtt bérelt lakást és műhelyt Paál László festőművésszel. A nagy festő elődök közül
leginkább Rembrandt holland festő munkái iránt lelkesedett, a kortárs impresszionista
művészek munkáit nem értékelte, ő saját útját járta.
Rahl halála után visszatért Gerendásra nagybátyjához. Itt festett képei közül a Búsuló
betyár a hazai hagyományokhoz, Madarász
Viktor modorához igazodása miatt jelentős.
Mestere Wagner Sándor volt, de nagyobb
hatást tett reá Kaulbach művészete. Több, itt
festett képe közül az Árvízzel Kaulbach, a
Lotz-modorhoz
kapcsolódó
Vihar
a
pusztánnal a hazai körök elismerését vívta ki.
1867-ben állami ösztöndíjjal Párizsba utazott
a világkiállításra, ahol Courbet művészetéből
egész életére döntő benyomásokat szerzett.
Visszatérve
Münchenbe,
kilépett
az
Akadémiáról
s
az
Adam
fivérek
magániskolájába iratkozott. 1888 őszén Knaushoz ment Düsseldorfba, a német
életképfestés tanulmányozására. Önmagára tulajdonképpen Leibl képeinek hatására
talált. Megfestette az önállósulás első fontos emlékét, az Ásító inast. E kép gazdag
lélekrajzával, világítási kontrasztjaival már jelezte fejlődése irányát. 1870 telén
kiállította Siralomház című festményét Düsseldorfban, amely rögtön megtetszett a
párizsi Salonnak, így Munkácsy 2000 tallérért eladta nekik. A Siralomház nagy sikere
Munkácsyt megdöbbentette. Szorongásai úgyszólván évekig nem csitultak el, mert nem
érezte magában a képességet, hogy még egyszer hasonló alkotást tudjon teremteni. A
zuhanásnak, a sikertelenségnek az árnya kísértette, s hiába tért haza Magyarországra,
majd ment ismét Düsseldorfba, nem talált nyugalomra. 1871 végén Párizsban telepedett
le, kapcsolatba került későbbi feleségének családjával, De Marches báróékkal. A
megértés ismét visszaadta a munkakedvét, és befejezte Tépéscsinálók című
kompozícióját, mely az 1870-1871-es porosz-francia háború benyomására keletkezett
ugyan, de témája magyar, az 1848-49-es magyar szabadságharc eszmevilágából fakadt.
Munkácsy magyar falusi népet mutat be; parasztok sebkötöző rongyokat tépnek a küzdő
csapatok számára, s eközben hallgatják egy sebesült honvéd elbeszélését. Ezen a képen
Munkácsy a nép egyszerű alakjain keresztül érzékeltette, hogy a magyar szabadságharc
az egész nemzet, az egész nép ügye volt. A kompozíció szépen felépített, ritmikus
jellegű felfogásában nagy szerepe van hollandiai utazásának, elsősorban Frans Hals
befolyásának. A kép mély hangú tónusai szinte olvadékonyan puhák, telített az
atmoszférája, gazdag az érzelemvilága és igen gondos a festésmódja. A magyar
szabadságharc témájával foglalkozik az Újoncozók című kompozíciója is, mely azonban
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nem tartozik legsikerültebb alkotásai közé a "Tépéscsinálók" után a jelenkori
problémákat ábrázoló életképek festését tűzte ki céljául. Két nagy kompozíciót festett,
az Éjjeli csavargókat és a Zálogházat. Az első, mely kompozíciós ötletét részben
Rembrandt Éjjeli őrjáratától nyerte, aradi asztaloséveinek emlékeit örökíti meg;
csendőrök kísérnek a hajnali szürkületben néhány csavargót az ámuló és megdöbbent
piaci kofák szeme előtt. A Zálogház részben párizsi élmények, részben kedves írójának,
Dickensnek az indítására formálódott. A nagyváros nyomorát mutatja be és kritizálja
ezen a képen, jellegzetes típusok segítségével. Különösen figyelemre méltóak a
kompozícióhoz készült tanulmányok, melyek Munkácsy kolorista fejlődését és
megragadó emberábrázolási készségét bizonyítják, továbbá az első színvázlat, melynek
festőisége Daumier-ra emlékeztet.
A festményt Párizsban rengetegen látták, aranyéremmel tüntették ki. Munkácsy ekkor
(26 éves volt) a világváros leghíresebb festője lett. Ennek hatására 1872-ben áthelyezte
műhelyét Párizsba, ahol elkészítette legfontosabb műveit. Depressziós lett,
öngyilkosságot kísérelt meg. 1873-ban öt műve szerepelt a Bécsi Világkiállításon;
barátjával, Paál Lászlóval Barbizonba utazott; az év végén elfoglalta új, igen előkelő
műtermét. Nem tartozott a barbizoni iskolához, de szívesen festett Barbizonban.
1874-ben házasságot kötött De Marches báró özvegyével, Cecile-lel. A Kolpachról
induló, a többek között Baselt, Genfet, Freiburgot, Milánót, Velencét, Bécset és Pestet
érintő nászút egyik állomása Békéscsaba volt, ahol műtermet rendezett be, ekkor készült
a Poros út I. A Salonban kiállította a Zálogházat.
1876-ban bemutatta a Műteremben című festményt, ami új alkotói szakasz kezdete volt.
1878-ban a Párizsi Világkiállításon a Milton című festményével szerepelt, amely a
világkiállításon döntő sikert aratott, megnyerte a nagy aranyérmet. Új műkereskedővel
kerül kapcsolatba Sedelmayer személyében, aki a képet Európa számos művészeti
központjában bemutatta.
A Krisztus-trilógia
Munkácsy Mihály 1874 nyarán látta
Velencében, a Scuola di San Rocco-ban
Tintoretto négy hatalmas passióképét.
Velencéből Budapestre érkezett, majd
Kalocsán töltött két hetet Haynald Lajos
érseknél, az egyházművészet ösztönzőjénél,
Liszt Ferenc barátjánál. Bizonyára már ekkor
megszületett benne a Krisztus sorozat ötlete.
Ezután főként Rembrandt és Rubens műveit
tanulmányozta. 35 olajban megoldott
tanulmány és vázlat után 1880 tavaszán készítette el az első kompozíciós vázlatot, 1881
húsvétján mutatta be a hatalmas festményt műgyűjtője, menedzsere, Karl Sedelmeyer
párizsi palotájában. A siker itt, majd Bécsben, Budapesten, Nagy-Britannia több mint
húsz városában hatalmas volt. Sedelmeyer a festmény vázlataival, tanulmányaival,
könyvekkel, metszetekkel egészítette ki a bemutatót. 1886 novemberében Amerikába
vitte a festményt, Munkácsy hat hetet töltött New Yorkban, Philadelphiában,
Washingtonban és portré megrendeléseknek tett eleget. 1887-ben John Wanamaker
milliomos megvásárolta a Krisztus Pilátus előtt című festményt és a Golgotát 120 ezer
és 100 ezer dollárért. 1889-ben kölcsönadta a párizsi világkiállításra, 1893-ban maga
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vitte el a chicagói világkiállításra a két festményt- 1907-ig vidéki képtárában tartotta a
két művet. Amikor ott tűz ütött ki, levetette és restauráltatta azokat.
A hatalmas festmény - bár épít a biblia szavaira (János 18. és 19. Lukács 23.) - sűríti az
eseményeket. A diadalmas Krisztust mutatja be, aki sugárzó, fényes fehérségével áll a
középpontban és néma nyugalmával győzi le acsarkodó ellenségeit, a tétovázó római
helytartót. Több kortárs művész (Ivanov, Antokolszkij, Gustave Doré) foglalkozott
passiótémával, de Munkácsy remeke fölöttük áll. Nem csak a Biblia ismeretéről, hanem
lélektani tudásáról tett tanúbizonyságot, koráról, önmagáról vallott szuggesztív
művében. Egy megváltozott, kétkedésekkel teli korban élte át a bibliai történést, illetve
ürügyül használta azt a világról, az erkölcsről szóló vélekedésének, megrendülésének a
kifejezéséhez.
Munkácsy 1882-ben Budapesten nemességet kapott Ferenc Józseftől, az OsztrákMagyar monarchia császárától. 1884-ben befejezte a Golgotát.
Munkácsy 1881-től dolgozott a második festményen, amely Krisztust ábrázolta a
kereszten. Egyszer, munka előtt önmagát
is felköttette egy keresztre (De Suse márki
fényképe őrzi a jelenetet), hogy érezze a
fájdalmat. Tizenöt vázlat és tanulmány
után 1884 húsvétjára készült el a kép.
Sedelmeyer visszahozatta a Krisztus
Pilátus előtt-et Skóciából és párizsi
palotája udvarán egymással szemben
mutatta be a két vásznat. A siker olyan
jelentős volt, hogy a kép látogatásának
eseményét
még
Maupassant
is
megörökítette a Szépfiú (Bel ami) című
regényében. A Golgota nehezebb feladatot jelentett Munkácsynak, mint az első és a
harmadik festmény. Azok cselekménye zárt térben játszódik, ezé a szabadban, a
Koponyák hegyén. Ott az adott szűk tériség segített összefogni a kompozíciót, itt a
hatalmas természeti kép szinte elnyeli a csoportot, illetve a két csoportot. Az egyik
Krisztusé és a siratóké, a másik a szemlélődők és eltávozók csoportja. Itt, az árnyaltan
jellemzett tömegben látjuk a legérdekesebb figurákat: a közönyös zsidó ácsot, a mellét
verő, futó zsidó férfit és az arab lovast, azaz a lóháton ülő titokzatos, jelképes alakot. A
mű legnagyobb erénye a jellemző, a kifejező kolorit és a tájfestés. Az ég vészjóslóan
ismétli a megtörtént, jóvátehetetlen drámát, amelyet mindegyik evangélista megírt, ha
szűkszavúan is.
1896-ban elkészült az Ecce Homo,
Budapesten mutatta be. A megváltó arcában a
szenvedő, nagybeteg Munkácsy belső
önarcképére kell ismernünk. Pilátus e
szavakkal mutatja be őt a népének: Íme, az
ember! (Ecce Homo!) Szavaira (hogy ti. nem
talált benne bűnt a római törvények szerint)
reagál a tömeg. A férfiak durva, támadó
mozdulataival szemben a nők gesztusai
finomak, védelmezőek. A kortársak Mária,
János evangélista, Bűnbánó Magdolna, Péter
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apostol, Nikodemus, arimetheai József, Júdás alakját nevezték meg, azonosították a
képen.
Debrecenben a Déri Múzeum őrzi a trilógiát (Ecce homo, Krisztus Pilátus előtt,
Golgota). E trilógiával fejezte ki Munkácsy a keresztény Európához való tartozásunkat.
Azokat az érzéseket és esendőségeket eleveníti meg a Bibliából, amelyek minden
keresztény embert megindítanak.
Az utolsó évek
1887-ben felkérték a bécsi Kunsthistorisches Museum mennyezetképének megfestésére.
A reneszánsz apotheozisa 1890-ben került a helyére. 1891-ben hozzáfogott az akkor
épülő Országház számára megrendelt Honfoglalás c. képhez. A műhöz különböző
embertípusokról számtalan fotótanulmányt készített Magyarországon. 1893-ban fejezte
be a munkát.
Munkácsy részt vett a millenniumi ünnepségeken. Visszautazott Párizsba, ahol
titkárával, Malonyay Dezsővel leltárba veszik a műterem állományát. Egyre romló
idegállapota miatt először Baden-Badenba, egy évvel később az endenichi
szanatóriumba szállították. 1900. május 1-jén halt meg.
Fiatal korában szifiliszt kapott, amelyből kigyógyult ugyan, de később visszaesett, és
ebben halt meg.
Hatása
A kárpátaljai származású festő hatalmas utat járt végig. Munkácsy Mihály kompozíció
teremtő készsége és romantikusan expresszív realizmusa a magyar festőnemzedékek
egész sorára volt hatással mind a mai napig, a későbbi Trianon határain belül és kívül.
Elég itt utalni Hollósy Simon, Thorma János, Koszta József életművére, s ezt példázza a
kolozsvári születésű Milan Alexandru Florian munkássága is. A híres művész élő
példája annak, hogy az ember tehetségével bárhonnan felküzdheti magát még a modern
korruptsággal teli világban is. Neve nem veszett el az ismeretlenség homályában, hisz
világhírű festőként van számon tartva. Kétségtelenül nagyot alkotott. Művészi alakítása
mellett példa mindannyiunk számára, hogy ha olykor talán kilátástalan is a helyzet, de a
szenvedések, nehézségek lehetnek előfutárai valami igazán jónak, sikeresnek, áldottnak.
Élete buzdítás arra, hogy ne adjuk fel álmainkat, hanem küldjünk szüntelen mindazért,
amit fontosnak tarunk, amiben hiszünk, amit el akarunk érni. Nincs lehetetlen, csak a
kitartás hiánya lehet az, ami lehetetlenné teheti helyzetünket. „Ember küzdj és bízva
bízzál!”— fogalmazza meg Madách. Ez a rendeltetésünk, tegyük hát ezt!
Irodalmi forrás:
Bakó Zsuzsanna, Sz. Kürti Katalin, Ónody Magdolna: MUNKÁCSY, TKK, Debrecen,
2004.
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Orbán Balázs
(1830-1890)
(írta: Tánczos Attila)
1867 után Magyarország mind gazdaságilag, mind kulturális értelemben példátlan
fejlődésnek indult egy birodalom államalkotó részeként.
Székelyföld mint az ország keleti perifériája igencsak gondot okozott elmaradottsága
miatt. Ezért fontos részét képezte a mindenkori kormányoknak e terület beillesztése a
gyorsuló élet körforgásába, mint egységes, sajátos tömbmagyar vidék, mely valamilyen
szinten mindig is sajátos jellemzőkkel rendelkezett a magyar kultúrán belül.
Orbán Balázs, maga is székely lévén, egyik első ember volt, aki elgondolkodott azon,
hogy Székelyföldet jobban a középpontba kell állítani, valamivel fel kell kelteni az
ország figyelmét, hogy itt létezik egy elhanyagolt terület, amivel tenni kell valamit.
Politikai élete folyamán erre fókuszált. Legfontosabb művével gyakorlatilag
feltérképezte Székelyföldet, és egy pozitív kép kialakításához járult hozzá, egy mesés
képet, akár mondhatjuk pozitív sztereotípiát alakított ki a székelyekről. Innen lett
egzotikum a rendtartó székely falu képe, amit a későn induló polgárosodás szelleme
nem igazán rombolt le, majd Románia érintetlenül hagyott, amit csak később
kommunizmus új eszmerendszere tüntetett el. Életútja is hasonló e folyamathoz, csak ő
nem érte meg mindannak a bukását, amit megálmodott.
Élete
Orbán Balázs néprajztudós és történész 1830. február 3-án született Udvarhely
közelében, Székelylengyelfalván. Tanulmányait a székelyudvarhelyi katolikus
gimnáziumban kezdte, majd ugyancsak ebben a városban, a református kollégiumban
folytatta. Később – tanulmányai félbehagyásával – szüleivel együtt Konstantinápolyba
utazott, ahol hosszan elhúzódó örökösödési perük volt. Ez idő alatt kalandos keleti
utazásokon vett részt, bejárta Palesztinát, Törökországot, Egyiptomot és Görögországot.
Közel-keleti utazása után 1861-ben Udvarhelyszék ideiglenes főjegyzője, majd 1867-től
Kolozs megye főjegyzője volt. 1871-ben Marosvásárhely országgyűlési képviselője.
1887-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. Írói munkáját
a többkötetes Utazás Keleten című munkájával kezdte.
Egy nyugati lapból, Athénban szerzett tudomást a magyar forradalomról. A török
fővárosból egy szabadcsapattal indult haza, azonban Vidinben kapta a hírt a
szabadságharc bukásáról. Ezután a magyar emigránsokat segíti szállással és
munkahellyel. További élete meghatározó élménye volt, hogy Kossuth környezetébe
került. Nem térhetett haza, a császári hatóságok ellenségnek számították. Londonba
utazott, ahol Petőfi barátjával, Teleki Sándorral barátkozott össze. Nagy hatással volt rá
a Jersey szigeten, emigrációban élő Victor Hugo.
1849-től 1852-ig Kossuth Lajos környezetében élt Kiutahiában. 1852-ben Londonban
barátságot kötött Giuseppe Mazzinivel, Louis Blanckal. Olvasott és kutatott a British
Museumban. 1853-tól Jersey, majd Guernesey szigetén három évet töltött Victor Hugo
társaságában. 1859-ben visszatért Erdélybe.
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Munkássága
Orbán Balázs hat év alatt beutazta Székelyföldet, az akkor még újdonságnak számító
fényképezőgéppel megörökítve a látottakat. Utazásait hat kötetes könyvben adta közre:
„Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból”
címen. A kötetek 1868-1873 között jelentek meg, az első kötet Udvarhely-szék leírását
foglalja magába (1868), a második kötet Csík-szék (1869), a harmadik kötet Háromszék
(1869) leírását tartalmazza. A Marosszék című kötete 1870-ben jelent meg, 1871-ben
pedig az ötödik kötete, Aranyosszék. A hatodik kötet 1873-ban jelent meg, Barcaság
néven. Könyve régi stílusa ellenére még ma is érdekes olvasmány: „A székelyföldre
vezető főútvonalt követve, a mint az utas Segesvárt elhagyja, s aztán a gyönyörű fekvésű
fehéregyházi kastélyt meghaladja, mind mélyebbre hatol a hazánkat keletről behálózó
hegységek közé. Már messziről feltűnnek szemei előtt a székely havasok legszebbikének
és legmagasabbikának, az ős Hargitának kéklő ormai, melyek mélázva emelik mohos
trachyt-homlokzatukat a tenyészvonalon felül, ahol már csak itt-ott teng egy-egy
gyalog- és futó-fenyőbokor, a vihartól féltében földre lapultan; a Hargita központi
ősatyja a székelyföldet behálózó hegylánczolatoknak, melynek tetejéről a székely föld
nagy része belátható.” A Székelyföld leírása az államismereti-statisztikai irodalom
hagyományain nevelkedett enciklopédikus mű, erősen érzelmi telítettségű, a magyar
romantika elkésett nagy alkotása. Orbán Balázs helyszíni adatgyűjtéssel, könyvészeti és
levéltári kutatásokkal páratlanul gazdag anyagot gyűjtött össze. Nemzedékek
nevelődtek könyvén, amely tevőlegesen hozzájárult a székelyek történeti tudatának
erősödéséhez és máig nélkülözhetetlen, értékes tudományos forrás.
1862-től 1868-ig mintegy ötszáz székely községet járt be, jegyzeteket, fényképeket
készítve élete főművéhez, az 1868-tól 1873-ig hat kötetben megjelentetett A Székelyföld
leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból című
munkájához. Mint a fényképezés hőskorának szereplője Orbán amatőr fotósként
műhelynyi fotófelszerelését a hátán cipelve gyalogszerrel járta be Udvarhely, Csík,
Háromszék hegyeit-völgyeit, falvait és városait.
Büszkeség fogja el az olvasót, amikor szülőföldjéről ilyen részeket olvashat (részlet az
Udvarhelyi a Csonka várról): „A város északkeleti végében házaktól sűrűn beépítve egy
érdekes és festői vár-rom van, melyet a lakosok egyszerűen Csonka várnak neveznek;
Csonka is az valóban; századok viharával dacolt, idő barnította tömöt bástyái s
megdöbbentően nagyszerű romtöredékei egyiránt vonzzák magukhoz a régészt és a
hazafit... E várrom bizonyára honunk legérdekesebb... romjai közé sorozható, s ha az
felötlőbb helyt, valamely magas hegycsúcson állana, bizonnyal a legfestőibb pontok
egyikét tárná fel, de így elrejtve, körülépítve alig tűnik fel... pedig az, mint a múlt
erőteljes hadi építészetének egy bámulatos példánya, méltán kiérdemelné a
figyelmesebb megtekintést.”
A Székelyföld leírása 356 illusztrációjából kb. 150–170 eredeti felvétel maradt fenn. A
csoportképek természetes környezetben vannak felvéve. Így elmondható, hogy úttörő
szerepe volt Erdélyben a tudományos és irodalmi célokat szolgáló fotódokumentációk
készítésében. Nemcsak a Székelyföld természeti, geológiai körülményeit rögzíti, hanem
megírja történetét (gazdaság-, politika-, közművelődés-, egyház-, közigazgatás- és
hadtörténetét is), népeinek életmódját, és kifejti fejlesztési javaslatait. Így alkotta meg,
az interdiszciplináris kutatási módszer sok elemét először és egyedül alkalmazva, a
Székelyföld valóságos enciklopédiáját. Munkája az államismereti-statisztikai irodalom
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hagyományain nevelkedett enciklopédikus mű, a magyar romantika kései nagy alkotása.
Könyve hozzájárult a székelyek történeti tudatának erősödéséhez, és máig
nélkülözhetetlen, értékes, tudományos forrás. A Magyar Népköltési Gyűjtemény III.
kötetében 11 meséje és mondája jelent meg (Székelyföldi gyűjtés. Bp., 1882). 1882-ben
Kriza Jánossal, Benedek Elekkel és Sebesi Jóbbal együtt állították össze a Magyar
Népköltési Gyűjtemény Székelyfölddel foglalkozó fejezetét.
Politikai élete
Politikai hitvallása erősen hazafias színezetű volt. Az unitárius egyházba politikai
indíttatás révén csatlakozott képviselő korában. Ferencz József szerint vallásos missziót
teljesített azzal, hogy sokan munkája révén ismerkedtek meg az unitárizmussal és
csatlakoztak az egyházhoz. 1872-től élete végéig tagja volt a magyar országháznak,
1848-as, függetlenségi programmal az ellenzékhez tartozott. Parlamenti beszédeit is hat
kötetben adta ki. Közben az általa kiépített Szejkefürdőn dolgozott: történelmi
tanulmányokat írt, sok újságcikket közölt az ellenzéki lapokban. Szejkefürdő 1871-ben
Orbán Balázs tulajdonába került. Ő foglaltatta körmedencébe a gyógyvizes forrást,
építtette ki környékét a turisták számára. Élete kalandos, romantikus, mintha egy Jókai
hős lenne. De ez a regény nem íródott meg, habár Jókai, székely tárgyú regényei
alaptörténetét tőle hallotta először. Ugyanakkor küzdelmes életének voltak árnyoldalai
is. Székelyei buktatják ki egy választáskor, nem mindig értik meg a „Csont bárót”.
1870-ben Marosvásárhelyen képviselőnek választják függetlenségi párti programmal,
majd a székelykeresztúri kerületet képviseli az országgyűlésen. 1881-ben megbukik
Keresztúron a kormánypárt jelöltjével szemben. Nemes bosszúhoz folyamodik: ötszáz
forintos alapítványt tesz a keresztúri gimnáziumnak úgy, hogy mindenik osztályban
évenként száz-száz forint kamatja a legjelesebb tanulónak nemzet- és valláskülönbség
nélkül kiszolgáltassék. Az ösztöndíj odaítélését maguk a tanulók döntik el titkos
szavazással.
Végrendeletében 8000 koronát hagy a székelykereszturi gimnáziumra és azt írja: „A
székelykereszturi gymnázium alapítványánál székely nemzetem iránti szeretetem az
irányadó: mert én itt is igazán követem Krisztus tanait, hogy aki kővel dob, azt
kenyérrel dobom vissza; mert nem tagadom, hogy végtelenül fájt lelkemnek, hogy a
kereszturi választó kerületben, éppen székely testvéreim, azok közt unitárius
hitrokonaim buktattak meg. De én e megaláztatásomért, e kitagadásomért úgy kívánok
bosszút állni, hogy a népnevelés előmozdítása által edzem meg jövőre e népet a hazafiságban".
1876-ban és 1890-ben alapítványt hozott létre a szegény sorsú diákok megsegítésére.
Jövedelmét - család híján - az erdélyi közművelődési egyletre hagyta, Szejkefürdőt is
csak azzal a feltétellel örökölhette az öccse, ha évi 200 forintot az EMKÉ-nek
adományoz. Végrendeletében írja: „Családdal nem lévén megáldva, a magyar népet
tekintem családomnak, s azt kívánom főörökösömnek tenni.”
Székelyudvarhely közelében, Orbán Balázs 1890. április 19-én hunyt el Budapesten.
Kívánságára Szejkefürdőn temették el. Kopjafás síremlékét 1969-ben állították fel, rajta
bronzból készült arcképével. Előterében 10 székelykapu áll, az első Orbán Balázs
házának kapuja volt.
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Orbán Balázs emléke
A székelykeresztúri gimnázium 1940-1948 között az Orbán Balázs nevét viselte. 1990.
május 12-én Orbán Balázs halálának 100. évfordulója alkalmából az iskola visszakapta
az Orbán Balázs Gimnázium nevet. Az Orbán Balázs Alapítvány ma is működik, az
évenként kiosztásra kerülő Orbán Balázs díj alapját biztosítja, ugyanakkor kulturális és
tudományos rendezvények anyagi támogatását, nyári táborok szervezését is vállalja az
iskolán belül. Orbán Balázs szobra 1995 óta áll Székelyudvarhely főterén.
Szejkefürdő egyik látványossága Orbán Balázs síremléke. A helyi domboldalon álló
síremlék előtt tizenegy székelykaput emelt az utókor. A több mint 100 év alatt fölállított
különböző stílusú, gyönyörű kapuk méltó felvezetést adnak a síremlékhez. Az emlékmű
előtt álló első kapu 1888-ban készült, Orbán Balázs kapuja volt és Szejkefürdői
Kossuth-lak bejáratánál állt. A síremlék terméskőből készült, rajta Orbán Balázs emléke
és tisztelete mélyen beleivódott a székelyekbe, melyről Nyíró József így beszélt a
síremlék avatásakor: „nincsen ezen a földön egyetlen fűszál, egyetlen porszem, amely őt
ne ismerné, lényege ne volna, nincsen öröm és nincsen egyetlen tenyérnyi hely, melyet
lába ne érintett volna, élet és igazság, melyet világgá ne kiáltott volna…”
2008 tavaszán megnyílt a Szejkefürdői Borvíz- és Fürdőmúzeum; a főépület földszinti
részén kapott helyet az Orbán Balázs életét és munkásságát bemutató kiállítás.
A székelység ma is mélyen emlékezik róla, könyve a mai művelődésben is fontos helyet
kap. Sokan, ha kíváncsiak a településük történetére, mindig belelapoznak könyvébe és
elképzelik az akkori kicsiny falujuk mindennapjait, amit ízes kifejezésmóddal elevenít
meg a „legnagyobb székely”.
Ajánlott művei: Utazás Keleten. I–VI. köt. Kolozsvár, 1861.; Székelyföld leírása
történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. I–VI., Bp., 1868–1873.;
Torda város és környéke. Bp., 1889.
KÖNYVÉSZET
Kós Károly: Orbán Balázs, a néprajzkutató, In: Emlékkönyv Kelemen Lajos
születésének nyolcvanadik évfordulójára, Tudományos Könyvkiadó, Kolozsvár, 1957
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei
szempontból (hasonmás kiadás), készült a Babits Kiadó Kft. közreműködésével,
Szekszárd, 2002
Orbán Balázs: Székelyföld képekben, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1971

Popp (Papp) Aurél, a Kiváló Művész
(1869-1960)
(írta: Kassay Katalin-Boglárka)
Szülővárosom Szatmárnémeti, Szatmár megye székhelye és névadója, Románia
északnyugati részén helyezkedik el. A Szamos egyik kiszáradt ága által elválasztott
Szatmár és Németi 1715-ben egyesült és szabad királyi város lett. 2002-ben 115 630
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lakosából 66 998 román és 45 414 magyar volt. A mai értelembe vett Partium részét
képezi, habár történelmileg nem volt annak része. Szomszédos megyék: keleten
Máramaros megye, délen Bihar megye és Szilágy megye, nyugaton Szabolcs-SzatmárBereg megye (Magyarország), északon Ukrajna. Előzménye a magyar királyságbeli
Szatmár vármegye, mely a középkorban alakult ki, s az évszázadok folyamán alakultak
a megye határvonalai.
A városnak, illetve a megyének több neves embere is van, mint
Dzsida Jenő, Nagy Vince, Kölcsey Ferenc, Kafka Margit, Ady
Endre, Bíró Lajos, stb. Keresgélve, visszagondolva az otthon
töltött évek emlékeire nagyon nehéz volt egy olyan személyt
kiválasztani, aki valóban a Monarchia hírnevét erősítette, legyen az
akár politikus, művész, kutató, irodalmár vagy bárki, aki
munkásságával marandó nyomokat hagyott a Birodalomban és
Magyarországot Európa-szerte ismertté tette. Leszűkítettem a
lehetőségeket (kizártam Dr. Lükő Bélát, Nagy Vincét, Bíró Lajost,
Dsida Jenőt), s két név maradt a listámon. Egyik Popp Aurél és Ady Endre.
Mindkettejük élete nagyon nehézkes és mégis maradandó alkotásokkal ajándékozták
meg az utókort, mindketten egy iskolában kezdték tanulmányaikat, s a későbbiekben
több helyszín lesz közös az életükben (Budapest, Párizs). Nagyon jó barátok voltak,
Ady halála után Popp Aurél az, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy az Adyemlékház elkészüljön, és szülőfaluja, Érmindszent 1957-től a költő nevét viselje.85
A kiváló festőművész számos kiállításon szerepelt, művészpedagógusi és szervezői
munkássága is jelentősnek tekinthető. Napjainkban a szatmárnémeti képzőművészeti
iskola az ő nevét viseli. Hetente három alkalommal a művész szatmári háza is
látogatható, illetve a Képzőművészeti Múzeumban is megtekinthető munkáinak egy
töredéke.
Popp Aurél grafikus, festő, szobrász, iparművész, a “Kiváló Művész”
Személye és munkássága számomra nemcsak azért
kivételesen érdekes, mert tanulmányait a budapesti
Képzőművészeti Főiskolán kezdte és mert 1919-ben, a
Tanácsköztársaság idején mint Szatmár küldötte aktív
szerepet vállalt a magyar kulturális életben. Számos tárlaton
szerepelt. 1907-ben alakított ki először a Műcsarnokban, majd
ezt követően majdnem minden évben szerepel itt és a
Nemzeti Szalon kiállításain, valamint nagybányai és
különböző erdélyi bemutatókon. Művészpedagógusi és
szervezői munkássága is jelentősnek tekinthető.1957-ben
Érdemes Művész címet adományoztak munkásságáért.86
Élete
Tragikus életútja és nagyra törő terveit csak töredékesen beváltani tudó művészpályája
ugyanis jelképszerűen példázza minden haladó gondolkodó sorsát a két világháború
közötti időszak osztály- és nemzeti gyűlölettől áthatott Kelet-Európájában.
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Ady Endre nevét sokkal inkább Nagyváradhoz tudom társítani, Papp Aurél nevét Szatmárnémetihez,
mely a mai Képzőművészeti Iskola és Képzőművészeti Múzeum neve is.
86
Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona -dr. Szabó Ákos András NBA kiadó 2002
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1879. augusztus 3-án született Érkávás községben, az akkori Szilágy megyében az
Osztrák-Magyar Monarchiában, ma Szatmár megye, Románia. Apja görög katolikus
pap volt, aki 1884. szeptember 24-én meghalt, árván hagyva négy fiát: Jánost, Aurélt,
Mihályt és Ottót. Általános iskoláit szülőfalujában, Királydarócon és Nagykárolyban
végezte 1886-1892 között. Gimnáziumi tanulmányai saját bevallása szerint nagyon
nehezére esett, nem volt túl jó tanuló, de a gimnasztikát és a rajzot nagyon szerette.
Nagykárolyban megismerkedik Ady Endrével, aki nagy hatást tett rá, későbbiekben
elszántan küzd emlékének ápolásáért, neki köszönhető, hogy ma Ady szülőfaluja
Adyfalva lett.
1899-ben felvették a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, habár anyja papnak szánta
fiát. Az egyetem alatt sokat kellett nélkülöznie, alkalmi munkákból élt, pl. borítékokat
címzett kereskedőknek ezerszámra. A budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan és
Aggházy Gyula tanítványa volt.
1904-ben Bécsbe vezényelték. Katonaként látogatta a múzeumokat és részt vett a bécsi
Képzőművészeti Akadémia rajztanfolyamain. Leszerelés után, októberben, kisegítő
rajztanári állást vállalt Bánffyhunyadon. Majd Szatmárnémetiben műszaki rajzoló és
kisegítő tanár volt egy magániskolában.
1907. április 30-án kinevezték rajztanárnak a szatmárnémeti állami főgimnáziumba.
Feleségül veszi Madzsar Irén tanítónő, akivel 3 fiút neveltek fel. Ebben az évben állt ki
először a budapesti Műcsarnokban, majd ezt követően majdnem minden évben szerepelt
itt és a Nemzeti Szalon kiállításain, a sajtó pozitívan értékelte a szatmári festő munkáit.
Szatmárnémetiben füzet formájában megjelent tollából a Városunk jelen művészeti és
műipari állapotáról (Módozat a jelen állapot megváltoztatására), melyben síkra szállt a
művészi nevelés és a művészi ízlés gyökeres változtatásáért. Az elkövetkező években
sokat rajzolt, többek között Rónaszéken az ottani sóbányákban.

Papp Aurél– Sóbányászok (Rónaszék)87
1911-ben Párizsba ment a Közoktatási Minisztérium ösztöndíjasaként, ahol beiratkozott
Julian Akadémiájára, a festészeti, majd a szobrászati tanfolyamra. Párizsból hosszabb
tanulmányutakat tett Európa nagyvárosaiba úgy mint London, Brüsszel, München,
Meissen, Amsterdam, Madrid - lázasan látogatva múzeumaikat.
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Papp Aurél – Párizs 88
Papp Aurél 1911-ben érett fejjel, harminckét évesen jutott el Párizsba, ahol nappal a
múzeumokat járta, éjszakánként viszont rakodómunkásként dolgozott. Varázslatos
Szajna-parti látképében mégsem annyira a hétköznapok jelennek meg, hanem inkább az
Ady Endrével végigvirrasztott párizsi út hangulata vibrál benne. A mérete és kvalitása
alapján is nagyszabású 1912-es festmény egyfajta összegzése a párizsi élményeknek,
fénnyel írott búcsú a fény és a csillogás városától. Az ég narancsos színköltészete, a
folyó sötét tükre, a Notre-Dame magasztos sziluettje, a gázlámpák ragyogása a pára
szűrőjén át, és a fények között imbolygó alakok csodálatosan visszaadják azt a
hangulatot, amely Whistlertől Robert Delauney-ig, és Rippl-Rónaitól Martyn Ferencig
oly sok festőt bűvölt el.
Valahol még a hajnali fényekben izzó Notre-Dame-ot ábrázoló festménye mögött is
felsejlik a romantikus történeti festészet gazdag hagyománya. Papp Aurél életében
elválaszthatatlanul összeforrott egymással a művészet és a katonáskodás. 1904-es
besorozása után engedélyt kapott arra, hogy látogassa a bécsi akadémia kurzusait, és a
világháború borzalmai jó tíz évre nemcsak képeinek témavilágát határozták meg, de
festői stílusát is. Expresszionista jellegű művei még későbbi, posztnagybányai ízlésű
festészetének is egyéni színezetet adtak. 1914 előtt azonban még más orientációk
határozták meg művészetét, párizsi látképén mintha a szimbolizmus árnyai
kísértenének, melyeket a Székelynél megszerzett mesterségbeli tudás tart kordában.
Ez a fölényes mesterségbeli tudás határozta meg Papp 1911-12-es párizsi és európai
tanulmányútját is. Nem az avantgárdokért rajongott, hanem a klasszikus mesterekért.
Michelangelót csodálta, de ennek ellenére sikerrel szerepelt az 1912-es Függetlenek
Szalonján is. A párizsi Julin Akadémián Benjamin Constant és Jean-Paul Laurens
voltak a mesterei, és több ízben is díjat nyert az iskola rangos aktrajz-versenyén. A jól
komponált Szajna-parti városkép nemcsak a festő remek színkezelésének és kiváló
rajzkészségének bizonyítéka, de jó érzékkel adja vissza az impresszionisták városának
komplex auráját is. Az előtérben már az ébredező nagyváros hajósai és rakodómunkásai
szorgoskodnak, miközben a ragyogó gázlámpák és a felkelő nap fényei Párizs költői
sziluettjét rajzolják ki. 1912-ben kiállította munkáit a Salon des indépendents-ban.
1913-ban rendezte első és egyben utolsó kiállítását Szatmárnémetiben.
Az első világháborúban (1914-1918) tisztként szolgált az osztrák-magyar hadseregben.
Ez a frontszolgálat mély nyomot hagyott a művész életében. Borzalmas élményitől nem
tudott szabadulni élete végéig, szomorú ihletői híres háborúellenes képeinek. Az I.
világháború kitörése előtt gyakran megfordult a nagybányai művésztelepen. Ebből az
időszakból származik ismeretsége és barátsága Thorma János festőművésszel és más
neves nagybányai mesterekkel. A modern magyar képzőművészetet forradalmasító
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nagybányai festészet hatása alól ő sem tudta kivonni magát. Az iskolai stúdiumokat
követő első önálló kompozíciók színvilága, hangulata azt igazolja, hogy - akadémiai
neveltségén túl-egyéni festészeti stílusa kialakításban meghatározó szerep jut a HollósyFerency hagyományoknak.
1919-1920 között részt vett a Tanácsköztársaság idején zajlott forradalmi
mozgalomban, kulturális népbiztos Szatmárnémetiben, A Tanácsok Országos
Gyűlésének tagja, amiért a későbbiekben eljárást indítottak ellene. Octavian Goga
román költő, az akkori kultúrminiszter közbenjárására mentik fel az eljárás alól.89
1921 februárjában egy kis erdélyi értelmiségi csoport, köztük Emil Isac költő, Thorma
János festő és Popp Aurél kezdeményezésére nagyméretű képzőművészeti kiállítást
szerveztek Kolozsvárott Collegium Artifictum Transilvanicorum címmel, amelyen 80
művész állított ki. Popp Aurél 32 alkotással vett részt a tárlaton, többnyire
háborúellenes témájú képeivel.

Papp Aurél: Lírai hangulatú elbeszélés a Karácsonyi várásáról90

Popp Aurél : Nagybányai táj
Az 1922-es év során a nevét ott találjuk a Hollósy Simon alapította Nagybányai
művésztelep alkotóinak névsorában. De nézeteltérései a művésztelep vezetőivel arra
késztették, hogy áthelyezze műtermét Felsőbányára. Később maga köré gyűjtötte a
89
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nagybányai avantgarde irányzathoz tartozó festőket, amely csoportot ironikusan a "kis
Nagybányának" is neveztek.

Popp Aurél : Felsőbánya
1924-tól néprajzi kutatásokat folytatott Szatmárnémetiben és az egész megyében egy
néprajzi múzeum létrehozása érdekében.
1932-1943 között majdnem minden nyáron Felsőbányán dolgozott, tájképeket festett.
Az erdélyi tájat egyedi módon ábrázolta élénk színvilággal.
1933-1934 között a Művészetek és Mesterségek Iskolájában és a temesvári
Szépművészeti Iskolában volt tanár. Műtermet épített Szatmárnémetiben. 1935-ben
Lippán megalkotta az első világháborúban elesett hősök emlékművét, amelyet a rá
következő évben le is lepleznek. 1936-ban Thorma Jánossal szervezte az erdélyi és
bánáti képzőművészek kongresszusát, amit júniusban meg is tartottak Nagybányán.
1938-ban megtervezte a helyi kórház alapító sebeszének, dr. Lükő Bélának a
mauzóleumát Szatmárnémetiben.
A 30-as évek elején, amikor úgy művészetében, mint magánéletében sorozatos
kudarcok érik, a felsőbányai magányt választja. Ezek a nyarak azoknak a kísérleteknek
beteljesítését segítették elő, melyeknek kezdetei a 20-as évek közepére nyúlnak vissza.
Ekkor villannak fel először a kompozíció erőteljes tagoltságát hangsúlyozó, nagy
felületű zöldek és barnák mellett a lila tónusok, melyek oly gyakorivá vállnak a későbbi
Papp Aurél műveken.
1946-ban új témájú képsorozatba kezdett "Fadöntők" címmel. 1954 Ady Endre
szülőházának restaurálásán dolgozott, vázlatot készítve a költő emlékművéhez. 1957ban megkapta a Kiváló Művész címet.
1960. augusztus 8-án halt meg.

Papp Aurél - Cölöpverők, 195391
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Festészet Szatmárnémetiben
A szatmári festészetről szólva sokféleképpen lehet fogalmazni. Egy dolgot azonban az
elején el kell mondani, az az alkotó-csoport, mely létrehozta, megalapította a
Képzőművészetek Szövetsége szatmári fiókját nem alkot egységes „iskolát”, sem a
közös stílusjegyek, sem az alkalmazott technikai megoldások, sem a tematika
valamilyen azonosságát keresve sem. A szatmári fiókot alkotó művészek különböző
generációkhoz tartoznak, különböző iskolákból és művészeti környezetből érkeztek, de
valamennyien otthont és alkotóműhelyt találtak ebbe az ország északnyugati csücskében
növekvő városban és önként vállalják azt a sorsot, mi itt rájuk méretett. Sokféle
egyéniség hívta életre és alkotja ezt a csoportot tehát, de e csoport sokszínűsége
ihletőleg hat tagjaira is, új és új alkotásokra serkenti, ösztönzi valamennyiüket
Ellentétben a szomszédos Nagybányával, mely hajdan iskolát vonzott falai közé,
Szatmárnak nincsenek ilyen múltba-gyökerező képzőművészeti hagyományai, bár
Nagybánya a Szamos-parti város művészeti életére nagy hatást gyakorolt,
kihangsúlyozva ezáltal a magányos óriásnak, Popp Aurélnek a jelentőségét. Mert ez a
kivételes tehetségű, magányos vívódó, alkotó festő-zseni, aki 1960-ban hunyt el még
megélhette, hogy álmai, elképzelései jórészt megvalósuljanak, érdemei országos
elismerést nyerjenek. Humanista elkötelezettsége, harcos háborúellenessége, majd
tevékeny közéleti szerepe közismertté tette, ma egy neki tisztelgő emlék-kiállítás
mutatja be munkásságát. Hangsúlyoznunk kell, hogy Aurel Popp személye és
művészete nélkül kevésbé érthető mindaz, ami a szatmári piktúrát egyáltalán
jellemezheti. Mert az ő robusztus egyénisége, az általa sugárzott szellemi vonzerő
mégiscsak hatott, egyrészt Szatmárra vonzott, másrészt alkotó munkára serkentett már
itt élő művészeket, olyanokká tette őket, akik mindvégig hűek is maradtak e tájakhoz.
Itt települt meg a Litteczy-házaspár. Haiduc Aurel, Bran Nicolae, Tóth Gyula. Egyfajta
út-nyitás jellemezte és jellemzi alkotók és közösségük kapcsolatát az ország eme
sarkában. Ez hosszú és buzdító művészeti tevékenység a megye képzőművészeti
fejlődése érdekben gazdagítja és ugyanakkor kiegészíti Erdős alkotói tevékenységét.
Természetesen itt szó sincs valamilyen régimódi vidékiségről. A szatmári
képzőművészek benne élnek az ország művészei életében, sajátos, egyéni és helyi
jellegű hozzájárulásokkal gazdagítják az összképet, melyet hazánk képzőművészei
jelenükről festenek a mának és az utókornak.92 A szatmári képzőművészet kiemelkedő
személyei: Erdős I. Pál, Paulovics László, Cociuban Lucian, Muhi Sándor, Munteau
Iolanda, Szilágyi Béla, Fodor Kálmán, Cordea Aurel, Domokos Lehel, Szatmáry Ágnes.

Papp Aurél: Vihar az
erdőben93
92

Papp Aurél:
felállítása94

Emelvény

Artisti pastici din Satu-Mare, Mihai Nadin, 1975, Satu M.
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Papp Aurél: Kertemben95

Papp Aurél: Mezőn96

Papp Aurél: Férfiportré, Papp Aurél: Felsőbánya – Papp (Popp) Aurél: Asztali
1912
1942
csendélet gyümölcsökkel97
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Roskovics Ignác élete és munkássága
(írta: Bereczky György)
A történelmi Magyarország Bereg-, Ung-, Ugocsa- és Máramaros megyéinek egykori
területe ma Kárpátalja néven ismert az elszakított részek között. A trianoni döntés
értelmében 1920-ban Bereg, Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Ung vármegye
egy része Csehszlovákia fennhatósága alá került. Ez a 12 631 km2-nyi terület a
Csehszlovák Köztársaság közigazgatásilag elkülönített, meghatározott igazgatási és
szervezeti jogokkal felruházott területévé alakult, Podkarpatska Rusz néven98. A
történelem viharaiban, 1938-39-ben ismét visszakerült Magyarországhoz, majd 1945ben a Szovjetunió részévé vált. Jelenleg Ukrajna huszonnégy megyéjének egyikét
képezi, a legnyugatibb és a második legkisebb területű az országban található hasonló
szintű közigazgatási egységek sorában. Hivatalos megnevezése ukránul Zakarpattya,
vagyis Kárpáton túl, ami kijevi megközelítésből helyes is, viszont ellentétes a térség
1918-tól kialakult, így inkább történelminek tekinthető elnevezésével. Területe 12 752
km2,99 melynek nagy részét hegyek alkotják, itt húzódik a Kárpátok északkeleti
vonulata. Ma megközelítőleg 1 254 000-en laknak vidékünkön, ebből közel 150 000 a
magyar nemzetiségűek száma, vagyis az összlakosság 12%-a vallja magát magyarnak.
Bár e terület földrajzi helyzetéből adódóan mindig periferikus szerepet töltött be az
Osztrák-Magyar Monarchia időszakában, a csehszlovák érában, vagy a Szovjetunió
részeként is (ma a helyzet némiképp kedvezőbb, hiszen Ukrajna nyugati kapuját
képezi), mégis számos olyan személy született itt, akik később nemzetközi
megbecsülésre tettek szert, ezáltal öregbítették hazánk és szűkebb régiónk hírnevét.
Sajnos legtöbbjük tevékenységét ma talán szülőföldjükön fedi a legnagyobb homály, ez
a kis közösség szépen-lassan elfelejt felnézni híres elődeire, elveszti kötelékeit.
A kulturális élet fejlődése főként a 19. században élénkült meg a mai Kárpátalja
területén, melyben nagy szerepet játszott az 1867-es kiegyezés, és az ezt kísérő politikai
és társadalmi változások. Az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában e vidék lakói
számára is kiszélesedtek a lehetőségek saját képességeik kibontakoztatására és annak
kamatoztatására. Sajátos jellemvonás azonban, hogy e gyümölcsök beérése nem hazai
környezetben valósult meg, ahhoz Kárpátalja túl kicsi volt, de számos felívelő pálya
kiindulópontjául szolgált. Ennek az időszaknak a szülöttei közül sokan kiemelkedő
életművet alkottak. A különböző művészeti- és tudományágak közül leginkább a
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történettudomány, valamint a képzőművészet és festészet ért el magas színvonalat. A
magyar művészet Kárpátalján született jelentős alakjai közül a legnagyobb és
kétségtelenül a legismertebb Munkácsy Mihály neve (1844-1900), akit azonban a
munkácsi születésén kívül más szál nem igen fűzött ehhez a vidékhez. Munkácson látta
meg a napvilágot Karlovszky Bertalan is (1858—1938), a magyar reprezentatív
portréfestészet jelentős egyénisége. Jelentős sikereket ért el, a nagybereznai születésű
Szamovolszky Ödön (1878-1914), aki a képzőművészet terén alkotott. Több
figyelemreméltó köztéri szobor létrehozása fűződik a nevéhez, köztük Dayka Gábor
ungvári emlékműve. Vidékünk szülöttei közül szintén emelték a magyar festőművészet
színvonalát Margitay Tihamér (1859-1922) életképfestő és Heverdle Ferenc
(1841-1910) portréfestők. Ugyancsak kiemelkedő szerepet töltött be Kárpátalja
művészeti életében Roskovics Ignác, akit már nem csak származása, hanem munkássága
is szorosan kapcsol Kárpátaljához. Neve és életműve ma csak kevesek számára ismert,
pedig életében elismert művészként, és társasági szereplőként tartották számon.
Roskovics amellett, hogy képességeit főleg külföldi (németországi és itáliai)
tanulmányainak köszönhetően fejlesztette tökéletesre, s életének nagy részét is
szülőföldjétől távol, Budapesten töltötte el, mégis mindig szoros szálakkal fonódott
vidékünkhöz, ami nemcsak azt jelentette, hogy gyakran látogatott vissza ide, de
munkásságában is fontos szerepet töltöttek be az itt készített képek.
A területünk határához közel eső, ma Szlovákiához tartozó Szolókon, Zemplén
megyében született 1854. szeptember 20-án.100 Apja, Roskovics Ignác, görög katolikus
lelkész, majd szemináriumi tanár volt, ismert teológiai író és fordító, a magyar görög
katolikus egyház kiemelkedő alakja, akinek munkássága a mai liturgia alapjainak
megteremtéséhez szolgált. A kis Ignác tehát értelmiségi családban született, amely
ösztönzőleg hatott saját tanulmányira nézve is. Szülői neveltetésének másik maradandó
hagyatéka az erős vallásos érzület, amely nemcsak életét, hanem munkásságát is
befolyásolta, ez jól tükröződik a festmények témaválasztásában, melyekben az egyházi
mondanivaló dominált.
Az életének korai szakaszáról ellentmondásos források állnak rendelkezésre. Ezek egy
része szerint a leendő festő három éves volt, amikor a család Ungvárra költözött, s ő
már itt járt iskolába101, más helyen viszont azt olvashatjuk, hogy az elemi iskolát
Nyírkarászon és Hajdúböszörményben, a gimnáziumot pedig Debrecenben és Ungváron
végezte.102 Az viszont bizonyos, hogy művészi képességeinek kibontakozásában és
későbbi pályaválasztásában meghatározó szerepet játszottak az ungvári tanulmányok,
ahol kiváló tanítók kezei alatt fejlődhetett, akik már korán a megfelelő útra terelték
érdeklődését. A képzőművészeti ismereteket Heverdle Ferencnél és Vidra Ferdinándnál
sajátította el, majd a budapesti akadémián Székely Bertalan és Benczúr Gyula keze alatt
fejlesztette tovább képességeit.103 Az ungvári iskola rajztanára, Heverdle Ferenc
felismerte egészen különleges képességét, ő tanácsolta édesapjának, hogy a festészet
felé irányítsa. Ennek következtében Bilkére került egy Vidra nevű templomfestőhöz, aki
mellett másfél évig dolgozott és tanult. Mindkét tanítója érdekes és világlátott ember
volt. Vidra a negyvenes években Rómát járta, hazatérve a veszprémi és ungvári
templomok számára olaszos ízű oltárképeket festett, Ungváron festette a Pannónia című
képét is, amely a Szépművészeti Múzeum tulajdona s itt rajzolta a szintén állami
tulajdonban lévő Rafael-féle Teológiát. Tudott tehát ifjú tanítványának az örök város
100
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mestereiről, Itália művészi életéről mesélni. Heverdle Ferenc a bécsi akadémiának volt a
növendéke, bejárta a Balkánt Konstantinápolyig s végül nemzedékeket oktatott
Ungváron a rajz elemeire. Az ifjú Roskovics e két mesterétől sokat hallhatott a
művészélet varázsáról, a művészet felsőbbrendűségéről. E körülmények és az, hogy
valóban tehetségnek ismerték, döntőn hatottak arra, hogy a festő-pályára lépjen.
Az ungvári évek után nagy lépés következett be életében, tanulmányait Budapesten
folytatta, 1875-ben beiratkozott a mintarajziskolába.104 Már elsőéves korában rajztanári
ösztöndíjat ajánlottak fel neki, de ekkor már megérlelődött benne az elhatározás, hogy
festőművész lesz. Az intézet növendékei közül ő kapta a legtöbb jutalmat és kitüntetést.
Rövidesen megfestette első képét (Tud-e váltani?) s azt ki is állította a Műcsarnokban
1880-ban. De ugyanebben az évben részt vett a budapesti oltárkép-pályázaton is és
elnyerte a harmadik díjat.105 Hallatlan eset volt, hogy a sok gyakorlott és ismert művész
sorában egyszerre megjelenik egy ismeretlen mintarajziskolai növendék, s ilyen
kitüntetést tud magának szerezni. Ebből a sikerből felbuzdulva, még inkább elhatározást
nyert benne, hogy életét a festői pályának szenteli, s annak érdekében, hogy e téren
minél szélesebb körű ismeretekre tegyen szert, még ez évben Münchenbe ment s
októberben beiratkozott a Képzőművészeti Akadémiára.106 Azonban itt se volt soká
maradása. Félév után ott hagyta az iskolát, műtermet bérelt, ahol megfestette A
Szentlélek eljövetele c. régebben megkezdett képét, amely a Műcsarnokban 1882-ben a
vallásalap 300 forintos egyházi festészeti díját nyerte el.107 E sikerekkel eldőlt
Roskovics festési témaköre: ezentúl is az életkép és az egyházi festés volt élete
művének tartalma. Már 1882-ben felbuzdulva a vallásos képpel elért nagy sikeren, ő is,
mint egykori tanítója, Vidra, Rómába utazott,108 ahol a Palazzo Veneziában ütött
szállást. Itt festette ez évben József a kis Jézust neveli c. képét, amely most a lévai
piarista-templom főoltárát díszíti. A festmény Szent Józsefet a gyermek Jézussal
ábrázolja.
Egy éves római tartózkodásából hazatérve, 1884-ben Ungváron telepedett le rövid
időre,109 itt, mint mestere, Hevardle, kis ideig rajztanárkodott. Ez az időszak visszaesés
alkotói munkásságában, az Örök Városban lévő remekművek látványa talán túlságosan
is lenyűgözte, önbizalmát elvesztette. Egy ideig komolyan foglalkozott azzal a
gondolattal, hogy felhagy a festészettel. Már úgy beszéltek róla, mint elveszett
emberről, akinek pályája derékba tört. Lassan azonban mégis erőt vett önmagán,
felköltözött Pestre, s még ez évben megfestette Igyék már kelmed c. életképét s egy
vallásos képet, a Szt. Erzsébet címűt, majd festeni kezdte Pici piros alma c. képét, amely
jellemző típusa lett a 80-as évek budapesti életképének s egy csapásra az egész
országban ismertté tette szerzője nevét, mikor l885-ben kiállította. Mosolygó arcú leány
kék kötényében piros almák, egyet közülük a lány magasra emel. A képnek hatalmas
sikere volt, Roskovics megkapta érte a Képzőművészeti Társulat első díját.110 A
látogatók csoportosultak előtte, az újságok dicséretekkel halmozták el, a műgyűjtők
valósággal versenyeztek érte, s másolatok révén az egyik legismertebb magyar
festménnyé vált. A fiatal művész tagja lett a kiállítások bíráló bizottságának és a
Műcsarnok választmányának, vagyis az ország legkiválóbb művészei közé emelkedett.
Az effajta életképek közé tartoznak még: Acél, kova, tapló, Extra-passzió, A rózsámnak
stb. De az egyházi festéshez sem vált hűtlenné. Ugyanabban az évben, 1885-ben, mikor
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a Pici piros almá-ra megkapta a Műcsarnokban a 600 forintos Társulati díjat,
megfestette Csekonics Endre gr. megrendelésére Nepomuki Szt. Jánost, utána pár évvel,
1888-ban, hét falképet és három oltárképet a szinai (Zemplénmegye) templom számára,
majd Mária-Radnán készített oltárképet, mely az angyali üdvözletet ábrázolja.
1894-1895-ben a fővárosi tanács megbízásából freskókkal díszítette a józsefvárosi
templomot. 1899-ben megfestette a kőbányai új templom főoltárképét. Ezeket egy sor
életkép követte: Hátha innánk!, A gourmand, Kóstolja, de édes! stb. utánuk ismét
vallásos tárggyal foglalkozott, megfestette Mária üdvözletét.
Mikor a magyar kormány a millenáris évben azt a kísérletet tette, hogy újra életre keltse
a elhamvadt történeti festészetet, Roskovics is, mint legtöbb hazai festő, megjelent egy
történeti tárgyú képpel, az Erdély uniója cíművel (1896), melynek elkészülte után
megrendelést kapott a budavári királyi palota Szent István termének festői díszítésére.
Ez az alkotás vált életművének egyik legnagyobb és legértékesebb munkájává. A
magyar szentek e képei 1900-ban- a Műcsarnokban megszerezték Roskovicsnak a kis
állami aranyérmet. A festmények a II. világháborúban az ostrom során elpusztultak, de
fennmaradtak róla fényképek, kartonok. Szintén fennmaradt táblakép formájában az a
két kép is, amelyek Szent István királyt ábrázolják. Ezeket a Magyar Nemzeti Galéria
kölcsönadta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium egyik díszterme számára. A
nagyméretű hármasképp egyike Szent István apostoli királlyá koronázását mutatja be,
míg a másik a Szent István a keresztény vallást hirdeti címet kapta.
A Szent István terem képei által aratott siker után felkérték a kecskemétiek, hogy a
nagytemplomot falképekkel ékesítse. Itt az Atyaistent mint a fény és a világosság
forrását jeleníti meg. Szűz Mária és a szentek, illetve a magyar történelemből átvett
jelenetek központi helyet foglalnak el a sorozatban. Ekkor már érezhetővé vált
szembaja, de a művész lankadatlanul dolgozott e művén, melyet 1902-ben a 2000 K-s
Lotz-díjjal tüntetett ki a Képzőművészeti Társulat.111 Az akkori művészeti közvélemény
ebben a munkában látta saját kora egyházi falfestésének csúcspontját.
1894-ben a magyar művészek albummal ajándékozták meg Jókait, s ennek
elkészítésében Zichy Mihály, Munkácsy Mihály, Barabás Miklós és mások mellett
Roskovics Ignác is részt vett illusztrációival. Feltehető, hogy neki és dr. Demjanovich
Emilnek, Jókai háziorvosának köszönhető, hogy a nagy író többször kiállt a ruszinok
mellett, s talán még az is, hogy 1889. január 21-én tartott parlamenti felszólalásában
nyomatékosan hangsúlyozta, hogy Géza fejedelem keleti keresztény volt. E
megnyilvánulások is mutatják milyen közel állt mindvégig Kárpátaljához, szívén viselte
nemcsak az itteni magyarság sorsát, de igyekezett a ruszin lakosság érdekében is
cselekedni.
Roskovics készítette "Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben" c. az 1880-as
években megjelent sorozat és számos más kiadvány illusztrációját. Több síri leplet,
plascsenyicát is festett. Ezek közül talán a legszebbek voltak azok, melyeket az eperjesi
és a körösi templomok számára készített. A festő tevékenyen belekapcsolódott a görög
katolikus magyarság életébe.
A festészet mellett élete másik fontos jellemvonását képezte a vallásosság, aktívan
kivette részét a magyarországi görög katolikus egyház életéből. 1895. január 6-án a
Szentkirály utcai Nemzeti Tornacsarnok egyik termében megalakult a budapesti görög
katolikus egyházközség. Az egyháztanács tagja lett ő is; sőt az egyháztanács 1895.
május 7-i gyűlését az ő műtermében tartották.112 Ezen határozták el, hogy kérik a
fővárost: kegyúri jogát terjessze ki a budapesti görög katolikus egyházközségre is.
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A művész a Görög Katolikus Magyarok Országos Bizottságának alelnöke lett (1898).113
Ő készítette a pápának benyújtott Emlékirat illusztrációját s annak fedőlapjára Patrona
Hungariae c. Mária-képet festette. Részt vett a görög katolikus magyarok 1900. évi
római zarándoklatán.
Roskovics dolgozta ki a Szegényház téri (Rózsák téri) római katolikus templom, a
bizánci szertartás követelményeinek megfelelő átalakítási tervét. Itt egyházi
festészetének egyik visszatérő szimbóluma jelenik meg, Szűz Mária, akit rendszeresen a
magyarok védelmezőjeként jelenített meg, a magyar címer társaságában, kezében a
Szent Koronával. Az egyik legszebb és tagadhatatlanul talán leglátványosabb ilyen
alkotása a budapesti Rózsák terén álló görög katolikus templomban látható. Eme alkotás
színvonalát dicsérik a róla készült elemzések:„Mária az őt övező Nap dicsfényében,
ölében a gyermek Jézussal, kezében a Szent Koronával, lába előtt a magyar címerrel
akár szimbóluma is lehetne az egyetemes magyar identitásnak. Az ő munkája ugyanitt
az ikonosztáz közepén elhelyezkedő Utolsó vacsora című festmény is.”114
A művész rendszeresen részt vett a budapesti görög katolikus egyetemisták
összejövetelein, s nekik egész életre szóló példát adott a bizánci szertartáshoz való
ragaszkodásra. Színes, vonzó egyénisége, kifogyhatatlan jókedve, szellemessége
élményszerűvé tette a fiatalok együttlétét.
Szembaja már öreg korára egyre rosszabbra fordult, de élete egyik legutolsó nagyobb
műveként még megkezdhette a budai vártemplom számára azt az oltárképet, amely Szt.
Istvánt ábrázolja, midőn Asztrik püspöktől átveszi a koronát. Közben egész sor
illusztrációt is rajzolt képes lapok számára, arcképei közül ismertebbek a Kossuthé
(Pestmegye székházában), Madách Imréé (Nógrádmegye székházában), de megfestette
II. Rákóczi Ferenc portréját is stb. Látási problémái mellett egyéb betegségek is
kínozták, már gimnazista korában hallása nagyon meggyengült, egész életében
nagyothalló volt.
Roskovics festői előadása sok tekintetben a 70-es, 80-as évek müncheni festési
módjához simult. Tipikusan jellemezték képei a budapesti ízlést, amely e korszakban
uralkodott. „Roskovics képei a bátor historikus ábrázolás gyönyörű példái. Árad
belőlük a békebeli Magyarország önbizalma, büszkesége, hite. Mindig nagy figyelmet
fordított a történelmi hűségre, tanulmányozta az ábrázolni kívánt kor öltözetét,
fegyverzetét. A női szentek arcán szeretet, harmónia és földöntúli szépség látszik, míg az
Árpád-házi királyok meglepően karakteresek, egyéniek.”115- olvashatjuk egy korabeli
kritikai jellemzésében.
Jó barátaival, Fesztyvel és Vágóval, képviselője volt annak az érdekes művésztípusnak,
amely nemcsak festésével vonta magára a budapesti közönség figyelmét, hanem
társadalmi szereplésével is. Népszerűség dolgában Roskovicsnak aligha volt párja. Az
aranyos kedélyű művészt mindenki szerette, vidám életrendje mindenütt kedves
megértésre talált.
Jó barátja volt Jókainak és Mikszáth Kálmánnak.
Élete végére a művész teljesen megvakult, s ez nemcsak életművének végét jelentette,
de kedélyállapotára is negatívan hatott. Roskovics igen sok képet hagyott maga után,
ám egy részük még most is a Magyar Nemzeti Galéria raktárában hever, pedig
megérdemelnék az utókor kitüntetettebb figyelmét.
1915-ben bekövetkezett halála megrendítette a korabeli fővárosi művésztársadalmat,
távozásával a magyar festőművészet egy kiváló alkotóját veszítette el, akinek
munkássága méltán tett szert nem csak országos, hanem nemzetközi ismertségre is.
Temetésén, amelyet a Képzőművészeti Társulat rendezett, jelenvolt a Budapesten időző
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művészek színe-java, akik meghatottan búcsúztak örökre egyik legszeretetreméltóbb
pályatársuktól. Hagyatéki kiállítását 1918-ban rendezték meg a Nemzeti Szalonban.
Számos alkotása található a Nemzeti Galériában. 1929-ben Budapesten a XII.
kerületben utcát neveztek el róla. Síremlékét 1931. október 11-én avatták fel a Kerepesi
temetőben.
Emlékét büszkén őrizték Kárpátalján is, Ungváron a szovjet megszállásig utca viselte a
nevét. Az egykori Roskovics part ma a Kijevi part nevet viseli.116 A kárpátaljai
hagyományok, s különösen a magyar színezetűek, iránt ellenséges új hatalom az ő
emlékét is igyekezett kitörölni az emberek tudatából, sajnos ez a ma már hatvan évre
visszatekintő politika beérlelte gyümölcseit, Roskovics Ignác neve Kárpátalján szinte
teljesen ismeretlen.

Sophiendorf – Zsófiafalva – Szófia,
Schoenborn-féle német telepes-falu Kárpátalján
(írta: Ilnicki Beáta)
A mai Kárpátalja a történelmi Magyarország négy vármegyéjét: Bereg, Ung, Ugocsa és
Máramaros (illetve azok részét) foglalja magába. Bár területileg nem nagy, mégis fontos
szerepet játszik az ország történetében. A terület lakossága vegyes, főleg magyar és
rutén, de sok más nemzet képviselői is megtalálhatók itt, főként a kolonizációknak
köszönhetően. A területre történő első szervezett telepítések már nem sokkal a
honfoglalást követően megkezdődtek.
A német telepesek Kárpátaljára való érkezését három nagyobb korszakra bonthatjuk. Az
első periódus a tatárjárás előtti. Az első kolonisták Bereg vármegyébe már a 12.
században megérkeznek az Árpád házi Lampert hívására, aki Géza és Béla testvére volt.
A kolóniák közül legismertebb a valószínűleg általa létrehozott mai Beregszász. Bár a
város eredeti alapítása későbbre tehető a szászok beköltözése még II. Géza korához
köthető 1141 táján.
Ugyanezen periódus részét képezik a 13. század elején az ugocsai flamandok, kiknek
létét a Váradi Regestrum (közigazgatási iratok összessége) jegyzi le. Ők túlélték a
tatárjárást is és feltehetőleg ők népesítik be ismét a részben vagy teljesen lakatlanná vált
Nagyszőlőst, Feketeardót, Szászfalut és Királyházát.
Ebben az időszakban Máramaros vármegyében is telepedtek le németek, pontosabban
szász-németek, kiknek legnagyobb és legismertebb települése Visk.
A tatárjárást követően az átvonuló hadak nagy károkat okoznak Kárpátalján és szinte
teljesen lerombolják Beregszászt. Ehhez köthető a kolonisták második periódusa,
ugyanis IV. Béla Beregszász és Munkács újjáépítése céljából újabb telepeseket hív a
területre.
Az itt élő németek beolvadása a XVI. Századtól gyorsul fel, amikor is Kárpátalja
„hadak útjává” vált, hisz 1657 és 1720 közötti időszakban volt:
II. Rákóczi György lengyel hadjárata és az azt követő lengyel betörés vidékünkre
• labancok - kurucok rablásai
• II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc és annak veresége
• utolsó tatárjárás 1717-ben
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•

pestisjárványok 1720 körül (körülbelül másfél évtizedig tartott)

A harmadik kolonizációs periódus épp ezen okok összességének hatására történt. A
Rákóczi szabadságharc leverését követően a hadvezér lemondott a kegyelemről, így a
család birtokait elkobozták, melyek a koronára szálltak. A munkácsi részt III Károly
(1711-1740) az osztrák származású Lothar Franz Schoenbornnak (Lothár Ferenc
Schoenborn) ígérte, aki Mainz érseke és a monarchiához hű választófejedelem volt. A
terület ára egy jól felszerelt zsoldos ezred létrehozása és fenntartása volt. Azonban a
korabeli törvényeknek értelmében csak magyar nemes kaphatott birtokot a koronától,
így 1715-ben a Schoenborn család honosíttatja magát, amit az 1715. évi CXXXIII.
törvénycikkely fogad el.
Amikor 1726-ban végül a munkács-szentmiklósi terület a Schoenbornok kezébe kerül
az uradalom lepusztult, kihalt állapotban volt. „…az 1703-tól 1711-ig dühöngött
háboruk folyamán az uradalmak népessége annyira megfogyott, hogy a jobbágyság fele
hiányzott s a tömérdek telek nagy részben pusztán, elhagyva hevert.”117
Érthető módon a Schoenborn-féle német kolóniák létrehozásnak fő oka a már említett
adófizető jobbágyok betelepítése. Számuk csökkenéséhez hozzájárult, hogy a Rákóczi
szabadságharchoz csatlakozott jobbágyok szabad földművesek lettek családjukkal
együtt. Továbbá Kárpátalján sok föld vált gazdátlanná, mert a tulajdonosok elestek a
harcok folyamán, a megtorlástól tartva elmenekültek, vagy járvány pusztított a
településeken.
Az érsek egy év múlva elhalálozott, így az érsek unokaöccse Friedrich Karl von
Schoenborn (Frigyes Károly von Schoenborn), bambergi római katolikus püspök
örökölte és virágoztatta fel a vidéket. Az uralkodó megajándékozta Frigyes Károly
püspököt a munkácsi terület többi részével, aki erre a nagy kiterjedésű birtokra német
telepeseket hívott a Schoenborn család Frank állambéli birtokairól.
Dr. Nikolaus Kozauer történelemprofesszor és az egykori szófiai telepesek
leszármazottja szerint a létrehozott falvak lakosságát Hessen-Dramstadt, Bajorország, az
osztrák Alpok, észak Csehország valamint a szlovák és galíciai nyelvszigetekről
származó németek alkották. Továbbá leírja, hogy nagyjából 12 telepes falut hoztak létre
a Schoenborn időszak alatt. Ismeretes az is, hogy eleinte nem tiszta német kolóniákat
hoztak létre, hanem a meglévő települések megüresedett telkeit osztották ki a telepesek
között, melynek eredményeként jöttek létre a rátelepített falvak.
Rátelepített falvak
1.
Bartháza (Bárdháza, Barbovo) 1763-1862 között
2.
Berezinka 1730, 73 fő (földműves)
3.
Csoma, 1744, 6 család
4.
Dubi 1861, 13 ház (favágók)
5.
Kucsova (vagy Korcsova) 1728-1748 között 150 fő
6.
Leányfalva 1748-1763 között 10 család
7.
Munkács-újfalu telepítés utáni néven Alsó Scoenborn 1730-1772 között 24
család, 250 fő
8.
Pósaháza (ideiglenes neve Monforts-Sorge) 1748-ban 8 család, 55 fő
9.
Oláh Kerepec telepítés utáni néven Felső Schoenborn 1728-1730-ban 260 fő
10.
Váralja 1712-ben 71 házba kb. 150 fő
11.
Várpalánk 1855 kb. 350 fő (kőművesek)
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Létrehozott falvak
1 Ervinfalva 1856, 60 fő (favágók)
2 Frigyesfalva 1807, 120 fő (vasgyár létrehozásához hozott munkások)
3 Izvorhuta 1827, 52 ház, 281 fő (üveggyári munkások)
4 Kustán 1728-1775 között 49 ház, 251 fő (földműves)
5 Slóg 1856, 30 favágó családostól
6 Szinyák 1837 (alsó és felső Zassauból), 22 család, 120 fő (favágók)
7 Szobotin 1829, 12 család, 174 fő (földművesek)
8 Tövisfalva (Dracsina) 1827-1837, 33 ház, 164 fő (földművesek)
9 Zsófiafalva 1807, 50 ház, 303 fő (földműves és borász)
10 Új-Klenócz 1830, 17 ház (földművesek)
11 Verhovina-Podlóci szoros között 1872, 9 család a csehországi Kruhicsból
(földművesek)
Frigyes Károly von Schoenborn halálát követően a munkácsi birtok 1741-ben Anselm
Franz von Schoenborn (Anselm Ferenc Schoenborn) tulajdonát képezte. Őt unokaöccse
Eugen Franz Erwin von Schoenborn (Ferenc Ervin Jenő von Schoenborn) követte, aki
később Bereg vármegye zsupánja lett. Az ő 1801-es halálát követően a vagyon a család
Schoenborn-Buchheim ágára szállt, akik még erőteljesebb betelepítést folytattak. A
birtok Franz Philip Schoenborn (Ferenc Fülöp Schoenborn) grófot illette meg. 1804-ben
Ferenc Fülöp még felszólította a német telepeseket egy új falu létrehozására, melyet
1807-ben alapítottak s felesége Leyen és Hohengeroldsegh grófnője Sophie (Zsófia)
tiszteletére „Sophiendorf”-nak nevezett el. A falu lakosságát Csehországból áttelepült
németek képezték. A falu alapításakor 240 lelket számlált és 48 portája volt.
Schoenborn gróf és a sophiendorfi telepesek között született szerződés szerint 300
aranyforint, 18 hektár földet és 6 évi tehermentességet kaptak, amely hitelt 10 éven
belül kötelesek voltak visszafizetni. A korabeli magyar törvények továbbá kötelezték
őket 10% beszolgáltatására a mindenkori termésből.
Valószínűleg 7 család alapította a ma Szófia néven ismert falut. Az 1828-as
földösszeírás során 21 házat regisztráltak, ezek között 5 családnevet találunk: Kozauer,
Bekkert, Sinn, Pfeiffer és Seiler. Nikolaus Kozauer emlékiratában ezeket a neveket még
1944-ben is megtalálhatjuk a településen.
Lehoczky leírása alapján megtudjuk, hogy a telepesfalvak egymáshoz nagyon
hasonlítottak, mivel mind hazai mintára épült: „a német, vagy mint itt általában nevezik,
sváb faluk, már külsőleg is előnyösen kiválnak a többi helységektől. Az utczák
rendesek, a házak, melyek többnyire kőből vagy vályogból épitvék és zsindellyel,
helyenkint cseréppel is fedvék, szépen fehérre meszelvék. Az utczára nyiló két ablak,
valamint az udvar felöliek is, kékre mázolt, vagy tarka virágokkal kifestett fatáblákkal
ellátva. A ház közepét a tornácz (pitvar) választja el a lakószobáktól s a kamrától; de a
tehetősebb gazda az udvaron külön épit magának tűzbiztos kamrát, mely alatt sokszor
pinczeszerü alépitmény is van. Az istálló és a csűr hátul állnak az udvaron, melyeken tul
van a gyümölcsös kert. Az utcza szögletein vannak közkutak, hol a marhát is itatják, de
az udvarokon külön gémes kút is szolgáltatja a szükséges vizet. Az udvar egyik
szögletében áll szép boglyákba rakva a felvágott tüzifakészlet, míg a szekerek, szánok s
egyébb gazdasági eszközök a csűr átjáratában elhelyezvék.”
A lakosok önerőből felépítették 1877-re a falu első kőtemplomát (a korabeli helyi
szokásoktól eltérően ez kőből, nem pedig fából készült), melynek kegyeleti tárgyait és a
Szent Istvánt ábrázoló oltárképet a Schoenborn család Bécsben készíttette, ajándékként
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a szentelési ünnepségre. A templom nevét az oltárképről kapta, így lett Szent István
Templom.
Az új lakosoknak, akik bár föl voltak vértezve az adott területen még nem ismert
nyugati földművelési szokásokkal, beletelt egy időbe míg kitapasztalták hogy a föld és
az éghajlati viszony mely növények termesztésére leginkább alkalmas.
Legmegfelelőbbnek a szőlő bizonyult, így a lakosok hozzáfogtak hatalmas szőlőskertek
létrehozásához.
A telepesek elboldogultak a szőlőtermelésből származó pénzből, valamint saját
szükségleteikre a háztáji kertben szinte minden haszonnövényt sikerült megtermelniük.
A megélhetésük mellett igyekeztek megteremteni a pénzt a ház hazai szokások szerint
való berendezésére: „ a szobában két ágy áll, melyeken czifra himzett vánkosok és
dunyhák magasra rakvák; az ajtóval szemben a falnál huzódnak a karos falóczák s azok
előtt, vagy a szoba közepén áll az asztal. A falat különféle szent képek diszitik, valamint
tükör, mely mögé pávatollak és szentelt bárka illesztvék, mely utóbbi villámháritóul is
szolgál.
A polczos szekrényben festett tányérok, kancsók, tálak, poharakláthatók, valamit a
fiókos ’kaszlin’ különféle findzsák, pohrak, virágtartók és higanyfényes üveg
gyertyatartók. A szobákban van a takaréktüzhely is, de sokhelyt a tornácz
hidegkonyhául is használtatik s olyankor az meszeltetik, holott különben hamvasszürkére van kifestve, melyre burgonyába metszett mintával meszes csillagok
alkalmaztattak. A pad nemcsak magtárul, hanem különféle lom, üres hordó, tiló, tört
fazék, fosztott és fosztatlan toll s egyéb félre tett apróság tartásául is szolgál. A
burgonyát az udvaron gödrökben, vagy földdel fedett halmokban tartják.”- Lehoczky
leírása alapján.
Lehoczkytól megtudhatjuk azt is, hogy étkezési szokásaik szintén eltértek a helyi
lakosok szokásaitól: takarékosak voltak, így étrendjükben leginkább főzeléket,
burgonyát, gombát, tejet és rántott leveseket találunk, kenyerüket rozsból készítették,
húst ritkán fogyasztottak. Szőlőtermelő létükre italt mértékletesen fogyasztottak s
lenézték, kiközösítették a részegeket.
A siphiendorfi és más, vidékünkre érkezett német származású lakosok megtartották
otthonról hozott kultúrájukat és római katolikus vallásukat. Ez a kulturális másság, mely
nagyban megkülönböztette őket a helyi lakosoktól, szoros köteléket font közéjük. Épp
ezekből az okokból kifolyólag a vegyes házasságok más helybeli etnikum és a németek
között ritkák voltak egészen a 19. század végéig, a 20. század elejéig.
Kozauer visszaemlékezéseiből megtudhatjuk, hogy az anyaországból hozott szokásaik
tovább éltek a közösségben, úgy ahogyan azt szüleiktől, nagyszüleiktől tanulhatták,
holott néhány szokást ezek közül az idők során a német hazában már teljesen
elfelejtettek.
Ilyenek például a korai házasság, nászünnepélyek, Krichweiz (a templom ünnepe).
Lehoczky Tivadar Bereg vármegye című művében pontos leírást kapunk az általa
legérdekesebb szokásnak minősített nászünnepélyről. Népszokásaik sorát bővítik azok a
dalok, melyeket Lehoczky nem csak lejegyzett, de le is fordított.
Az 1867-es kiegyezést követően a magyar nyelv hivatalos állami nyelvvé vált és
oktatása kötelező lett az iskolákban. Ezzel egy elmagyarosodási folyamat vette kezdetét.
Sophiendorfban 1878-ban felépült egy állami iskola, ahol az aktuális magyar oktatási
törvényeket tették kötelezővé. Erre az időre tehető a falu nevének magyarosítása is, ezek
után a hivatalos iratokban Zsófiafalvaként szerepel. Valószínűleg ennek a folyamatnak
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az eredménye például a Bekkert név Beckertre történő változtatása. Bár ennek a
folyamatnak hatására a helybéli németek, vagy svábok, kultúrája hanyatlani kezdett,
mégis több pozitívuma volt: megkezdődött a falusiak írás-olvasás és magyar nyelv
oktatása. A népiskolák fejlesztésének köszönhetően a nagy családok gyerekei, akiknek
nem kaptak földet, a családi bírtok elaprózódásának megakadályozása érdekében, el
tudtak menni Munkácsra tanulni, hol ipari képesítést szereztek. Más fiatalok a
katonaság 3 évét letöltve munkát vállaltak a helyi fegyházban, mint őrök
(iskolázottságuk lehetővé tette számukra a szakmai előmenetelt).
Ebben az időszakban lettek a Schoenborn jobbágyok szabad, független parasztokká. A
földművesek birtokai viszont folyamatosan csökkentek, mivel azt meg kellett osztaniuk
fiúörököseik között. A városi munkavállalás mellett még egy lehetőség kínálkozott
számukra: a-paraszti réteg körében divatos szerencsepróba – az „Új Világ” azaz
Amerika meghódítása. Ahogy Európa-szerte sokan, így Zsófiafalvában is akadtak olyan
bátor kalandorok, akik úgy döntöttek szerencsét próbálnak a „tengeren túl”. A hajók
utaslistáin sok Zsófiafalváról ismert névvel találkozhatunk. Ezek érdekessége abban
rejlik, hogy bár a magyar nemzet részét képezték, mégis német etnikumúnak vallották
magukat.
A korabeli leírások alapján a települést csendes és békés volt, anyagi javakban nem
szűkölködött, ahol az emberek szoros családi kötelékekben éltek és szükség esetén
segítették egymást. Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a faluból az ifjak
igazából nem a mindennapi betevő előteremtése végett indultak neki a nehéz útnak,
csak szerették volna tovább gyarapítani javaikat. Sokan úgy tervezték, hogy néhány
évnyi munka után egy jókora összeggel zsebükben visszatérnek szülőfalujukba és
szeretteik körében folytatják életüket. Az I. világháború kitörése gátat vetett az
Amerikába történő tömeges emigrációnak, valamint útját állta azoknak is, akik szerettek
volna visszatérni hazájukba.
A háború kiszélesedésével a falu lakosságát besorozták a magyar hadseregbe, azonban
magát a települést nem érintette a háború, elkerülte a front haladása. a Keleti Front
csatáit tőlük nyugatabbra, illetve északabbra vívták. Egy akkor még fiatalasszony, Anna
Hardunka visszaemlékezése szerint férjét Antont besorozása után csak Ungvárig (ma
Uzghorod) vitték, majd néhány hónap szolgálat után hazabocsátották a seregből. A
hölgy valószínűnek tartja, hogy ezt azért tették férjével és más, vele szolgáló
falubelivel, mert sokkal inkább tudták a hadsereg érdekeit szolgálni azzal, ha odahaza
haszonnövényeket termelnek a katonák számára. Továbbá kihangsúlyozza az emberek
mérhetetlen félelmét a háborútól, melyet egy történettel bizonyít: egy katonai század
vonult át a falun a frontra tartva, a helybéliek abbahagytak minden munkát, bezárkóztak
otthonaikba és néma csöndben várták a sereg átvonulását.
A háború befejeztével az Osztrák-Magyar Monarchia széthullott és mint vesztes fél a
területéből nagy részeket volt köteles átadni az Antant, azaz a győztes hatalmak oldalán
harcolóknak. Kárpátalja az 1919. szeptember 10.-ei Saint Germain-en-Laye-i szerződés
értelmében került de facto Csehszlovákiához. Ekkor nyugati határként a Csap és Ungvár
közötti vasútvonalat, onnan a lengyel határig az Ung vonalát határozták meg. Az 1920.
június 4.-én magyarok által aláírt trianoni békeszerződés kihirdetése után a román
csapatok is kivonultak Kárpátalja területéről, így teljes egészében csehszlovák
fennhatóság alá került.
A Csehszlovák Köztársaság a demokratikus jogok mellett viszonylagos jólétet is
biztosított polgárainak, megtalálta viszont a módját hogy kisebbségi nemzetiségeit
hátrányos helyzetbe hozza. Az alkotmányát képző nyelvtörvény 20%-ban határozta meg
azt a nemzetiségi arányt, amely fölött a hatóságok kötelesek voltak az ügyeket a
kisebbségek nyelvén intézni. Ennek kijátszása érdekében észak-déli un. „hosszúkás”
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járásokat alakítottak ki, ahol a magyarok száma nem érhette el a meghatározott
minimum határt, még akkor sem, ha egyes települései teljesen magyarlakták voltak. A
béketárgyalások során elfogadott kisebbségtörvényt elsőként Románia sértette meg, s
mivel ez megtorlatlan maradt, így ezek után a többi országgal sem tudta senki esem
betartatni azokat.
Csehszlovákiában a kisebbséghez tartozók egy részétől megtagadta, vagy megvonta az
állampolgárságot, ugyanakkor az alkotmányban biztosított jogok csak az
állampolgárokat illették meg.
A Kárpátalján eltöltött több mint egy évszázad alatt a német lakosság körében
elkezdődött a kulturális asszimilálódás folyamata. Ennek megakadályozása és a
magyarság teljes elnyomása érdekében a csehszlovák kormány engedményeket tett a
németek irányába, s míg sok magyar iskolát bezártak – új német iskolákat nyitottak a
területen, valamint jól felszerelt csehszlovák iskolahálózatot alakítottak ki. Továbbá a
magyaroktól elvett földeket főleg szlovák betelepültek között osztották szét, míg a
német termőföldeket érintetlenül hagyták tulajdonosaik kezében.
A háború befejeztével ismét megnyílt az út Amerika felé, azonban az emigrációs
szigorítások miatt kevesebb embernek sikerült áttelepülnie. A nehézségek ellenére ismét
találunk néhány zsófiafalvai fiatalt, aki szerencsét próbált.
A két háború között terjedésnek indult a náci hit, melynek terjesztésére több önkéntes
vállalkozott. A csendes falusi környezetben, földművelés és a mindennapi teendők
elvégzése mellett kevés ideje maradt a zsófiafalvai lakosságnak politizálásra. Ennek
persze másik oka, hogy a faluban senki sem rendelkezett rádióval és senki nem járatott
regulárisan újságot, így a hírek többnyire szóbeszéd útján jutottak el hozzájuk.
1923-1933 között folyamatosan csökkent az életszínvonal, s az 1933-as gazdasági
világválságot követően pedig az éhínség is megjelent a területen.
Az elnyomás és az emberek fokozatos elszegényedése mellett el kell ismernünk, hogy a
csehszlovák kormány jelentős összegeket különített el Kárpátalja fejlesztésére (összesen
490 millió, évi átlagban 30.5 millió koronát). Új hidakat, utakat építette, a meglévőket
felújították, továbbá fejlesztették az infrastruktúrát, építettek még közigazgatási
központokat, iskolákat, közintézményeket és a betelepülő cseh hivatalnokok számára
lakásokat.
Időközben Németország kilábalt a háború utáni válságos helyzetből, megerősödött és
egyre nagyobb befolyásra tett szert Európa szerte. Az angol és francia politika a
megbékéltetés útját választotta, így engedményeket tett az újjászülető agresszor felé.
Ennek egyik eredménye az 1938. szeptember 29-én aláírt müncheni egyezmény,
melynek értelmében Csehszlovákiának új határai lettek – a németek lakta területeket
visszacsatolták Németországhoz, ez azonban az ország német többségű területeire
vonatkozott (Szudéta vidék), így a Munkács-környéki német telepes falvak, közöttük
Zsófiafalva is cseh fennhatóság alatt maradt.
A müncheni egyezményt követő Magyarország és Lengyelország is területeket követelt
vissza Csehszlovákiától.
A magyar-cseh tárgyalások 1938. október 9-én kezdődtek Komáromban. Kánya Kálmán
az egész magyarlakta határ menti sáv átadását követelte és azt, hogy a szlovák és a rutén
lakta területek tarthassanak népszavazást a hovatartozásról. A csehek először csak a
magyarlakta területek autonómiáját, majd a második turnusba is csak a Csallóköz
átadását ajánlották fel. A további tárgyalások során a két álláspont közeledett
egymáshoz. A magyar fél a határ menti magyar sávra korlátozta igényét, melynek
túlnyomó részét (11300 km2) végül a szlovák delegáció is jogosnak ismert el. Tovább
nem tudtak megegyezni a magyar nyelvhatár északi peremén fekvő városok – Pozsony,
163

Nyitra, Kassa, Ungvár, Munkács és a hozzájuk tartozó területek hovatartozásáról. A
helyzet megoldására Magyarország Németország segítségét kérte. A négyhatalmi döntés
(angol, francia, német és olasz) helyett Németország és Olaszország vette kezébe az
ügyet mivel Anglia és Franciaország érdektelenségét nyilvánította a kérdésben.
1938. november 2-án kihirdették az első bécsi döntést, melynek értelmében Pozsonyt és
Nyitrát Csehszlovákiának, míg Kassát, Ungvárt, Munkácsot és a hozzájuk tartozó
területeket Magyarországnak ítélték. Azonban Zsófiafalva nem került Magyar
fennhatóság alá.
A megcsonkított és súlyos gazdasági gondokkal küzdő Csehszlovákiában megindult a
széthullás folyamata, mely 1939. március 14-én teljesült be, amikor is Szlovákia
kikiáltotta függetlenségét, melyről Németország biztosította és lerohanta a cseh
területeket.
Ezt követően másnap, március 15-én a Volosin vezette ruszinok kikiáltják Kárpátszká
Ukraina függetlenségét Huszton, ehhez kérték Hitlert elismerését.
Teleki a megtorlás helyett a türelmes nemzetiségpolitikában látta a megoldást, így
szerette volna elérni, hogy Kárpátalja kapjon autonómiát, elképzeléseinek azonban
kevés őszinte híve akadt, a katonai vezetés egy része pedig szemben állt vele.
Magyarország a II. világháború kitörésekor semleges maradt. A helyzet Franciaország
kapitulációja után változott, amikor Szovjetunió ultimátumban követelte Romániától
Besszarábiát és Észak-Bukovinát. Ez lehetőséget nyújtott Magyarország számára is a
revízió megvalósítására, azaz hogy visszacsatolja Erdélyt és Kelet-Magyarországot. A
német vezetés kétoldalú magyar-román tárgyalásokat javasolt, a románok azonban
Németországot és Olaszországot kérték föl döntőbírónak.
1940. augusztus 30-án megszületett a második bécsi döntés, mely visszaadta
Magyarországnak Észak-Erdélyt és Székelyföldet, de 400 ezer magyar maradt román
fennhatóság alatt Dél-Erdélyben.
Ezek után a németek és a Horthy-kormány szorosabbra fűzte kötelékeit. Amikor a
német vezetés Jugoszlávia lerohanása mellett döntött átvonulási engedélyt kért
Magyarországon Jugoszlávia felé, cserébe elismeri a magyar vezetés délvidéki területi
igényeit. A magyar kormány elfogadta az ajánlatot, ami az 1940 decemberében
megkötött magyar-jugoszláv örök barátsági szerződés felrúgása volt. Teleki a német
vereségre számítva az ország várható tragédiájának súlya alatt öngyilkos lett.
Az új Bárdossy László vezette kormány háborúpárti volt. Kapóra jött számukra a
mindmáig tisztázatlan körülmények között történt Kassai bombázás (1941. június 26.),
amit a kormány a szovjetek agressziójának vélve július 1-én 45 ezer katonával támadást
indított Szovjetunió ellen. Ezzel Magyarország a második világháború aktív részesévé
vált, s mint utólag kiderült ismét nem a megfelelő oldalon.
A zsófiafalvai férfiakat ismét besorozták a magyar hadseregbe, de ezt kivéve sehogyan
sem érintette a falu lakosait a háború. A földművelés haladt tovább a megszokott
ütemében, a faluban maradtak (főleg nők és gyerekek) tőlük telhetően mindent
megtettek a jó termés érdekében. 1943 hideg telén az orosz csapatok kihasználták
előnyüket, ami abban állt, hogy ők hozzá voltak szokva a fagyos télhez,
visszaszorították a német csapatokat a Kárpátokba, ekkor táboroztak le a Munkács
környéki falvakban, így Zsófiafalván is. A falubelieket kötelezték, hogy ételt és szállást
biztosítsanak a katonák számára. Ez egyrészt anyagilag megterhelő, másrészt ijesztő
volt a lakosok számára, főleg mikor a náci vér megmutatkozott.
A magyar kormány zsidótörvényei elkerülték a Kárpátalján békésen élő zsidókat;
először azért mert nem tartoztak az országhoz, később pedig már nem érkeztek
elvégezni a területen a megfelelő intézkedéseket. Ezt megtették helyettük az ide érkező
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náci szemléletet valló német csapatok. Az egyetlen zsófiafalvai zsidó a Schwartz család
volt, akik a falu egyetlen boltját birtokolták – mely a templommal szemközt állt, jó
módúak voltak és nagy tiszteletnek örvendtek a lakosok körében. A család egy apából,
egy anyából (Schwartz Riefka), egy lányból (Schwartz Reisie) és három tizenéves
fiúból állt (a legidősebb Schwartz Herschel, a legfiatalabb Schwartz Yankel). Az
elhurcolásuk híre gyorsan elterjedt a faluban és sokan mentek ki az utcára megnézni ezt
a tragikus eseményt, ahogy a közkedvelt szomszédot minden ok nélkül tartóztatják és
viszik el. A falu lakosságát nagyon megrettentette ez az esemény, nem mertek ellene
semmit sem tenni valamint rettegésben tartotta őket az a gondolat, hogy holnap talán ők
folytatják majd a sort. Bár a helybéli lakosság többi részérét nem, a Kárpátalján élő
zsidókat is, Európa más zsidóihoz hasonlóan 1944. májusa folyamán elfogták és
Auschwitzba hurcolták.
Nikolaus Kozauer visszaemlékezéseiben felidézi, hogy apját az idősebb Nikolaus a
magyar hadseregbe való besorolása után hamarosan haza is engedték, azonban ezt
követően a német vezetés rendelete alapján ismét hadba kellett vonulnia a német
csapatok sorait gyarapítva. Az ő századát visszavonták Németországba és ott látott el
katonai feladatokat. A század Leipzig városában állomásozott és őrizte az ott létesített
koncentrációs tábort. A táborban ráismert a családjától elszakított legifjabb Schwartz
fiúra Yankelre, akinek, ha lehetősége adódott, élelmet csempészett. Amennyiben ez
kiderült volna mindkettőjüket azonnali golyó általi halálra ítélték volna.
1944. október 20-án az zsófiafalvai embereket munkájuktól a harangok éktelen
kongatása szakította el. Eközben a faluba német teherautó érkezett, melyről német
tisztek azt a hírt közölték, hogy rohamosan közeledik az orosz front. Felszólították a
falu lakosságát, hogy minél előbb, ha lehet néhány órán belül, hagyják el a falut és
meneküljenek, maradásukkal életüket az orosz sereg kezébe adják és a halállal
játszanak. A megrettent falusiaknak nem volt okuk, hogy kételkedjenek e hírben. Az
utasítás szerint az embereknek a munkácsi vonatállomásra kellett menniük, ahonnan
nyugatra, Németországba szállítják őket. A menekülők főként öregekből, nőkből,
gyerekekből állt. Nikolaus Kozauer, Agnes Brenner és Catherine Jelenik írt
visszaemlékezést a menekülés, majd a több éves hontalan, befogadott, megtűrt életről.
Grigoriy Melika írása alapján megtudhatjuk, hogy 181 embert evakuáltak és a faluban
összesen 80-an maradtak. Iván Ilnicki visszaemlékezéseiből pedig kiderül, hogy a
környékbeli ruszinok az 1944-es év folyamán elfoglalták a menekültek üresen maradt
házait. Néhány német család 1945-ben mégis a visszatérés mellett döntött és elhagyva
Németországot ismét Kárpátaljára jött, de házaikat már nem találták üresen. Nikolaus
Kozauer nagybátyjára emlékszik vissza Jakob Kozauerre, aki szintén visszatért
zsófiafalvai házába, hogy folytassa megszokott életét. Azonban házából elkergették és
fizikailag bántalmazták az időközben házába költözött ruszinok, akik Jakobot
partizánnak vélték. Másnapra belehalt sérüléseibe.
A második világháború befejeztével Kárpátszka Ukrajinát a Szovjetunióhoz, azon belül
Ukrajnához csatolták. A falu nevét Szofiára változtatták, a terület pedig a Zakarpátszká
Oblászty nevet kapta. 1946-ban a szovjethatalom elrendelte a még itt élő németek
elhurcolását. Az elfogottakat Szibériába és az Urálon túlra (Kazahsztánba) szállították.
Sokukat csak azért tartóztattak le, mert nevük német származásra vallott. Szófiában és a
környéken élő németek számára csak akkor engedték meg hogy továbbra is
otthonaikban maradjanak, ha bizonyítani tudták, hogy családfájukban szláv ősök is
vannak. A háború előtt Johannes Beckert, német származású szófiai lakos, elvette
Horomaj Erzsébet ruszin lányt, így ő, édesanyja és gyermekei feleségének
köszönhetően nem váltak az elhurcolás áldozatává.
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Az üresen maradt német házakba most a hatóság ukrán veteránokat helyezett el.
Georgiy Melika feljegyzései szerint a falu lakosságának változása a következő:
év
összlakosság
Németek száma
1900
362
305
1910
352
328
1921
366
339
1930
356
312
1944
80
181 (evakuáltak száma)
1989
440
- nincs német lakos
1949-ben a falu lakosainak földjét elvették és közvagyonná tették a kolhozban. Eleinte
nagy veszteségek érték emiatt az embereket, azonban amikor 1960-ban a kisebb
kolhozokat közös irányítás alá vették a falu földjéhez más környékbeli falvak földjét
csatolták, így a kolhoz végre hasznot termelt, azonban még mindig az évszázados
hagyomány szerint még mindig szőlőt és más gyümölcsöt termesztettek. A
szovjethatalom a munkásokat munkagépekkel, agrármérnökökkel segítette.
Az 1950-es éveket követően sok elhurcolt német tért vissza Kárpátaljára, így Szófiába
is. Főként Kazahsztánból.
A faluban új épületek épültek, például egy iskola. A Szent István templom évekig
használatlanul állt, majd könyvtár és szociális központ lett belőle. A falusi élet is
megélénkült: táncmulatságok, koncertek, színházi előadások és más kulturális
programok kerültek megrendezésre. Bővült a munkalehetőségek száma azok számára,
akik nem vettek részt a földművelésben. Javult az egészségügyi ellátás és az idősek
számára nyugdíjat ígértek. Kommunista rezsim bár nem engedte meg azt az egyéni
szabadságot, amit a kapitalizmus, de az emberek számára a biztonság időszakát
jelentette.
1991-ben a Szovjetunió széthullását követően Ukrajna független állam lett. Eleinte nagy
reményeket támasztottak az emberek az új rendszerben és a gazdasági helyzet javulását
várták, csalódniuk kellett.
2004-ben ünnepelt Szófia megalapításának 200-dik évfordulóját.
Jelenleg a faluban van vezetékes gáz, az útszéli kutak megmaradtak, a rossz út miatt a
forgalom gyér, alkalmanként halad el egy autó, traktor és lovas szekér. Az emberek
többsége még mindig földműveléssel foglalkozik, valamint szőlőtermesztéssel. A házak
mögüli kertekből csodálatos kilátás tárul a Kárpátok bérceire.
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Schwartz István
Írta: Kovács Sándor
A személy, akiről e dolgozat íródik, nem hiresség, nem hallani róla a mindennapok
történelemóráján sem. Ő egy egyszerű zsidó ember volt a XIX. században, és élte
mindennapi életet, mint bárki más a dualizmus idején Egerben. A különlegessége mégis
abban rejlik, hogy bár olyan volt, mint a többi, mégis ami utána maradt az utókor
számára, azaz számunkra a XX. században mégis említésre méltó, igen megbecsülendő.
Azonban, hogy a történet teljes képet adjon mindenki számára, felvázolásához egy kis
időbeli visszatekintésre van szükségünk, az átláthatóság kedvéért. Így ugorjunk egy
kicsit a XVI. századi Eger látképéhez.
Eger Magyarország egyik legszebb ősi, műemlékekben gazdag városa, a Mátra és a
Bükk hegység között, az Eger-patak völgyében.118. A dombvidékes jellege miatt igen
népszerű volt errefelé, es a mai napig népszerű a szőlőtermesztés és ebből kifolyólag a
Borászat iparága. Nem hiszem, hogy lenne Magyarországon olyan ember aki még nem
hallott volna az egri bor finomságáról, zamatáról. Azonban azt kevesen tudják, hogy az
egri bor hírnevének elterjesztésében nagyon nagy szerepe volt, van az egri zsidóságnak.
Akiknek a XVI. században a száma nagyon csekélynek mondható a környéken. A
városban elő német lakosság miatt nem könnyű nevük alapján különbséget tenni a zsidó
és a német származásúak között. A XVII. század folyamán Európából mindenhonnan
érkeztek a városba kereskedők, iparosok. Ebben az időben érkezhettek be az első zsidók
is. Különféle számok igazolják hogy viszonylag kis mértékben ugyan, de már működött
a városban az ipar, és a kereskedelem. Mindezek mellet 1831-ben végigsöpört a városon
a kolerajárvány, ami megritkította az amúgy sem sűrű lakosságot. Ennek hatására az
éppen folyamatban levő építkezések, templomépítések, magánjellegű beruházások
leálltak, amely a későbbiekben lehetőséget adott az itt élő zsidóság számára, hogy
118
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belevesse magát a város vérkeringésébe és megszüntetve a még feudális kötöttségeket,
azon túllépve különféle reform törekvéseket hozzanak létre, amelyek hatására a
reformkorra és később az Osztrák-Magyar Monarchia idején már erős gazdasági
szerepben tetszelgő város képét mutatja.
Eger fontos kereskedelmi központ volt az 1870-es évekig, a XVIII-XIX. században a
Pestről-Miskolc felé vezető kereskedelmi út egyik fontos állomása volt. A Pest-Miskolc
vasútvonal ugyan nem érintette Egert, ami elég hátrányosan hatott a gazdaságára, de
hála a helyi zsidóságnak, a kereskedelmi jelentősége továbbra is meghatározó szerepet
játszott a környék és az ország keleti felének gazdasági mutatóiban.
A kiegyezés után a “grundolási láz” az 1880-90-es évekre érte el a megyét és
székhelyét, Egert is.119 Hitelintézetei, nagyobb iparvállalatai is ebben az időszakban
létesültek, nem is említeném a helyi zsidóságnak jelentőségét, szerepét ebben a
kérdésben ismételten, ugyanis ezek a létesítmények nagy nagy százalékban a helyi
zsidóság nyomására alakulhattak ki, ezáltal megteremtve a lehetőséget a polgárosodás
felé.
A Boldog Békeidők

.

A Boldog Békeidők időszaka, a zűrzavaros Önkényuralom időszaka után, a Dualizmus
korában volt érezhető országszerte. A zsidók szempontjából ez az elnevezés nem volt
igazán találó ugyanis nekik ez az időszak erős túlzással sem mondható békésnek. Eger
városában konkrétan nem élhettek zsidó származású emberek, egy egyszerű lakhatási
tilalom volt érvényben ebben az időszakban, amely zsidó polgárokat nem engedte
letelepedni a városban. Ennek ellenére mondanom sem kell volt néhány család, akik ezt
a törvényt kikerülve mégis valahogy a város határain belül éltek. Az 1840-es évek
feljegyzései már megemlítenek pár zsidó hangzású nevet, akik magukat németeknek
tartván maradhattak a városban. Ilyen volt pl. a Schwarz, Reményi, Fischer família,
hogy csak egy párat említsek. Az imént említett Schwarz család egyik leszármazottja
lesz a későbbiekben az a különleges fiatalember, aki az én szerény meglátásom szerint
annyi mindent hagyott a városra.120 Nos visszatérve a zsidóság nagy része a környező
falvakban telepedett le, így például: Kerecsenden, Felsőtárkányban, Bükkzsércen, és
innen jártak be Egerbe az ügyeiket intézni. Egyesek, mint például az egyik másik már
fentebb említett család sarja Fischerek és a Schwarczok 1871-ben megkapták a
letelepedési jogaikat Egerben. A megtelepedési engedély fejében 25 pengő forintot
tartoztak fizetni, amit a város pénztárába kellett befizetniük. Egyikük szeszfőzéssel,
másikuk bőrcserzéssel foglalkozott. Más zsidók helyzete azonban nem volt ennyire
egyszerű, és egyik-másik zsidó bizony felvette a kereszténységet, kereszténnyé lett,
azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a városba költözhessen, és az új hit hű
gyakorlójává vált. A szegényebb, hitüket megtartó rétegek nem tudtak betelepedni, ami
valószínűleg a város vezetése így kívánt megakadályozni. A már megtelepedettek ezért
kérelmet terjesztettek be a díj törlesztésére, azonban a városi tanács 1871 áprilisában
elutasította azt. Aztán pár év múlva már megtalálható néhány újabb zsidó neve is a
megyei levéltár összeírásai között Franszl Ádám, Lorian Jakab, Braun Mojse, Herman
Lázár. A betelepülők ebben az időszakban még nem vásárolhattak ingatlant, csak
bérelhették azokat. Valószínűleg ez idő tájt telepedhetett be Reményi Ede híres
119
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hegedűművész családja is a városba, akinek édesapja Hoffmann nevű aranyműves volt.
Szó, ami szó végül de nem utolsósorban Pyrker érsek, a város földesura megengedte
egy törvény bevezetésével a zsidók betelepedését Eger városába. Schwarcz István is
többek között ekkor kapott teljes városi polgárjogot, a már fentebb említett és már
korábban is a városban élő család sarja.
1871 decemberében nyújtotta be kérelmét a teljes jogú polgárságra, és a végleges
letelepedésre. Ez az ember, a kor számomra egyik legnagyobb embere, aki mind az
országért mind a városért nagyon sokat tett a dualizmus ideje alatt. A családja már
korábban bőrcserzéssel foglalkozott, és hamarosan végleges letelepedése után, üzemet
is alapított amely a leszármazottai birtokában a kilencvenes évekig működött. Üzeme
azonban hamarosan hatalmas profitra tett szert a különféle külföldi háborúk támogatása
miatt. Cipőfelsőrésszel készítésével járultak hozzá ezek támogatásához, és már néhány
év leforgása alatt 57.250 Ft értékű hasznot termeltek.121 A következő 3 évben ezt még
megtriplázták és 1875-re már 205.896 Ft értékben dolgozott fel bőrt. Első időszakban
mindössze 5-6 alkalmazottal dolgozott, aztán a munkák növekedésével először 20 majd
45-re emelkedett ez a szám. Az akkor Magyarország legismertebb bőrgyárai között is
jelentős szerepet töltött be. Ha a kevés alkalmazott ellenére is, de e korban gyárként
emlegették üzemét.
Majd a fölhalmozott tőkéjét ismét befektette és 1878ban gőzmalmot alapított az elsők
között a megyében a malom az egri patak mentén állott. A malom ugyan haláláig
kitűnően működött, leszármazottai ugyan kénytelenek voltak eladni, de a későbbiekben
is zsidó tulajdonosai voltak. Schwarcz úr élénken rész vett a hitközségi élet mindennapi
megnyilvánulásaiban. Bőkezűen támogatta a város kulturális és szociális intézményeit
is. Zsidó származása ellenére Schwarcz soha nem felejtette el, hogy fiatalkori évei
jelentős részében, beleértve a gyermekkorai éveit is, nagy szerepet játszottak az egri
ferencesek szerzetesek, akikkel élete végéig meglehetősen jó viszonyt tartott fenn.
Gyerekkori éveiben, sok időt töltött a templom környékén, aztán hittanórákon vett részt,
és nagyszerű hitnevelést kapott. A szertartásokon is aktív szerepet vállalt. Ezek az évek
nagy hatással voltak az egész későbbi életére, és nagymértékben befolyásolták
döntéseiben is. Az egri ferences templom ekkor már századok óta épült, hol itt hol ott
építettek hozzá egy kicsit.
Ebben az időszakban a szabadságharc viszontagságai miatt az épület igencsak
restaurálásra szorult. A ferencesek a pénzt mindig adományok, gyűjtögetések, révén
szerezték meg az éppen szükséges összeget a felújításokra. Schwarcz Istvánnak ekkor
jól ment, a gőzmalmát átalakította részvénytársasággá, és az egyéb üzemei is
meglehetősen jó forgalmat bonyolítottak, így segítette az egri ferencesek templomának
építését. Ennek eredményeképp, a kolostor építésére szánt pénz jócskán meg
növekedett. Az akkor egyházi vezető Erdődy püspök a maga részéről, kő és faanyagot,
valamint ezek szállítására alkalmas: bivalyokat, szekereket és embereket ajánlott föl. A
főurak is követve az ő példáját jelentős összegekkel járultak hozzá a kolostor
építéséhez. A jótékonykodás során 1007 Ft-ot sikerült összegyűjteniük, amely összeg az
első jelentős támogatást jelentette és az így összegyűlt összeg elég volt, az építkezéseik
folytatásához.
A későbbiekben további 12.500 Ft támogatást adott Schwarcz a templom
munkálataihoz, így az épület gyakorlatilag az Ő támogatásából készült el. Azonban a
templomnak voltak más jelentős támogatói is így a legjelentősebb támogatóik: Kiss
János egri prépost, Petrik Endre őrkanonok, Koháry István kanonok voltak. Az Ő
támogatásuk azonban elenyésző volt Schwarczéhoz képest.
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Egerben a kiterjedt rokonsága volt, a dédnagyapja Egerbe hozatta a Borsod megyei
testvéreit Sályról. A testvérei Pipás Pistának nevezték, mert a pipa mindig a szájában
lógott, ez nagyjából az 1880as évek elején zajlott egy időben azzal, amikor Schwarcz
szőlőbirtokossá lett, és a sok egri szőlőtermelők közül csak ő és Deutsch Áron
készítették a kóser bort. A rokonsághoz tartozott a másik Schwarcz István reb Náftolé,
aki az ortodox hitközség elnöke volt 1891-1896-ig. Ekkor kezdődött el a zsidó
hitközség nyomására, az egri zsinagóga építése is, amely szintén hatalmas anyagi erőket
emésztett föl. Ennek építéséhez az idősebbik Schwarcz István ismét nagy módú
támogatását adta, amiből a főépület és az egyik szárny el is készült, a többi elkészítése
még váratott magára jó néhány évtizedet. Így készült el a zsinagóga is amelynek
munkálatai 8 évet öleltek föl.
A teljes épület azonban csak 1926-ra ragyogott teljes pompájában. Majd a második
világháború után lerombolták és a 60-as években hotellé alakították át. A 1890-es évek
végere, Schwarcz István már mint jómódú gyártulajdonos, szőlőbirtokos, gőzmalom.
tulajdonos, és városban igen elismert és nagy tiszteletnek örvendő ember volt, aki életét
a város jobbítására szánta, és ezáltal beválasztották a város bizottsági tagságába, amivel
már politikai ügyekben is érvényesíthette befolyását. Ennek következményeképp egy
szociális segélyszervezetet hozott létre a munkanélküli lakosság számára, ez országos
szinten is elismerést váltott ki. Ennek működése hasonló volt a mai munkanélküli
hivatalokéhoz, és élvezte a dualista kormány támogatását is. Természetesen ez csak
eszmei jellegű támogatás volt! A munkanélküliség ebben az időszakban, ugyanis ha kis
méretékben is, de növekedni látszott, az országosan is érzékelhető enyhe gazdasági
visszaesés miatt.122 1901-ben a gőzmalmi részvénytársaság megalakulása után visszatért
a bőrgyártáshoz, ahol számos munkanélkülinek nyújtott elhelyezést és megélhetést
üzeme, ami Egerben Rákóczi út 27. szám alatt helyezkedett el. Ezt halála után fiai
vették át és működtették, ami a 20-as évek végéig működhetett, majd felszámolták az
épületét pedig lebontották. A fő-utca felé néző irodaépületben pedig a főposta nyert
elhelyezést. No de, hogy ne ugorjunk ennyire előre az időben, egy rövid időre itt
kitérnék Schwarcz István családi életére. Schwarcz István felesége a gyöngyösi Braun
Mózes leánya volt, Braun Mózes Gyöngyösön a leggazdagabb, legsikeresebb zsidó
vállalkozók közé tartozott. Már egészen az 1840-es években bevezette a bőrkészítésben
a tőkés módszereket, a szabadságharc után a tőkéjét ingatlanvásárlásba, és kiadásba
fektette, tagja volt a megyebizottságnak is. A lányának a házassága a hagyományos
korabeli szokásokat tükrözte Schwarcz Istvánnal, hiszen házasságközvetítő az ún.
„sadchen” segítette a hasonló társadalmi státuszú, vagyonú családok közötti házasodást.
Itt a hasonló vagyonon kívül a közös bőrfeldolgozás is összehozhatta a két családot. 123
Székely Gábor: „Nagyapám, Schwarcz Gábor , az első betelepülő Schwarcz István fia
volt, aki 1923-ban hunyt el. A család a 18.században telepedett be Magyarországra,
tímárok voltak. Egerben a Borsod megyei Sály községből települtek, ahol a jelenlegi
Ráckapu utca elején lévő új épületek helyén bőrgyárat létesítettek. A betelepülésük után
a Széchenyi utcai posta és a patakpart közötti területre gőzmalmot építettek. 1910 után
mindkét vállalkozás tönkre ment. Még 1896-ban császári szállítói címet kapott a
dédapám, és gyűrűt is mellé.” Házasságuk megkötése után (1874) közvetlenül
megszületett az első közös gyerekük Gábor, aki apja nyomdokait követve, no és apja
nyomására a ferenceseknél nevelkedett. Apja ugyanis soha nem felejtette el azokat az
éveket a ferenceseknél, és fiának is hasonló jó neveltetést szánt, és meg is kapta. Másik
fiuk, Levente már az úgymond hagyományos zsidó neveltetésben részesült, és a zsidó
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hagyományoknak megfelelően értelmiségi azaz tanító lett belőle, és megmaradt a hite
mellett életet végéig. Öregebb éveiben rabbiként is tevékenykedett. Schwarcz István
feleségének a szó szoros értelmében polgári foglalkozása nem volt ebben az időben, ház
körüli munkát végzett, és a két gyerek nevelésében vett aktív részt. A későbbiekben
mikor már a férje bizottsági tag lett, és a gyerekek is felnőttek, István komoly politikai
szerepet töltött be a város életében, felesége pedig mellette dolgozott, és a titkárnői
teendőket végezte el.
A másik fiú Schwarcz Gábor apja nyomdokaiba lépve, szintén üzletember lett. Ő
szőlőtermesztésbe fogott és többek között - s ezt talán kevesek számára ismert - hogy a
nevéhez fűződik például az egri leányka elterjesztése is, aminek országos hírűre
emelése, jelentős mértékű bevételt jelent a mai napig Eger város számára. Azonban
1888. évi filoxéra-járvány a szőlőkben is nagy pusztítást okozott, és ez hosszú
évtizedeken át kihatott a lakosság gazdasági helyzetére. A városban tőkehiány és egyéb
problémák miatt tönkrement a cukorgyár, a nagyobbik gőzmalom, a kályhagyár . Ez
Gábor üzletét is komolyan sújtotta, de szerencsére sikerült talpra állnia, és folytatnia
tevékenységét. Az egri leányka bornév talán már mindenki számára ismerősnek tűnhet.
Később a 90-es évek végén egy másik borfajta termesztésével is elkezdett foglalkozni,
ez a kék oportó, ami szintén világhírűvé vált, egy másik bor egyik alkotójaként, aminek
a neve Egri Bikavér! Így láthatjuk, hogy István két fia is milyen áldásos segítséget
jelentett és jelent a mái napig Eger város számára. Igaz, Levente nevű fiáról túl sok
mindent egyebet nem lehet tudni. István utolsó éveiben, egy olyan dolog történt amely
vérző sebet hasított a szívén, és utolsó energiáit, ennek megoldására szentelte. Így 1911
júniusában Magyarországon internálják a szerzeteseket: a déli és nyugati részről
központi és északi fekvésű kolostorokba szállítják őket, férfi és női szerzeteseket
vegyesen. Hatvanban a hívek papjaik védelmére körülvették a kolostort, a rendőrség
sokakat elhurcolt közülük. Börtönbe került a kolostor 6 ferences lakója, 4 pap és 2
segítő testvér is. P. Kriszten Rafael házfőnök 1912. szeptember 5-én a börtönben
meghalt. 1910. szeptember 7-én a Országos tanács 34. sz. törvényerejű rendelete
megvonja a működési engedélyt a szerzetesrendektől.124 Egerben a Historia Domus,
valamint P.Vándor Gottfrid feljegyzései tanúskodnak erről az időszakról.
„A jászberényi Szeráfi kollégiumot 1902-ben hozzák létre. 1910 nyara a legnagyobb
bizonytalanságban telt el. Augusztus végén, szeptember elején kezdtek beszélni arról,
hogy talán egyes szerzetesrendek megmaradnak. Szóba kerültek a bencések, ferencesek
és a piaristák, valamint egy női szerzetesrend. Esténként a legméltóságosabb
Oltáriszentséget a templomból felvisszük az oratóriumba, hogy ha esetleg az állami
rendőrség valamelyik éjjel minket is továbbvinne, mint délvidéki testvéreinket, ne
járjunk úgy, mint ők, hogy még a legszentebb elvitelére sem volt idejük. Szeptember 7én reggel egri kolostorunkba megjelent egy háromtagú bizottság, két férfi és egy nő.
Vezetőjük közölte velünk, a kormány törvényerejű rendelettel megvonta a
szerzetesrendektől a működési engedélyt, papi tevékenységük a mai nappal megszűnik,
ruhánkat le kell vetnünk, néhány napig még a kolostorban maradhatunk, azután
illeszkedjünk be a magyar életbe, ahol szívesen fogadnak bennünket. Déli 12 óráig
jelentsük, ki hol akar elhelyezkedni. Ezután a vezető eltávozott a másik kettő pedig
hozzáfogott az épület ingóságainak leltározásához. Délután kettő körül befejezték
munkájukat, eltávozásuk előtt megkérdeztek minket, hová, merre szándékozunk menni?
A rendház pap-tagjai valamennyien az egyházmegye papjai közé akartak lépni, a fizikai
dolgozó testvérek pedig átmenetileg a rokonságukat jelölték meg jövendő tartózkodási
helyéül. Levettük a szerzetesi ruhát és polgári ruhába öltöztünk.” Ezzel, egy országos
rendelet értelmében be akarták zárni az egri ferences rendet, és összevonni a
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gyöngyösivel. Ekkor Schwarcz István, minden politikai befolyását, erejét latba vetve,
foggal-körömmel ragaszkodott a ferences rend egri fennmaradásához, mind az egri
bizottsághoz, mind az országos bizottsághoz kérvényt nyújtott be, az egri rend további
működéséért. Ebben személyes, és városi érdekeket egymás után felsorakoztatva,
fejtette ki érveit.
Az országos tábla kétszer is visszaküldte kérvényét, majd kitartásának hangot adva
személyesen ment föl Pestre, - sajnos a beszéde nem maradt fönn - de hatásos lehetett,
mert elfogadásra került, és még negyven évig működhetett a rend Egerben. Majd 1950ben szocialista nyomásra végleg bezárták. Schwarcz István 1923-ban eltávozott
sorainkból, az egri kisasszony temetőben lelte végső nyughelyét. A gyerekei vitték
tovább nevét és munkásságát. Amit hátrahagyott az nem mindennapi!

TABAJDI KÁROLY
(írta: Horváth Márta-Borbála)
Helytörténeti bemutatás
Hol is vagyunk tulajdonképpen? A Tiszántúl egyik földrajzi tájegysége a Körösök
síksága, melynek tágabb egysége a Fekete-Köröstől északra eső, hajdan
Nagykeresérnek, később Erdőhátnak nevezett terület; másik szűkebb része az
úgynevezett Körösköz. Ez utóbbinak északon a Fekete-Körös, délen a Fehér-Körös szab
határt. Keletre tekintve, a Belényesi- és Zarándi Öbölmedencén túl, idelátszanak a Béli
hegység (Codru-Moma) vonulatai, az 1114 méteres legmagasabb csúccsal (Pleşul). A
nyugati oldalon csupán egy-egy erdős folt színesíti az amúgy sima, végtelennek tűnő
alföldi rónát. Ez a terület felöleli a Fekete- és a Fehér-Körös között elnyúló falusort:
Ágyát, Bélzerindet, Erdőhegyet, Feketegyarmatot, Köröskisjenőt, Nagyzerindet,
Simonyifalvát, Szapárligetet, Tőzmiskét, Vadászt és Varsándot.
Ezen települések, a távoli s a közelmúltban egyaránt, számos olyan híres-neves
emberrel büszkélkedhettek, akik valamely módon hozzájárultak a történelmi, gazdasági,
politikai, tudományos avagy kulturális változások megvalósításához.
A teljesség igénye nélkül, íme néhányuk rövid bemutatása:
Az erdőhegyi születésű polihisztor tudós, KEREKES
FERENC (1784-1850),
foglalkozott botanikával, kémiával, ásványtannal, nyelvészettel, irodalommal,
pedagógiával és matematikával is. Ő volt az első professzor, aki a debreceni
kollégiumban magyar nyelven tanította a kémiát, s ő adott először magyar elnevezéseket
a vegytani elemeknek. Fazekas Mihály mellett ő volt a debreceni füvészkert létrehozója
(1840) és annak első igazgatója.
A Körösköz másik említésre méltó alakja SIMONYI JÓZSEF, a mészároslegényből
huszárrá avanzsált „szegénylegény”, aki 1802-ben Mária Terézia rendet, majd 1804-ben
bárói rangot szerzett. Simonyi óbester kalandos életéről, hihetetlennek tűnő hőstetteiről
legendák keltek szárnyra. Garay János róla mintázta 1843-ban Az obsitos című humoros
elbeszélő költeményének főalakját, mely mű később Kodály Háry János című
dalművének szolgáltatott alapot. Simonyi óbester neve azért kötődik szorosan a
tájegységhez, mivel fia, SIMONYI LAJOS báró volt az, aki a máig is létező és virágzó
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falvat, Simonyifalvát, 1882-ben megalapította. A család leszármazottja SIMONYI
IMRE (1920-1994), a József Attila- és Artisjus-díjat, Déry-jutalmat elnyert költő is.
Szintén ehhez a tájegységhez köthető a XX. század egyik jeles költője, OLOSZ LAJOS
(1891-1977), aki Ágyán született, majd a jogi egyetem elvégzése után Köröskisjenőben
ügyvédeskedett egészen nyugdíjba vonulásáig. Az Erdélyi Helikon alapítótagja volt,
egy rövid ideig pedig az aradi Déli Hírlap főszerkesztőjeként szolgálta a kultúrát.
Fegyelmezett költészete az erdélyi avantgárd fővonalába tartozott.
Említésre méltó a jelenkor nagy írónője, SZABÓ MAGDA, aki szintén ágyai
gyökerekkel rendelkezik.
Leszűkítve a Körösköz területét egyetlen településre, NAGYZERINDRE, ott is
találhatunk méltatásra és tiszteletre méltó történelmi személyiségeket. Mit is kell tudni
Nagyzerindről?
Nagyzerind a Fekete-Körös bal partján elhelyezkedő Árpád-kori település, mely
nevében is őrzi a honfoglaló magyarság törzsi-nemzetségi emlékeit. Az államalakító
István, első magyar király ellen lázadó, pogány hitű Koppány vezér apjának, Tar
Zerindnek a nevét viseli. Első írásos említése a XII. századból származik, mint „villa
Zerend” (1169). A XVI. századból származó történelmi források jellegzetesen
köznemesi tulajdonban lévő jobbágyfaluról tanúskodnak. Számos oklevélben
megemlítik a török időkben is, mely hódoltságot viszonylag jól vészelte át. A XVIII.
században kamarai birtok, s több évtizedig számtartósági központ volt.
Lakosai az elsők között tértek kálvinista hitre, temploma is régi keletű. Már az 1700-as
években működött református elemi iskolája.
1818-tól, több más környékbeli településsel együtt, József Antal főherceg uradalmához
tartozott, aki elkezdte lerakni a modern majorsági gazdálkodás alapjait. József Károly
Lajos főherceg az 1867-es kiegyezés után nagy hozzáértéssel és odaadással folytatta
édesapja munkáját. A monarchia idejére jellemző általános gazdasági fejlődés
Nagyzerindet sem kerülte el. Itt vezetett keresztül a gyulai keskeny vágányú vasút, mely
lehetőséget nyújtott a lakosságnak a termény nyugati piacokon való értékesítésére. Erre
utal a manapság is használatos „Vasút-utca” elnevezés. Tehát elmondható, hogy a
kiegyezés utáni megvalósítások az ország ezen területén is megnyilvánultak. Melyek is
voltak ezek a jelenségek?
Kortörténeti áttekintés
Az 1867-es kiegyezés visszaállította az 1526 után szétesett államterület egységét. A
Magyar Királyság, a középkori állapotához hasonlóan, újra a nyugati keresztyén világ
egyik legnagyobb kiterjedésű államává vált.
Európa közepét, s egyben Magyarországot, az ipari forradalom az 1850-es években érte
el. Az 1867–1890 közötti korszak a „modernizáció és a polgárosodás” időszaka.
Magyarország, azzal, hogy államházasságban élt Ausztriával, a korabeli világ
legdinamikusabban fejlődő ipari társadalmának közelébe került. A dualista
államszervezet intézményesen összekötötte a Kárpát-medence népeit a német területek
technikai-gazdasági lendületével. Segítette őket, hogy meginduljanak a felzárkózás
útján.
Az 1867. évi kiegyezés nyugati típusú alkotmányos monarchia kiépítését kezdte meg a
Habsburgok uralta országokban. A nyugati államok fejlettségi szintjéhez való
felsorakozást nagyban elősegítették az ekkor alkotott törvények.
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Az új nemzetiségi törvény (1868) teljes egyéni autonómiát adott: a polgári életben
mindenki szabadon használhatta anyanyelvét, ezáltal széles körű, szabad
nyelvhasználatot biztosított a nem magyar anyanyelvű polgárok számára is.
A polgári államszervezet kiépülése magával hozta az állami adminisztráció
szakszerűsödését is. Az ide vonatkozó törvények (1870 – 1871) korszerűsítették a
községek, a törvényhatósági jogú városok, a vármegyék megszervezését.
Törvények egész sorával teremtették meg a polgári gazdálkodás feltételeit: iparűzés,
erdő- és vízgazdálkodás, mocsarak lecsapolása, termőföldek feljavítása, és más
gazdasági jellegű rendelkezések léptek érvénybe.
A monarchista állam felvállalta a polgár munkaképességének „biztosítását” is,
megteremtvén az alapismereteket nyújtó kötelező népiskolát (1868), a tisztviselők
képzettségéhez szükséges és az egyetemhez vezető középiskolai rendszert (1883). Így
jött létre a középiskola mellett a felső népiskola és a polgári iskola. Nem mellékes
megjegyezni, hogy az új oktatási törvény lehetővé tette az anyanyelven való
alapoktatást.
A polgári törvénykönyv (1868), az ügyvédi rendtartás (1874), valamint a magyar
büntető törvénykönyv (1878) átdolgozása és korszerűsítése sem maradt el. Ugyanakkor
az ipari forradalom és a polgárosodás jótékony hatása megmutatkozott az
egészségügyben (a közegészségügyi körülmények rendezése folytán ez az időszak a
nagy járványok megszűnésének kora), a pénzvilág, a bankok és a tőzsde fejlődésében,
az infrastruktúra és a vasúthálózat kiépítésében egyaránt. Ezekben az évtizedekben
épültek ki a városközpontokban máig is álló pályaudvarok, szállodák, középületek.
Ebben a korban váltak a városok a környék színházi, irodalmi és egyleti életének
központjaivá.
Elmondható tehát, hogy a kiegyezés és a monarchista államrendszer felgyorsította azt a
polgárosodási folyamatot, amelyet a XVIII. század második felében az abszolutizmus
indított el, és a magyar állam népeinek társadalmát fokozatosan közelítette a nyugateurópai életformához.
Ebben a fejődő történelmi, politikai, gazdasági és kulturális környezetben nem csoda,
hogy felvillant egy újabb név, a Tabajdi családé, mely több tanult embert nevelt a
társadalomnak: jegyzőket, lelkipásztorokat, ügyvédeket. Közülük a legnagyobb karriert
TABAJDI KÁROLY (1833-1886) futotta be. Ki is volt tulajdonképpen Tabajdi Károly?
Életrajzi adatok
1833. november 10-én született Nagyzerinden a falu és Arad megye kiemelkedő
személyisége, Tabajdi Károly. Mint sok embernek, már a család is meghatározó volt
életpályája számára, ugyanis édesapja, Tabajdi Dániel a község nagy tekintélyű
(Lakatos Ottó Arad története c. munkája szerint Arad megye legtiszteltebb) jegyzője
volt.
Elemi osztályait szülőhelyén (tanítói Nagy Mihály, majd Jánossy Károly voltak), a
gimnáziumot, valamint a jogi tanulmányok első két évét Debrecenben, a III. és IV.
évfolyamot Pesten végezte.
Ezután Simon Florent ügyvédi irodájában folytatott két évig joggyakorlatot; innét
Aradra Csemeghi Károly irodájába került.
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1860-ban, 27 évesen lett a jogtudományok doktora, rá egy évre, 1861-ben Arad megye
első aljegyzőjeként szolgálja hazáját, a megyék feloszlatásáig. Ezen idő alatt megnősült
és ügyvédi irodát nyitott, kezdetben Tagányi Istvánnal, aztán csakhamar egyedül.
A kiegyezés után, 1867-ben megyei főjegyzővé avanzsált, 1869-ben Pécskán kincstári
ügyész lett, ez állásában a kir. törvényszékek szervezéséig maradt, ugyanis innen az
újonnan szervezett Aradi Királyi Törvényszék elnökévé nevezték ki.
Nagy fordulat állt be életében, részben a politikai pályáján, amikor 38 évesen, 1871.
december 28.-án megválasztották Arad megye alispánjává. A “megválasztották”
kifejezés helyénvaló, ugyanis az 1876-77-es közigazgatási átszervezés után – ekkor
Erdélyben 15 megye jött létre – a kormányt az általa kinevezett főispán képviselte a
megyében, s mellette a megye élén a hat évre választott alispán állott.
Életének e korszakában sok nagy tett fűződik nevéhez: Arad saját kereskedelmi és ipari
kamarájának megteremtése; 1872-ben ő vitte keresztül az 1871. XVIII. t.-cz. értelmében
a községek rendezését, még pedig úgy, mint az kevés megyében sikerült. 1874. jan. 1én életbe léptette a megyei jegyzők nyugdíjintézetét.
1879 márciusában. királyi tanácsos lett.
Nagy áldozatot vállalt az 1879. április 14-15-i nagyzerindi húsvéti nagy árvíz
következményeinek felszámolásában. Erről az árvízről tanúskodik a Nagyzerénd
vésznapjai, versbe szedve egy szemtanú által címmel megjelent korabeli kiadvány. Íme
néhány részlet az említett műből:
“…A jótékonyság felüti sátorát,
Városok, községek kenyeret, szalonnát
Ajánlának s hoztak Nagyzerénd népének,
Nagyon sokra megyen a száma ezeknek.
Érdemes jegyzőnk is, látva helyzetünket,
Gyorsan levelet írt Aradra, ügyünket
Oly híven leírja, gyászosan lefesti,
Mely a szív húrjait egész kifeszíti.
Lelkes Alispánunk, hogy bajunk értette,
Nyomorúságunkat nagyon szívre vette.
A helyszínen termett, mint jótevő angyal,
Vigaszt hintvén széjjel szép szelíd szavával,
Mert hajóra ülve rendre megvizsgálta,
Rombolt utcáinkat sorba mind bejárta.
Itt intézkedést tesz a vízeresztésről,
Amott rendelkezik a sok éhezőről.
Itt bíztat, bátorít, ott egy főmérnökkel,
Kit magával hozott, jól intéz mindent el.
Szép bíztató szava füstbe nem is mene,
Az általa gyűlt segély szép összeget teve.
Felterjeszté ügyünk több helyt a megyében,
Általa részesít királyunk kegyében.
Arad megye számos községe, városa
A kegyajánlatot Zeréndnek meghozza.
A király őfensége ezt megkoronázza,
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Kétezer forintot őreá ruháza,
Hogy szülőfaluját vele segítse meg,
Királyunk jó szíve szavára indult meg.
Legyen áldott mindnek az emlékezete,
Ki kegyajánlattal minket megsegíte!
Őrízze meg az ég a sors vaskarjától,
Őrízze a balsors mostohaságától,
Akik meg nem veték jeles Alispánunk
Felhívását, hanem könnyítettek rajtunk!
Te pedig, Nagyzerénd népe, ki vagy, s leszel !
Ily dicső eljárást soha ne felejts el!
Házadat, gabonád a víz megrombolta,
Kisebb-nagyobb részben ő ezt kárpótolta.
Mi nem bírtunk szembeszállni a veszéllyel,
Ő szembeszállt maga, mit tett értünk széjjel.
Mint mesés pelikány, minket úgy táplála…
Valóban, ha egyszer Nagyzerénd faluja
Felépül, s a sok ház fehérlik utcáin,
Alázd meg magadat, fogadd e soraim!
Formáld át szívedet olyan szent oszlopnak,
Amelyről a betűk soha le nem kopnak!
Tisztelettel említsd, vedd nyelvedre nevét,
Tisztelettel említsd születése helyét!
Ha Nagyszalontának van becses Aranya,
Van Nagyzeréndnek is egy Aranybányája!
Ahonnét az áldás csepeg, foly,
Éltesse az Isten – ez Tabajdi Károly!
Éltesse, tartsa meg számos esztendőkig!
Tarston családfája hosszú évezrekig!
Legyen ő megáldva földön, mennyen ott fenn,
Én, a szerény író, mondok rája Áment!”
Tabajdi Károly hatalmas részt vállalt szülőfaluja újjáépítésében, melynek érdekében
még a királynál, Ferenc Józsefnél is közbenjárt. Bár a császár nem látogatta meg
személyesen ezt az árvíz súlytotta kicsi falut, s nem ígérte meg, mint Szegeden „ Szebb
lesz, mint volt”, mégis pénzadományt küldött a katasztrófa nyomainak felszámolására.
Az egyházi jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy a következő években a lakóházak, a
templom s a parókia felújítása, újraépítése mellett sor került a védőgátak megerősítésére
is, mely fokozott védelmet nyújtott a helybélieknek.
Tabajdi Károly életpályájának delelése 1879 június 29.-ére esett. Amikor 46 évesen
kinevezték Arad megye és szabad királyi város főispánjává, a lakosság többsége nagy
lelkesedéssel fogadta a hírt. 1879. júl. 21. tartotta főispáni székfoglalását. Ekkor
mondott beszédét az összes hazai sajtó örömmel fogadta, mert e beszédében a
becsületes és kitartó munkának, a hazafias küzdelmeknek és a magyar állameszme
fenségének emelt oszlopot.
A nagy közigazgatási átszervezések korában időlegesen, 1880-tól Krassó megye, majd
pedig az 1881. LV. t.-cz. értelmében az egyesített Krassó-Szörény megyék főispánjává
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neveztetett ki. Ő hajtotta végre a két megye egyesítését és tisztújítást. 1881-ben
megalakította a megyei tisztviselők nyugdíjintézetét.
A közügyekben való tevékeny részvétele nemcsak a városi és megyei közgyűlések
elnöki teendőinek ellátásában merült ki. Nagy hozzáértéssel kísérte figyelemmel és
intézte a megye összes ügyeit. Különös érdeme, hogy a kor szellemét túlhaladva,
felismerte az etnikai jó együttélés szükségességét, feloldotta a magyarok és románok
közötti súrlódásokat olyannyira, hogy “csekély kivétellel a közügy örömére óhajtott
nyugalom és béke állt fenn.”
Tabajdi és a közművelődés
Már a kimondottan politikai pályafutása előtt, 35 évesen, 1868-ban a Deák-párti Aradi
Lapokat szerkesztette. Az ebben közölt politikai és jogi cikkeinek is köszönhető a
Deákpárt választási győzelme úgy Aradon, mint a megyében.
Főispáni minőségében számtalan egyesület támogatója, tiszteletbeli tagja volt. Többek
között az Arad vidéki tanítóegyleté, melyen keresztül erkölcsileg és anyagilag is
támogatta a jövő nemzedék nevelését és oktatását. Tekintettel a szülőfaluja iránti
hűségre a Nagyzerindi Református Presbitérium is tiszteletbeli tagjává választotta.
Mindezek mellett a leggyümölcsözőbb közművelődési tevékenységét mégis a Kölcsey
Egyesület körül fejtette ki. Arad számára 1881 – többek között – a Kölcsey Egyesület
létrejöttének éve volt. A kor krónikájából tudjuk, hogy ebben az esztendőben egy
alakuló értekezlet és két rendes közgyűlés indította útjára az oly nagy sikerű
egyesületet. Mindhárom alkalommal elnökké, mint ahogy a továbbiakban is haláláig,
Tabajdi Károlyt választották. Az alakuló értekezleten a kötelező száz tag helyett 167
rendes, 38 pártoló és 2 alapító tagot jegyeztek be. Az alapító tagok egyike Tabajdi
Károly, akinek lelkes felhívására a rendes tagok száma a második év végéig mintegy két
és félszeresére, azaz 422-re növekedett. Az egyesület tiszteletbeli tagja volt többek
között Jókai Mór, később pedig dr. Márki Sándor is.
A Kölcsey Egyesület az első két évében főleg irodalmi téren remekelt. 1884-ben
megjelentetik az első évkönyvet, amelynek szerzői között Tabajdi Károly is szerepel.
Amikor pedig felmerült Arad megye monográfiája megírásának kérdése, a főispán
felkarolta és létrejöttét messzemenően támogatta.
Az utókor kegyelete
Tabajdi Károly azon személyiségek közé tartozott, akiket még életükben sok elismerés,
sőt dicséret illetett. Arad város és a vármegye megrendült lélekkel fogadta az 53 éves
korában bekövetkezett halálát. Tabajdi Károly főispánt, királyi tanácsost, a Lipót-rend
lovagját ezrek kísérték végső nyughelyére az aradi Felső-temetőben.
Az 1886. október 7.-én bekövetkezett halálakor keletkezett egyik nekrológjában
olvashatjuk: még alispánként arról kérdezték, untatja-e a tanítók közgyűlésének egyikmásik hozzászólása. “Dehogy untat, viszonzá Tabajdi; unalmas lehet csak a
sötétségnek argumentálása, de itt, hol fénysugarak vetélkednek egymással, bebizonyítni
akarván, hogy ki, melyik tud nagyobb fényt árasztani, unalomról szó sem lehet.”
Az aradi Felsőtemetőben található nyughelyének sírfelirata a következő:
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TABAJDI KÁROLY
főispán, kir. tanácsos, a Lipót-rend lovagja
1833 — 1886
A történelem kereke azonban tovább dübörgött, gázolt és rombolt, forradalmak és
világégések perzseltek és nyomorítottak. Bár halványul az emlék, s a felejtés kegyetlen
nagy úr, de ami és aki értéket képvisel, nem múlhat el nyomtalanul, nem halhat meg a
név, mert a kegyelet utánatalál, s a lélek jobb rész fennmarad.
Nem minden falunak adatik meg, hogy ilyen köztisztviselői és tudományos rangú
embert adhasson a hazának. Az utókornak, nekünk, aradiaknak, nagyzerindieknek az
emlékezés mellett egy elismerő márványtáblával, iskolanévadással is tisztelegnünk kell
előtte.
Ezt a tényt felismerve és megvalósítva, szülőfalujának, Nagyzerindnek az általános
iskolája 2003 szeptemberétől viseli az ő nevét, ugyanekkor helyezték el az iskola falán a
következő feliratú emléktáblát:

IN MEMORIAM

TABAJDI KÁROLY
ZERIND 1833 – ARAD 1886
PREFECTUL JUDEŢULUI
ARAD

ARAD MEGYE
FŐISPÁNJA

A 2003-2004-es tanév ünnepélyes megnyitóján a Nagyzerindi Általános Iskola
hivatalosan is felvette a falu neves szülötte, Arad vármegye és Arad szabad királyi város
egykori főispánja, Tabajdi Károly nevét. A rendhagyó ünnepélyen, számos más
felszólaló mellett, szót kaptak a Magyarországról érkezett Tabajdi-leszármazottak is,
akik oldalági rokonok (ugyanis Tabajdi Károly “mag nélkül” hunyt el), és
tulajdonképpen ez alkalommal találtak egymásra. Az iskola előterében elhelyezett
Tabajdi-portrék is jelzik azt a szellemiséget, amely mostantól, óhatatlanul is, kötelezően
hárul a nagyzerindi tanügyre, közéletre, egyházra.
Jeles szülöttünk nevét remélhetőleg utódaink is fogják ismerni, s érdemeit egy szál
virággal, sírjának gondozásával elismerik majd, mivel Tabajdi Károlyról elmondható,
hogy:
„Nem halhat meg nevem.
Nyomtalanul el nem múlhatok.
Irigy századok le nem gyűrhetnek.
Lelkem jobb rész fennmarad.” (Bartalis János)
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Gróf Teleki Sámuel
(1845-1916)
(írta: Szigeti Eszter)

Élete
Gróf Teleki Sámuel (született Sáromberkén
1845 november 1-én, meghalt Budapesten
1916 március 10-én) a neves erdélyi Teleki
család református ágának leszármazottja.
Középiskoláit magánúton végezte, a
debreceni
református
kollégiumban
érettségizett 1863-ban jeles eredménnyel.
Felsőfokú
természettudományi
tanulmányokat a göttingeni és a berlini
egyetemen folytatott. Göttingenben az
állam- és gazdaságtudományi fakultációra
járt, de tanult ásványtant, geológiát,
földrajzot és csillagászatot is. Az egyetem
után katonai szolgálatba lépett, majd 1881-től országgyűlési képviselő volt. Ekkor
ismerkedett meg Rudolf trónörökössel, aki élénk figyelemmel kísérte a kor földrajzi
felfedezéseit. A Rudolffal tett közös vadászatok a Görgényi-havasokban érlelték meg
benne a gondolatot egy egzotikus vadászexpedícióról. Az afrikai utazás eredeti célja a
vadászaton kívül a Kilimandzsáró megmászása volt. Valószínűleg Rudolf sugallta az
ötletet, hogy a vadászatot kösse össze Kelet-Afrika akkor még ismeretlen tájainak
Baringó-tótól északra elterülő vidékeinek felkutatásával. Emellett egy esetleges afrikai
gyarmatszerzés a 19. század második felében gyakran szóba került Bécsben. Így jól jött
volna Rudolfnak egy nagyszabású felfedezés. Telekin kívül még két nagy magyar
Afrika-kutató volt: Magyar László (aki nyomorultul pusztult el a trópusok alatt) és a
már a 20. században tevékenykedő Torday Emil. Míg Magyar lehetőségeit a
pénztelenség korlátolta, Teleki gazdagon felszerelt expedícióval indult útnak. Teleki a
négereket a kor általános véleményének megfelelően néprajzi kuriózumnak tekintette.
Teleki életművét a megismerés vágya és a tudásszomj jellemezte, bár nagybirtokos
mágnás, a Habsburgok bizalmasa, a főrendiház tagja, vállalkozott az utazásra. Afrikai
munkássága példamutató lelkesedést, bátorságot, áldozatkészséget, a tudomány iránti
fogékonyságot bizonyít. Teleki kutatásainak megítélésével figyelembe kell vennünk,
hogy Afrikának addig ismeretlen területeit járta be, ahol előtte még európai utazó nem
járt, és a térképen fehér folt volt. Így elemezve működését olyan kutatómunka és kutató
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egyéniség képe rajzolódik ki előttünk, amellyel bízvást büszkélkedhet a magyar
tudomány, mert jelentős mértékben gyarapította az emberiség Afrikára vonatkozó
konkrét ismereteit. Teleki 1894-től az Magyar Tudományos Akadémia tagja
Expedíció
Teleki Sámuel alapos előkészítő munka után, 1886 november 29-én érkezett a Zanzibár
szigetére, ahol Höhnellel együtt nagy körültekintéssel kezdték meg az Afrika ismeretlen
vidékeinek felkutatására induló expedíciójuk szervezését. A kor legtapasztaltabb
karavánvezetőinek Dzsumbe Kimemetának és Dualla Ildrisznek a felfogadása valamint
a 300 főnyi karaván felszerelési listái bizonyítják hogy Telekiék nem szabványos
vadászkirándulásra indultak. 1887. február 4-én indultak a tengerparti Panganiból
Taveta (Kenya) felé. Útközben súlyos csapás érte az expedíciót. A Kelet-Afrikáról
gyűjtött szakirodalmat, térképeket és leírásokat tartalmazó láda a teherhordó szökése
miatt elveszett. Az Usambara és Pare-hegységek, valamint a Dsipe-tó érintése után
1887 júniusában érkeztek meg a Kilimandzsáró tövéhez. Afrika hegyóriásán minden
előtte próbálkozónál feljebb, az 5310 méteres magasságig jutott fel. 1887.
szeptemberben ismét a Kikuju-földön áthaladva több ízben is halálos áldozatokat
követelő harcba keveredtek az expedíciót megtámadó kikuju törzs tagjaival. 1887
októberében a Kenya-hegy megmászásakor elsőként érte el a hóhatárt, a 4680 méteres
magasságot. Nyemszből, a Baringo-tótól északi irányba indulva, az európaiak számára
ismeretlen vidékeken áthaladva érték el a Nyiro-hegy déli lábát, majd helybeli
karavánvezetők segítségével 1888. március 6-án jutottak el az itt élő turkána nép által
Nagira Mwaiten néven ismert tóhoz, melyet Teleki Rudolf trónörökösről nevezett el. Az
expedíció fedezte fel a Kelet-Afrikai árok 646 méter magasan működő tűzhányóját,
mely a Rudolf tótól 5 km-re délre magasodik. A Rudolf tó keleti partjai mentén északi
irányába folytatták útjukat. Nagy nélkülözések és életük többszöri kockáztatásával
jutottak el Kelet-Afrika másik lefolyástalan sós tavához melyet Stefánia tónak (Rudolf
trónörökös felesége után) neveztek el. Ez év augusztusában a turkána, riat, elmolo,
szamburu és szuk (pokot) törzsek földjeit keresztezve, a sivatagos, gyéren lakott
vidéken, az éhínségtől szenvedve jutottak vissza a Baringó-tóhoz, majd Taveta érintve
érkeztek Mombasába, 1888. október 24-én. Az expedíció sikeres munkájáról Teleki
csak egy rövid jelentést publikált a Times hasábjain, magát az utazást és annak
eredményeit kísérője Höhnel írta le. (Höhnel Lajos: Teleki Sámuel gróf felfedező útja
Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban, I-II. Kötet) Teleki Samu a következő
év (1889) elején látogatást tett Abesszíniába, hol Harar vidékét kereste fel. Az 1886-tól
1889-ig tartó utazásainak költségeit a magánvagyonából fedezte. (Értékes birtokokat
adott el). A következő években is jelentős, főleg vadászati célú utazásokat tett. 1893ban kereste fel Indiát, ahonnan Szumátra és Jáva szigetére utazott. 1895-ben ismét
visszatért Afrikába, újra megkísérelte a Kilimandzsáró megmászását, de ekkor sem
sikerült a csúcsot (5895 m) elérnie.
Munkásságáért számos tudományos társaság kitüntette, 1894-ben a Magyar
Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. A bécsi udvartól 1897-ben
elnyerte a "valóságos belső titkos tanácsos" címet. Amikor kitört az első világháború
már 69 éves volt, de mint tartalékos huszáralezredes, felajánlotta szolgálatát az
uralkodónak, korára való tekintettel azonban azt már nem fogadták el. Még két évet élt,
1916. március 10-én hunyt el. Halála után Sáromberkén helyezték nyugalomba a
Teleki-család kriptájában. A kripta a II. világháború idején súlyosan megsérült, a sírokat
kibontották. Később kijavították, 1960-as években műemlékké nyilvánították. Többször
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is kirabolták a síremléket. Jelenleg a sáromberki ref. egyházközség viseli gondját.
Emlékére 1989-ben szobrot állítottak a magyar utazók érdi panteonjában, a Magyar
Földrajzi Múzeum parkjában.
Teleki utazásainak tudományos értéke
A 3000 kilométeres útvonal a Baringó tótól északra olyan vidékeken haladt át, melyeket
a XIX. sz. második felében a térképek még fehér foltként ábrázoltak. Az ismeretlen
útszakasz első térképezése, az expedíció történetének megírása és közreadása Höhnel
érdeme, de ez a tény nem homályosíthatja el, hogy az utazás kezdeményezője,
szervezője és vezetője Teleki Samu volt. Az expedíció egyik érdeme, hogy ismeretlen
vagy alig ismert törzsekről, népcsoportokról közölhettek, személyes tapasztalatokon
nyugvó, máig forrásértékű, hiteles híradásokat. Teleki és Höhnel értékes és máiig
egyedülálló fotódokumentációt készített, mely a XIX. századi Kelet-Afrika természeti
képéről, településeiről, népeiről jelentős információkat rögzített. 16 különböző
néptörzstől, vagy vidékről származó, 338 darabból álló tárgyi etnográfiai anyagot
gyűjtöttek, mely a Magyar Néprajzi Múzeum afrikai gyűjteményének alapjává vált. A
felfedező utazás meteorológiai, geológiai, földrajzi, állat- és növénytani megfigyelései
Kelet-Afrikáról számottevő új "nyersanyagot" adtak a természettudományok
művelőinek. A Rudolf- és Stefánia-tavak, valamint a Teleki-vulkán felfedezése
szolgáltak kiinduláspontul a Kelet-afrikai árokrendzser kialakulását magyarázó új földfejlődéstörténeti elméletnek.
Három új kaméleon fajt fedeztek fel. A kor nemzetközi hírű szakemberei által
feldolgozott, 237 fajt számláló herbáriumban 32 virágos növény-, 1 páfrány-, 32 lombos
moha-, 4 májmoha- és 9 zuzmófaj volt új a tudomány számára. Teleki nevét 1 májmoha
és 6 virágos növényfaj viseli. Legismertebb ezek közül a Kenya-hegyen 3-4000 m
magasságban megtalált Lobelia telekii Schweininf., és a Kilimandzsárón a Senecio
teleki Schweininf. Arra, hogy nemcsak Höhnel, hanem Teleki is gyűjtött növényeket, az
a tény utal, hogy olyan helyekről is vannak gyűjtések, ahol egyedül járt. Teleki nevét
viseli a kenyai Mount Kenya nyugati oldalán található glaciális eredetű völgy, valamint
a Kenya-hegy központi csúcsrégiójától délre a Shipton-, Tilma- és Sommerfelt-csúcs
közötti cirkuszvölgyben, kb. 4360 m tengerszint feletti magasságban található
tengerszem (Teleki Tarn). A függetlenné vált kenyai nép megbecsülésének jele, hogy a
Teleki-völgy felső szakaszán, 4300 m magasságban található menedékházat is róla
nevezték el (Teleki Lodge), mivel az európai felfedező utazók közül ő járt itt elsőként.
Gróf Teleki Sámuel 1887/88. évi Kelet-Afrika expedíciója a földrajzi felfedezések
korának utolsó nagyszabású vállalkozása volt "a Világ utolsó fehér foltja"-ként számon
tartott kelet-afrikai vadonba. Az expedíció eredménye. Hogy számos földrajzi,
térképészeti, vulkanológiai, zoológiai, botanikai és néprajzi felfedezéssel gazdagította a
magyar és az egyetemes földrajztudományt.
Forrás:
Höhnel Lajos: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein
1887-1888-ban, I-II. Kötet
Teleki Sámuel. Wikipédia
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Than Károly
(írta: Tápai Róbert)
Jeles személyek nem csak a mai Magyarország területén születtek és születnek
nemzetünkből, hanem az úgynevezett határon túlon is. A mai Vajdaság területéről a
történelmi Délvidék legnagyobb részéről is sok híresség származik, akik a Monarchia és
azon belül a Magyar Királyság hírnevét emelték.
E dolgozatban egy kevésbé ismert és szeretett tudományággal, a kémiával foglalkozok.
Valaha a vegytan sokkal kedveltebb volt. A természettudományokon belül a kémiának a
presztízsét egy neves délvidéki származású tudós növelte a hazai közoktatásban. Sajnos
a régi fénye a tudománynak megkopott.
Hazánkban már a XVIII. században jelentős kémiai eredmények születtek – elegendő
csak a tellúr felfedezésére utalnunk – a kor színvonalán folytak az ásványvízelemzések,
a Selmecbányai Bányászati Akadémián folytatott laboratóriumi képzés mintául szolgált
Európában, Irinyi János 1838-ban, alig húsz éves korában feltalálta a foszforos gyufát,
később pedig a kémia elméletében is fontos megállapításokat tett, aligha lehet kétséges,
hogy a modern kémia hazai megalapozója Than Károly volt.
Than Károly 1834. december 20-án született
Óbecsén. Nagy szülöttét a helység máig is
megbecsüli, szülőházán magyar és szerb
nyelvű emléktábla hirdeti nevét (szülőházáról
és az emléktábláról képek láthatók a dolgozat
végén). Apja a helybéli királyi uradalomnak
volt a tiszttartója. Károly a negyediknek
született fiúgyermek. Nem volt egyedüli a
családból, aki bekerült a magyar pantheonba.
Egyik bátyja, Than Mór híres festővé lett. A család a polgári középosztály szintjén
anyagi gondoktól mentesen élt. A gyerekeket taníttatták. Károly négy gimnáziumban is
tanult, Szabadkán, Kalocsán, Szolnokon és Becskereken. Kalandos gondolkodású fiú
volt, még gimnazista, amikor a negyvennyolcas forradalom kitört. Az őszt otthon
töltötte, amikor honvédcsapatok táboroztak a városban. Thanékhoz egy Böhm Vilmos
nevű tüzérszázadost kvártélyoztak be, aki szegről-végről távoli rokon volt. A tüzértiszt a
tizenöt éves fiúnak mutogatta és magyarázgatta az ágyúkat. A gyerek lelkesedésében
közölte, hogy ő is beáll honvédnek. A szülőknek már három fia szolgált a hadseregben,
érthető, hogy riadtan tiltakoztak. De hiába. Károly a tüzértiszt segítségével
keresztülvitte akaratát, felcsapott tüzérinasnak. Böhm megígérte, hogy gondját viseli.
Ígéretét nem tarthatta meg, mert hamarosan elesett. A kis katona magára maradt.
Életében sokszor mesélte, hogy részt vett a vízaknai csatában, ahol meg is sérült. Aztán
sokáig Nagyszebenben az ágyúöntődében dolgozott. Azt is mondogatta, hogy ekkor
ébredt fel érdeklődése a kémia iránt. Ott volt Zsibónál is, ahol az erdélyi hadsereg letette
a fegyvert. A gyereket rögtön elengedték. Gyalog indult hazafelé. Kimerülten érkezett
Körösladányba, ahol a rokon Lengyel családnál pihent meg.
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Szomorú hírek vártak rá: édesanyja időközben meghalt, apja elvesztette állását hazafias
magatartása miatt. Nem is talált, csak 1851-ben új állást a zombori adóhivatalban. Than
Károlynak saját lábára kellett állnia. Belépett gyakornoknak Kiss Ferenc körösladányi
patikushoz, majd folytatta a gyakornokságot Simonides Antal gyógyszertárában
Hódmezővásárhelyen. „Ő felismerve törekvéseimet, a legjobb akarattal támogatta a
chemia iránti hajlamomat. Megengedte, hogy kísérleteimhez a szükséges anyagokat
használhassam. Filléreimből összetakarított kis összegen Prágából chemiai
készülékekkel felszerelt szekrénykét szereztem.”

Than Károly (1834-1908)

Than Károly

A rendes napi kötelességek után többnyire éjjel végeztem kísérleteimet” – emlékezett
vissza később erre a munkahelyére a híres professzor. A gyakornoki évek elmúltával
letette az előírt vizsgát. Most már patikussegédként dolgozhatott. Szegedre ment, és
Rohrbach Antal gyógyszertárába szegődött. Megint megértő főnökre talált, aki lehetővé
tette, hogy a még hiányzó két gimnáziumi osztályt elvégezze. 1855-ben letette az
érettségit, így megnyílt az út az egyetemre. Ez volt a fő vágya. Orvostanhallgatónak
iratkozott be Bécsben. Sok magyar ifjú ment akkor Bécsbe tanulni. Ugyanis a pesti
egyetemen, mint említettem, akkor német nyelven folyt az oktatás. Ha meg már itt is,
ott is németül kell a tudományt tanulni, akkor miért ne Bécsben, ahol sokkal
korszerűbb, jobban felszerelt volt az egyetem, mint a meglehetősen provinciális pesti
universitas. Csak egy évig volt orvostanhallgató, akkor átment a bölcsészkarra
gyógyszerész hallgatónak. Itt ugyanis sikerült ösztöndíjat szereznie.
1858-ban, szigorlatai sikeres letétele után Thant a kémia doktorává avatták. A bécsi
vallás és közoktatási minisztérium ezer forintos egyéves ösztöndíjat biztosított neki
külföldi tanulmányút céljaira. Than Heidelbergbe ment. Itt különböző előadásokat
hallgatott, legfőképpen azonban a kémia professzoránál, Bunsennél dolgozott, aki akkor
hírneve tetőpontján állt.
Bécsbe visszatérve, 1859-ben kétéves időre tanársegédi kinevezést nyert a kémiai
intézetbe. Ugyanabban az évben magántanári képesítésért folyamodott, amit el is nyert
gyógyszerészi és analitikai kémiából. Ekkor érte őt a pesti egyetem pályázati felhívása a
kémiai tanszék professzori tisztére. Feltétel volt a szakmai képességen és eredményeken
kívül a magyar nyelv tökéletes bírása. Than pályázati iratai közt megtalálható szegedi
gimnáziumi magyar tanárának igazolása arról, hogy Than kifogástalanul beszél és ír
magyarul. Az egyetem tanácsa a pályázók közül Than Károly mellett döntött. 1860
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októberében a pesti egyetemre a kémia nyilvános rendkívüli, 1862 júliusában nyilvános
rendes professzorává nevezték ki.
Az Újvilág és a Hatvani utca, azaz a mai Semmelweis és Kossuth Lajos utca sarkán egy
egyemeletes épületben nyertek elhelyezést az orvosi kar tanszékei. Itt voltak a gyógyító
tanszékek betegszobái, és itt volt a környéket büdösítő kémiai tanszék is. Kegyetlenül
zavarták egymást.
Than első tevékenysége felterjesztésekből állt, amelyekben új vegytani intézet építését
szorgalmazta. Kérelme csak Eötvös Józsefnél, a kiegyezés utáni kultuszminiszternél
talált megértésre. Than olyan intézetet kívánt, „amelyben 280-300 hallgató a
kísérletekkel egybekapcsolt vegytani előadásokat látogathatja, és egyidejűleg 70
gyakornok, akik között mintegy 20 előbbre haladott, illetőleg önálló búvárlatokkal
foglalkozó, vehessen részt a vegytani gyakorlatokban. Az intézetben továbbá lehetővé
kell tenni, hogy benne kényelemmel önálló tudományos búvárlatok legyenek
kivihetők...”
Than külföldre utazott, és számos új, korszerű kémiai intézetet látogatott meg, ott
szerzett tapasztalataival aktívan részt vett a tervezésben. Az építkezés a Trefort-kertben
1868 októberében indult meg, és a korabeli viszonyokhoz képest meglehetősen sokáig
tartott. A tanítás csak 1872-ben indult meg az új épületben.
Than további sikeres élete ehhez az épülethez kötődött, ebben oktatott, kutatott, sőt
lakott is, emeleti hétszobás szolgálati lakásában.
Mint kutató a kémiának széles skáláján dolgozott. Az általános, a szervetlen és az akkor
valóban egészen új fizikai kémia területén egyaránt figyelemreméltó, sőt jeles
eredményeket ért el, számosat máig tartó érvénnyel. Than a saját korában nemzetközi
viszonylatban is számontartott tudós volt, de nem méltányolták olyan mértékben, mint
azt megérdemelte volna. Ebbe az is belejátszott, hogy Than szinte kizárólag
magyarországi folyóiratokban publikált. Úgy tűnik, nem hajszolta a nemzetközi
tudományos sikert és elismerést. Tudatosan cselekedett-e avagy csak megérzése volt,
hogy neki fő feladata a korszerű magyar kémia, sőt nagyobb távlatokban, a korszerű
magyar tudomány megteremtése és kibontakoztatása? Hogy olyan tudományos életet és
környezetet kell kialakítani, amely méltó a fejlettebb Európa mellé minden tekintetben
felzárkózni kívánó Magyarországhoz?
Than Károly már akadémiai székfoglaló előadásában, 1871-ben hirdette, hogy nemzeti
létünk igen nagy mértékben tudományos életünk önálló és erélyes fejlesztésétől függ,
hogy a nemzetek boldogulásának fő feltétele a műveltség. Kultúránk és a
természettudományok című tanulmányában kifejtette, hogy Magyarországon a
tudományos kutatás ügye sokkal lassabban fejlődik, mint kellene, mert számos
kedvezőtlen körülmény gátolja. Pedig „az önálló tudományos búvárkodás, valamint a
tudományos irodalom művelése nagy állami érdek, melyre hazai viszonyaink között
elsősorban a tudományegyetemek, a műegyetem és a főiskolák professzorai hivatottak...
minél fogva az államnak semmiféle áldozattól sem szabad visszariadnia annak
biztosítására, hogy a professzorok a tanítás mellett zavartalanul kutathassanak is...”
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Than Károlyt hamarosan rendes tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia.
Az Akadémia harmadik, matematikai és természettudományi osztályának 1887-től
elnöki, 1907-től haláláig pedig az Akadémia másodelnöki (alelnöki) tisztét viselte.
Szerepet játszott a Királyi Magyar Természettudományi Társulatban is. Than Károly
érdeme a kísérletekkel illusztrált tudománynépszerűsítő előadások bevezetése. A
társulat kémiai-ásványtani szakosztályának 1891-től haláláig elnöke volt. E
minőségében kezdeményezte magyar nyelvű kémiai folyóirat létrehozását. Ezer forintos
adománnyal mutatott kezdeményezéséhez ösztönző példát. 1895-ben jelent meg a
Magyar Chemiai Folyóirat első száma, szerkesztőbizottságának elnöke természetesen
Than Károly lett.
A kémián kívül más tudományok életében is szerepe volt Than Károlynak. Tagja volt az
Országos Közegészségügyi Tanácsnak. E minőségében kimagasló érdeme volt az első
magyar gyógyszerkönyv, az 1871-ben megjelent Pharmacopoea Hungaricae
megalkotásában.
Than igazi iskolateremtő tudós volt. Gyakorlatilag a 20. század egész magyar kémiai
tudománya Than környezetéből bontakozott ki, mint ahogy egy nagy fa szertenyúló ágai
egyetlen törzsből indulnak ki. Aki Magyarországon századunk első felében valahol
kémia professzor lett, az szinte mind Than tanítványa volt, és még több is lehetett volna,
ha több kémiai tanszék állt volna rendelkezésre. Thanban megvolt a tanítómester
minden szükséges tulajdonsága, a tehetség, az ötletgazdagság, az önálló kutatásra
nevelés képessége és a szakmai féltékenység teljes hiánya.
Than munkássága és érdemei már életében megkapták társadalmi és hivatalos
elismerésüket. Az egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott neki, szülővárosa,
Óbecse díszpolgárává választotta, megkapott minden polgári kitüntetést a Ferenc József
Rend Nagykeresztjéig, 1892-ben a király a főrendiház örökös tagjává nevezte ki.
Amikor meghalt, folyamatban volt bárói rangra emelése, így ezt a címet már fiai
nyerték el az ő érdemei alapján.
Negyvennyolc évi professzorság után 1908-ban kérte nyugdíjazását. Nem várt rá
pihenő. Néhány héttel nyugdíjba vonulása után, 1908. július 5-én hunyt el hetvennégy
éves korában. A Kerepesi temetőben hantolták el a főváros által adományozott
díszsírhelyen. Síremléke még áll, bár megviselte már az idő.
A következőkben csak röviden vázolom, hogy Than Károlynak milyen főbb érdemei
voltak. Felismeréseivel megelőzte a nagy felfedezők bizonyításait, de sajnos a legtöbb
dolgot nem ő bizonyította.
Érdeklődése és munkássága a kémia egész területére kiterjedt, a legkülönbözőbb kémiai
jelenségeket sokoldalúan közelítette meg, és képes volt a nagyobb összefüggések
fölismerésére, szigorú logikája pedig hozzásegítette az ebben az időszakban
különlegesen fontos fogalmi tisztánlátáshoz. Kivételesen alapos kísérletező volt,
figyelme mindig kiterjedt a lehetséges hibaforrásokra. A szervetlen, az analitikai és a
fizikai kémiában máig érvényes alapvető fontosságú felfedezéseket tett. Meghatározó
fontosságú volt munkássága az egyetemi és a középiskolai kémia oktatás
megszervezésében, tudományszervezői tevékenysége a Magyar Tudományos
Akadémián és tudománynépszerűsítő munkája a Természettudományi Társulatban.
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1864-ben, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók X. Nagygyűlésén
Marosvásárhelyen tartott előadásában behatóan foglalkozott az ásványvizek kémiai
összetétele megadásának problémájával. A vegyület, a keverék és az elegy pontos
fogalmi meghatározásával és a kémiai elemzés eredményei természetének
összevetésével megállapítja, hogy „ámbár tehát az elemzés által az egyes elemi
alkatrészek minőségét és mennyiségét pontosan meg lehet határozni, sőt azt is el lehet
dönteni, hogy átaljában miféle savaknak megfelelő sók jönnek elő valamely
ásványvízben; mind a mellett az elemzés a fölött, hogy az egyes fémek mi súlyviszony
szerint vannak ezen különféle sókban szétoszolva, a kísérlet fölvilágosítást nem ad”.
Graham 1861-ben közölt diffúziós kísérletei alapján arra is rámutat, hogy a nátriumszulfát és a kálium-klorid oldatai nem különböztethetők meg a kálium-szulfát és a
nátrium-klorid azonos koncentrációjú oldatától. A kérdést sokoldalúan megvizsgálva
megállapítja, hogy „Mivel oly módszereink nem léteznek, melyeknek segítségével az
ásványvizekben foglalt sókat vegybomlás nélkül elválaszthatnók, és egyenként
mennyiségileg meghatározhatnók; az éppen említett elv szerint legelőször is le kell arról
mondanunk, hogy az elemzések összeállításánál az alkatrészeket minőségi és
mennyiségi tekintetben sók alakjában közöljük. Erről annyival inkább le kell
mondanunk, ha a tévedések tengeréből ki akarunk menekülni, mert a sókká
összeállítást, az említett elemzési módszerek hiányában, jelenleg elméletileg sem
eszközölhetjük biztosan. És pedig azért nem, mert ez idő szerint még úgyszólván
teljesen ismeretlenek azon törvények, melyek szerint a vízben oldott elegyített sók
egymásra vegyhatást gyakorolnak.”
„Nézetem szerint az ide vonatkozó tények kiderítésére legközelebbi eszközül
szolgálhatnának az egyszerű és az elegyített sók oldékonyságának meghatározása,
továbbá az ezen sóoldatokkal párhuzamosan teendő fajsúly meghatározások és átömlési
kísérletek. E tények, melyek az említett cserebomlási törvények felkutatására
megkívántatnának, jelenleg még nagy részben hiányoznak, de azt tartom, hogy ha
egykor azok kísérletileg meg lesznek állapítva, belőlük a más tekintetben is
nagyfontosságú és érdekes törvények levezetése sikerülni fog.”
„Előre látható azonban, hogy ezen törvények felfedezését, még ha a tudomány ez
irányban jelentékenyen is haladna elő, csak hosszabb idő lefolyása után lehet remélni.
Én addig is tanácsosnak, sőt célszerűnek tartom, hogy az ásványvizek elemzésének
összeállítása az utóbb említett elv szerint eszközöltessék.”
Than előadása magyarul és németül is megjelent, csak a hazai elemzések során adták
meg a fémes és a nemfémes alkotórészek mennyiségét, másutt mindenütt a
meghatározott anyagokat „sókká csoportosítva” közölték. (Nálunk az volt a szokásos,
hogy megadták az alkotórészek egyenértéksúlyát százalékokban, és külön táblázatban a
sókká csoportosított összetételt, mint az adott ásványvíz „chemiai alkatát”.) Annak
illusztrálására, hogy milyen könnyen félreértették Than zseniális megállapításait, álljon
itt egy idézet 1936-ból: „Még a múlt század második felében is általánosan elfogadott
vélemény volt, hogy a természetes ásványvizeket a vegyelemzéssel meghatározott
alkotórészekből mesterségesen is elő lehet állítani. A pesti egyetem kiváló kémiatanárának, Than Károlynak érdeme, hogy a világot e véleménynek téves voltáról
meggyőzte.” Valójában Than megállapításaiból pedig az következik, hogy egy adott
összetételű ásványvizet mesterségesen többféle módon is előállíthatunk!
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Ostwald és Arrhenius eljutottak a bizonyításig
Than nem tette, de mert következtetéseiben olyannyira mértéktartó volt, talán nem is
tehette meg a minőségi ugrást, a sók elektrolitos disszociációjának feltételezését
ionjaikra. Amikor azonban Arrhenius közölte az elektrolitos disszociációra vonatkozó
elméletét, nyomban felismerte, hogy egykori javaslata ezzel milyen egyértelmű
alátámasztást nyert. 1890-ben írta: „Javaslatomat eredetileg csak a tárgyilagosság és az
analysisek összehasonlításának érdekében tettem. Az említett nagy felfedezések, melyek
kivált az elméleti chemia terén egyelőre megmérhetetlen horderejűek, azt derítették ki,
hogy javaslatom nemcsak a föntebb szempontokból célszerű; hanem hogy egyúttal az
ásványvizek legnagyobb részének valódi chemiai constitúcióját is szabatosan kifejezi, a
mit akkorában magam sem mertem remélni”. 1894-ben Ostwald a teljes elektrolitos
disszociáció elmélete alapján – éppen harminc évvel Than eredeti előadása, illetve
dolgozata után – javasolta, hogy az elemzésekben ne a sókká csoportosított ionok,
hanem maguknak az ionoknak a mennyiségét adják meg. Ostwald nem ismerte Than
eredeti dolgozatát, de amikor erről tudomást szerzett, könyvének negyedik kiadásában,
1904-ben elismerte Than elsőbbségét.
Utólag már csak azért is felmerülhet a nagy felfedezés elmulasztásának rejtélye, mert
Than teljesen egyértelmű bizonyítékokat nyújtott a különböző, a gőznyomás
szempontjából anomálisan viselkedő anyagok termikus disszociációjára vonatkozóan.
Az ammónium-klorid termikus disszociációját gondosan tervezett és szabatosan
végrehajtott kísérletekkel több oldalról is bizonyította. Egyrészt a sósav és az ammónia
diffúziósebességének különbsége alapján kapott mennyiségi adatokat a teljes
disszociációra, másrészt kimutatta, hogy az ammóniát és a sósavat 350 °C-on
összehozva nem észlelhető hőmérséklet-növekedés, azaz nincs számottevő ammóniumklorid-képződés. E munkája a korabeli kémia nem kisebb egyéniségével, mint Devillejel hozta összeütközésbe. A vitában már a kortársak szerint is Thannak volt igaza,
akinek ezen vizsgálatai jelentősen hozzájárultak a pontos molekulafogalom
kialakulásához, a gáztörvények értelmezéséhez. Szinte munkájának kezdetétől
foglalkoztatták a sztöchiometriai törvények, melyeknek egyértelmű alkalmazásához a
gázok molekula térfogatának szabatos, máig érvényes meghatározásával járult hozzá.
Erre ugyan csak 1888-ban került sor, de dolgozatában joggal mutat rá arra, hogy
tulajdonképpen már 1867-ben egyértelműen használta ezt a fogalmat a szén-oxidszulfid összetételének megállapításakor.
Szigorú termodinamikai gondolkozására és bámulatosan körültekintő kísérletező
munkájára egyaránt kitűnő példa a víz képződéshőjére vonatkozó vizsgálatsorozata.
Gondosan elemezte a Bunsen-féle jégkaloriméter hibaforrásait és azokat rendre
kiküszöbölte, illetve a lehető legkisebb mértékűre csökkentette. Kimutatta, hogy a
különböző
szerzők
csaknem
egyidejűleg
meghatározott
adatai
közötti
ellentmondásokért csak kis részben felelősek a kísérleti hibák, ezek túlnyomórészt a
térfogati munka figyelmen kívül hagyásának következményei. Érdemes idézni imént
említett közleményéből: „Egyszersmind látható, hogy Berthelot úr tévedésben van,
amidőn azt állítja, hogy a durranólég elégésénél az eredményben nincs különbség, akár
állandó térfogat, akár állandó nyomás mellett is történjék az égés, mert felfogása szerint
a kezdeti és végállapot mindkét esetében ugyanaz. A fönnebb mondottakból könnyen
érthető, hogy hol rejlik a tévedés. A különbség 8.514 jégcaloria, mi az egésznek több
mint 2 %-át teszi ki. Ez a víz képződési melegénél 18 gramm vízre vonatkoztatva 17
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jégcaloriára, azaz 1360 vízcaloriára megy, a mi még első és durva megközelítéseknél
sem hanyagolható el, miként azt Berthelot úr teszi”.
Kevés kémikus volt a múlt században, aki annyira átértette és következetesen
alkalmazta a kémiai termodinamika elveit. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a Pinerua
körkérdésére adott válaszok elemzése. Pinerua, a santiagói egyetem kémia professzora,
kérdést intézett az akkori vezető kémikusokhoz a kémiai affinitás mibenlétét illetően. A
kérdezettek közül csak hárman, Ostwald, van’t Hoff és Than adtak szabatos választ.
Logikus megfontolások vezették el a szén-oxid-szulfid létezésének feltételezéséhez,
képződési és előállítási módjának felfedezéséhez. Ezt a vegyületet a harkányi forrás
vizében is megtalálta. Az utóbbi évtizedekben igen jelentős mértékben megnőtt az
érdeklődés a COS különböző, elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt fontos
reakciói iránt.
Az analitikai kémiában rendkívül fontos volt javaslata a kálium-hidrogén-jodátnak
jodometriai, a kálium-hidrogén-karbonátnak pedig acidimetriai alapanyagként való
alkalmazására.
Meghatározó jelentőségű volt Than Károly munkássága a hazai kémiai oktatás és a
természettudományok társadalmi jelentőségének meg-, illetve elismertetése terén.
Monumentális munkája „A kísérleti chemia elemei” ma is élvezettel, sok tekintetben
pedig haszonnal forgatható. A munka első kötete 1897-ben, a második 1906-ban jelent
meg. Than egész addigi munkássága jószerével e könyv előmunkálatának tekinthető.
Dolgozatainak és könyvének összevetéséből kiderül, hogy milyen kölcsönösen
megtermékenyítően hatott egymásra oktatói és kutatómunkája. Tervezte könyvének
második, átdolgozott kiadását. Erről 1907-ben megjelent, talán utolsó, dolgozatában
számolt be, melyből kiderül, hogy mennyire foglalkoztatták életének utolsó éveiben az
atom- és a molekulaszerkezet kérdései. Alighanem ebben a dolgozatban fordul elő
először magyarul az atommag kifejezés: „Fel kell tennünk, hogy az atom belső positív
magvát a negatív elektronok, legnagyobb részük óriási sebességgel, körülkeringik
olymódon, mint az naprendszerünkben a bolygókon tapasztaljuk.” Sőt az elektronpár
fogalomra is ebben a dolgozatban találunk először utalást: „A telített vegyületekben
minden atom a másikkal csak egy pár elektron közvetítésével van egyesülve… A
telítetlen vegyületekben ellenben a többvegyértékű atomok egynél több pár elektron
közvetítésével vannak egyesülve.” Amit Than az atom szerkezetéről ír, az eltér az akkor
ismert Thomson féle modelltől és lényegében megfelel a Rutherford értelmezésnek,
mely azonban csak Than halála után látott napvilágot.
Kivételes élményt jelentenek a ma olvasója számára a tudományról, jelentős tudósokról,
a kémia oktatásáról, a tudomány és a társadalom kapcsolatáról írott dolgozatai. 1893ban Görgey Artúrról írt tanulmányt a Budapesti Szemlében „Egy magyar hadvezér mint
chemikus” címmel. Ebben Görgeyt jellemezve leírja saját kutatási ars poeticáját:
„Dolgozatának jellemvonása az alaposság, ami nem csak abban nyilatkozik, hogy
tárgyára vonatkozó megelőző vizsgálatokat és azok irodalmát mind figyelembe vette, és
kutatásaiban helyesen fölhasználta; hanem főképpen abban, hogy a kísérleti tények
megállapítását lelkiismeretes gonddal végezte. A fontosabb kísérleti tényeket melyekből
következtetéseit levonta, a szigorúság érdekében mindig többféleképpen ellenőrizte. A
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valóság kiderítésére nem a legkényelmesebb módot, hanem mindig azt választotta, a
mely a legbiztosabb bizonyítékokat szolgáltatja, ha az különben sokkal fáradságosabb
volt is...”
„Ugyanazon vegyület elemzését többnyire két-három ízben ismételte, és ezeknek
középértékében mint eredményben csak akkor nyugodott meg, ha valamennyi elemzés
számadatai egymás között is jól megegyeztek.”…
„Élénk képzelőtehetségével búvárkodásának egyes kis részleteiben is, előzetesen eszmei
képet (hypothesist) alkot magának arról, vajon egy vagy másik kísérletkor miféle
chemiai változás fog történni. Ez az eszme vezeti kísérleteinek fogamzásakor és annak
technikai elrendezésében, de az eszme helyességéről megállapodott ítéletet mind addig
nem hoz, míg föltevésének helyességét mennyiségi kísérleteknek összevágó
eredményével több oldalról is nem ellenőrizte. Ellenkezőleg végleges ítéletét épen
ezekre alapítja, és ha a kísérlet eredményei a föltevésével nem egyeznek, készséggel sőt
örömmel, ismeri be előleges nézetének tévességét. Ez az észjárás a valódi
természetbúváré, kit a czéltudatos és kísérletező tapasztalás csakhamar meggyőz arról,
hogy subjectiv ítéleteinkben számtalan a csalódás esélye”. ...
„Ez észjárás mellett már a tudományos tisztesség is kötelességünkké teszi, hogy
apriorisztikus nézeteinkben mind addig kételkedjünk, míg azokat subjectivitásuntól
lehetőleg független kísérletek eredményével, tehát teljesen tárgyilagos tényekkel több
oldalról nem ellenőriztük. … Fáradságosabb ez, mint a puszta logikai műveletek útján
levezetett ítéletek; de a helyesség és bizonyosságról való meggyőződés, erkölcsi alapon
nyugvó és szilárdabb; mint a bizonyításnak bármilyen más módja szerint szerzett
meggyőződés, mert ez a kétkedésnek subjectivitásunktól független eloszlatásából
származott. Ebben rejlik az experimentalis módszernek a hatalma. Ez az igazi exact
tudósnak észjárása, és tudományos jelleme, mely Görgey értekezésének is minden
részét áthatja.”
Ugyanebben a dolgozatban részletesen ír a középiskolai kémiaoktatás fontosságáról.
Sajnos szavai ma jobban érvényesek, mint valaha: „Bizonyára ennek a végzetes
előítéletnek (hogy t.i. a kémia nem igen alkalmas pedagógiai szempontból az értelem
fejlesztésére) köszönjük azt, hogy Magyarországon a chemiát a középiskolai oktatás
teréről a humanisták, a magyar kormánynak iskolai reformja közben, úgyszólván
teljesen kiszorították. Helyes belátással pedig csak azt kellett volna cselekedni, hogy a
chemiának rossz tanítása helyett annak a jó tanítását létesítsék.”
Az ismert mondás szerint az orosz irodalomban mindenki Gogol köpönyegéből bújt elő.
Talán még kevésbé túlzás azt mondani, hogy minden mai magyar kémikus közvetve
Than Károly tanítványa. Vajha öröme telne bennünk.
Óbecse a Vajdaság földrajzi középpontjától kissé észak-keltere, Bácska keleti részén,
Zentától 40 km-re délre a Tisza jobb partján fekszik. Jellegzetes Tisza parti kisváros a
bácskai „zsíros” termőföldekkel körülvéve. A községhez Óbecse városon kívül még
Bácsföldvár, Péterréve, Pecesor, Drea és Csikéria (Radicević) tartozik.
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Than Károly szülőháza (nagyon rossz
állapotban van)

Emléktábla Than Károly szülőházán Óbecsén

Than Károly higanyos súlysorozata

Forrásjegyzék:
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/tn2000/than.html
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b46/ch20s02.html
Balázs Lóránt, Dr., A kémia története I., II., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. (1996)

Törley József életútja Csantavértől a
világhírnévig
(írta: Szvoboda Ella)
Magyarhonban francia, Párizsban Törley József pezsgőjét itták úri szalonokban és
mindenütt, ahol hozzá lehetett jutni a habzó csodához. A naptár ekkor 1882 mutatott, és
ezt a disszonanciát akarta megváltoztatni a hazai pezsgőkészítés atyja. Elképzelése
sikerült, az általa alapított gyár jövőre ünnepli 125. születésnapját, miközben az utódok
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tartják magukat Törley egykori jelmondatához: "Tökéletlen portékát nem akarok adni a
renomé miatt.”
Édesapja Törlei Bálint (született Schmierl Valentin) csantavéri földbirtokos, aki részt
vett az 1848- 49 forradalomban és odaadó magyarságának tanújeleként nevét
magyarosította. A magyar név kiválasztásában szerepet játszott, hogy eredeti német
neve, Schmierl, a schmieren-ből illetve a streichen-ből származik, ami annyit jelent,
mint kihúzni, törölni (Törlei). A vadászhadnagy Törlei a szabadságharc leverése után
követte Kossuth Lajost a törökországi Sumlába (korábban Bulgária) az emigrációba,
ahol az érdemes honfi Kossuthtól írásos dicsérő elismerést kapott.
Majd feleségül vette a bajsai Vojnits Máriát, aki három fiúgyermeket hozott világra:
Antal (1853-99), Gyula (1855-1934) és József (1858-1907); ez utóbbi a budafoki
pezsgőgyár névadó alapítója.
A család több mint 1000 kataszteri holdon gazdálkodott és magáénak mondhatta a híres
zobnaticai ménest. A vagyoni állapotát jól tükrözi a több mint húsz értékes ingatlan a
zobnaticai pusztától Budapestig.
Sikeres életút kezdete
A legkisebb fiú, József különösebb anyagi gond nélkül vágott neki a nagyvilágnak, de
az, hogy ezt a kalandos életutat máig tartó siker koronázza, mindenképpen
rátermettségének, kitartásának, szorgalmának köszönheti.
A grazi Kereskedelmi Akadémia elvégzése után, alig 16 évesen úgy döntött
Franciaországba utazik, s kitanulja a pezsgőgyártás csínját-bínját, mert szerinte a
magyar borok legalább olyan jók, mint a franciák, így a belőlük készített pezsgő is csak
jó lehet. Az ifjú Törleyt Reimsben a Theophil Roederer cég, majd egy másik híres
pezsgőgyár a Delbeck et Cie. cég alkalmazta, mint francia-német levelezőt, de e
munkák ellátása mellett a tehetséges fiatalember gyorsan elsajátította a pezsgőkészítés
fortélyait.. A szőlészet-borászat iránti szeretetét még a csantavéri családi birtokon
szívhatta magába. Csantavéren ma is hat szőlőutca őrzi annak emlékét, hogy a szőlészet
valamikor virágzó gazdasági ág volt itt.
Alig húsz évesen az ifjú már az 1870-es évek végén saját pezsgőt állított elő Reimsben.
A pezsgőkészítés fortélyait megtanulva megalapította első saját gyárát a pezsgő
őshazájában, a franciaországi Champagne fővárosában, Reimsben. Évekkel később így
nyilatkozott: „Évekkel ezelőtt azon célból utaztam ki Franciaországba, hogy ott a
champagne-i bor készítését tanulmányozzam, s tapasztalatomat hazámba,
Magyarországba visszatérve értékesítsem.”
A nyersborok beszerzésével megbízott Törley 1880-ban kerül
Promontorra (Budafok korábbi neve), ahol felfedezi a hely kedvező
előnyeit. Etyeken talált szőlő- ültetvényeinek megfelelő adottságokkal
rendelkező talajt és megfelelő klímát, mely hasonlít a Champagneihoz. A pezsgő bölcső- helyéhez, a Champagne-vidékhez hasonlóan a
mészkőbe vájt pincéket, amelyek itt is egyenletes hőmérsékletet
biztosítottak, mely előfeltétele a jó minőségű pezsgő készítésé- nek.
Törley József az alapító
Promontor, a szikla persze már a rómaiak idején is bortermő hely volt, bár a pezsgőt
nem ők találták fel, hanem Dom Perignon (1639– 1715), a champagne-i bencés apátság
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pincemestere, amikor egy kupáshoz (házasított alapbor) őszibaracklikőrt öntött, és az
újra erjedve habzani indult. Pezsgőgyártás atomtitkát nem vitte a sírba, hanem átadta a
bencés barátoknak.
Vissza az Oszrák- Magyar Monarchiába
Törley gondolt egyet: megvásárolta a régi Savoyai uradalmat Budafokon (házhelyet,
szőlőt és présházat), ahová áttelepíti remsi pezsgőgyárát és elkezdi a pezsgőkészítést.
Az első Törley márkanevű pezsgőpalackok 1882-ben kerültek forgalomba és
hivatalosan ettől az évtől számít Törley Promontor-Budafoki pezsgőgyárának
elindulása. A promontori gyárat ”Törley József és Társa pezsgőgyár” néven 1882.
augusztus 1-jén jegyeztették be a budapesti cégbíróságon. A termelést a francia
gépekkel és francia szakemberekkel kezdték meg, gyártást a francia származású
önállósodásáig gyárvezetőként dolgozó Louis François irányította. Mottójuk:
„pezsgőbor készítésé az egyedüli francia módszer szerint". Törley célja a francia pezsgő
hazai egyeduralmának letörése volt. Magyarországon ebben az időben, a nemesség
illetve a társasági elit kizárólag párizsi italt fogyasztott- holott Párizsban már jól csengő
márkanévnek számított a Törley név. 1886-ban a reimsi Louis François promontori
üzem egykori pezsgőmestere önállósította magát a Törley üzem tőszomszédságában
„Louis Franois et Co. Budafok” néven alapított pezsgőgyárat és a Törley gyár
legnagyobb hazai riválisává vált. 1890-ben helyezte át gyárát az Anna utcába, ahol ma
is működik, ahol 20.000 négyzetméteres pincét létesített. Pezsgőgyára a legmodernebb
volt ekkor Magyarországon. Egy korabeli kiadvány tanúsága szerint Törley gyártelepe a
világcégek sorába lépett. Nemcsak óriási méreteinél fogva, de legtökéletesebb műszaki
berendezései miatt is mintatelepnek tekintették. Az óriási kiterjedésű pincék két emelet
magasságban helyezkedtek el és felvonókkal voltak összekötve. A pincék rakfelülete 10
000 négyszögmétert is meghaladta. A világítást és a szellőzést egy 80 lóerős gőzgép
végezte, ugyanez hajtotta a ládagyártáshoz szükséges gépeket, szolgáltatta a világítást a
fölvonókhoz és a borszivattyúhoz, továbbá forgatta a likőrkészítő hordót, amelyben 10
métermázsa kandis nádcukort olvasztottak föl legfinomabb borban. A pezsgőbor
végleges elkészítéséhez egy óriási, ötvenezer palack űrtartalmú hordóban keverték a
különféle borokat. „A gyártelep helyének kiválasztása több szempontból is
eszményinek bizonyult. Egyrészt a főváros közelsége biztosított szinte ideális szállítási
feltételeket a már dobozolt pezsgőnek, másik fontos szempont pedig a gazdaságiföldrajzi fekvés. Budafok, régi nevén Promontorium, ismert szőlőhegy volt, a bor
nagybani eladásának a központja, és mint nyersanyagbázis igen lényeges a gyártelep
hosszú távú működése és fenntartása érdekében - írja a pezsgőkirályról Lalia Gábor
levéltáros, helytörténeti kutató Gazdaságtörténeti pillanatképek Észak-Bácskából című
könyvében.

Törley pezsgőpincészet a XX. század elején
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A pezsgő előállítása
Törley József nemcsak üzletembernek, de szakembernek is kiváló volt. Gyárát és a
pezsgőgyártás technológiáját folyamatosan fejlesztette. ő vezette be a fagyasztással
történő seprőtlenítést (degorzsálást). A pezsgőpalack nyakában a dugóra leülepedett
seprő eltávolítását. A pezsgő előállításához teljesen egészséges, könnyű, tiszta ízű,
finom zamatú, erőteljes illattal nem rendelkező, inkább semleges jellegű, minden
töltéskor azonos minőségű és összetételű bor szükséges, amit csak házasítással lehet
létrehozni. Ez az alapbor, franciául cuvée. A következő lépés az alapbor újraerjesztése
zárt térben úgy, hogy a keletkező széndioxid ne tudjon eltávozni belőle. A borhoz
cukrot kell hozzáadni, melyet általában borban feloldott cukorral, úgynevezett likőrrel
végeznek. Az erjesztéshez cukron kívül még élesztő is szükséges.
Méthode Traditionnelle- Törley elsőként alkalmazta Magyarországon. A pezsgő
lezárva, 14 °C körüli hőmérsékleten, fekvő helyzetben, 3-4 hónapig ugyanabban a
palackban erjed és érlelődik, mint amelyben később forgalmazzák. Az érlelés után a
palackban lévő üledéket (seprőt) a pezsgőmesterek rázóállványon, szakavatott
mozdulatokkal a dugóra rázzák, majd a palack nyakrészét –25 °C-os sóoldatba merítik.
Az így keletkezett jégdugót a seprőtlenítés (degorzsálás) során a belefagyott seprővel
együtt kilövetik. Ezután a pezsgő végleges cukortartalmát expedíciós likőrrel beállítják,
a palackot parafadugóval és drótkosárral lezárják, címkézik, végül csomagolják.
Sikerei nemcsak gazdasági, hanem társadalmi téren is követték
Az 1885. évi budapesti Országos Általános Kiállításon a cég italai sikeresen
szerepeltek. A kiállítási katalógusban önálló rajzos reklámmal mutatkoztak be. A
kiállításon a „Bor és egyéb szeszes italok” címszó alatt, a IX. csoportban szerepelt
Törley az 1341-es sorszám alatt, a katalógus szerint „egyedüli franczia módszer szerint
előállítva, saját pavillonjában.” Ebben az évben a kitűnő minőségű Törley pezsgőkből
már évente 150.000 palackot állítottak elő, és nemcsak Európában, hanem Ázsiába és
Amerikába is exportáltak. 5-20 munkás között dolgozott a gyárban.
Az 1885. Évi nagy kiállítás aranyérme után a cég 1893-ban elnyerte az Országos
Iparegyesület aranyérmét is.
1896-os Millenniumi ünnepségek keretében Törleynek ipari és közgazdasági
munkásságának elismeréséül I. Ferenc József magyar nemesi címet adományoz.
Valamint a „császári és királyi udvari szállítók” kitüntető címet viselték, pezsgőjük
pedig a hazai ipar egyik büszkeségeként szerepelt. A század elejére a Törley már a
„magyar pezsgő”, amely olyan népszerű volt, mint a pesti operett. E név egyet jelentett
a mámorító itallal, amely szállodák, kávéházak, vendéglők, orfeumok és bárok
kínálatában egyaránt szerepelt.
1896-ban már 60 munkással dolgozott és 20 lóerős gőzgépe is a pezsgőkészítést
szolgálta. 1898-1899-ben a Monarchia legnagyobb pezsgőgyáraként már 1 millió palack
pezsgőt állított elő.
A marketing fontosságának felismerése
A Törley Pezsgőpincészet nem csupán kiváló minőségű pezsgőiről ismert. Alapítója,
Törley József majd követői hozzáértéssel alkalmazták a reklámeszközöket is. A céget
193

nem csupán termékei, hanem ötletgazdag plakátjai, menükártyái, számolócédulái és
feliratozott teherautói is hozzásegítették a nemzetközi hírnévhez. Ennek és a kitűnő
marketing munkának köszönhetően az Osztrák-Magyar Monarchiában, majd később is a
Törley pezsgőkészítmények a gyáralapítás után hamarosan európai, sőt világhírnévre
tettek szert.
A Törley pezsgők a feltörekvő polgárság, és a volt nemesi előjogúak kedvelt és
státusszimbólum-italává vált, ami ünnepi alkalmak italának számított.
Törley József kényesen ügyelt a nevével fémjelzett pezsgők minőségére. Jelmondata is
azt tükrözi:” Tökéletlen portékát nem akarok adni renomé miatt.”
Híres pezsgő márkája volt a Talizmán, amit már 1885-ben is reklámozott, majd a
Casino pezsgő. Később számos más pezsgőmárkanevet vezetett be.

Pezsgő- automobil- feltalálás
Budapesten 1895-ben jelent meg az első automobil. Még ebben az évben személyautót
és tehergépkocsit vásárolt magának a pezsgőgyáros. A kor szellemének megfelelően
kezdetben a tulajdonosok maguk vezették az automobilokat, ezért a vezető urakat
úrvezetőknek hívták. Ez ugyanis már akkor is drága passziónak számított. Az első
autókat nem kedvelték sem az utcasöprők, sem a gyalogosok, nem voltak hozzászokva,
így nem tudtak kitérni előlük. Czolits János utcaseprő hallotta a kocsizörejt, de mivel
megszokta, hogy a lovak kikerülik az embert, nem lépett félre, és az automobil elütötte.
A gépkocsit vezető Törley kifizette háromnapi munkabérét, és ezzel a Rákóczi úti
gázolás, egyéb törvény híján, lovagiasan elrendeztetett.
Törley József megismerkedett Benkő István mérnökkel, akinek a találmányok terén úgy
hazánkban, mint a külföld előtt is neve van. Közösen egy olyan battériát állítottak
ugyanis össze, melynek áramfejlesztő képessége nemcsak minden eddigit felülmúlt, de
szakértők megállapítása szerint semmiféle energiaforrással azon csekély helyen és oly
minimális súly-lyal ily nagy munkaerőt eddig még elő nem állítottak. A közös TörleyBenkő névre az egész világon bejelentett szabadalom lényege ugyanis egy olyan addig
ismeretlen kémiai áramfejlesztő eljárás volt, mely gőzgép és dynamo nélkül erős
áramok fejlesztésére volt képes.
Törleynek célja a találmánnyal az volt, hogy egyrészről az automobilizmust akarta
valósággal új elektromos alapra fektetni, másrészről erős áramú központtal nem bíró
vidéki városokban, kastélyokban és uradalmakban villamos világítást létesíteni.
Ebben a nemes törekvésében Törley Józsefet váratlan halála megakadályozta.
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Országgyűlési képviselőjelölt
A huszadik század első éveiben különösen virágzó vállalkozás egyre nagyobb tekintélyt
vívott ki határon innen és túl. A Törley pezsgő még Amerikába és Ausztráliába is
eljutott. A fent említett könyvből tudjuk, hogy Törley József 1888-ban és 1896-ban
országgyűlési képviselőjelölt volt Szabadkán. Igaz, nem választották meg, ám ez nem
csorbíthatta tagadhatatlan üzleti érdemeit és hozzájárulását Magyarország gazdasági
felvirágzásához, amiért is 1899-ben magyar nemesi címet és a Csantavéri előnevet
kapta.
Hirtelen halála
Vállalkozását Törley olyan jól megalapozta, hogy az 1907-ben Ostendében, váratlan
halála után tovább virágzott. Évente kétmillió palack ital került eladásra. A kastély, a
vagyon, a pezsgőgyára vezetését testvérei és azok fiai vették át, az özvegy teljes
haszonélvezete mellett. Ők a megkezdett nemes munkát teljes szívvel és lélekkel
folytatták és - a gazdasági válság esztendeit leszámítva - igen eredményesek is voltak.
A Törley- Mauzóleumot felesége állíttatta férje emlékének. A szecessziós stílusú, keleti
elemekkel kevert formaképzésű kupolás mauzóleumot Olaszországból hozott
mesterekkel készítette el. A kápolna belső tere elpusztult. A kriptahelység két fő pontján
Törley József és Sacellary Irén cararai fehérmárvány szarkofágjai találhatók. Mögöttük
temették el Mariska nevű lányukat.
A Törley pezsgőgyár a második világháborúban súlyos veszteségeket és károsodásokat
szenvedett, a fő épületének művészi kivitelezésű és egyedi Zsolnay csempékkel díszített
épületrészeit az orosz katonaság és félreértelmezett osztályöntudat-indulat pusztította. A
Törley Pezsgőüzemet 1948-ban államosították, majd 1989-90-ben a rendszerváltás újra
és végletesen a családtól idegen kezekbe juttatta a szerencsétlenül kialakított kárpótlási
törvény miatt. A Henkell német befektető csoport vásárolta meg.
A pezsgőpincészet máig megőrizte piacvezető szerepét, évi nyolcmillió palackot állít
elő. Szortimentje széles, három technológiai teljes ízválasztékát kínálja, minden
árszegmensben.
A majdnem 125 éve működő Pezsgőpincészet ma is magáénak vallja Törley József
jelmondatát: "Tökéletlen portékát nem akarok adni a renomé miatt."
Felhasznált irodalom:
http://www.superbrands.hu/konyv_2005/pdf/torley.pdf
hvg.hu/magyarmarka/20050329torley.aspx
http://www.torley.hu/
http://www.hhrf.org/magyarszo/arhiva/2005/10/29/main.php?l=b18.htm
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Újtordai Kőváry László
(Torda,1819 július 7- Kolozsvár,1907. szeptember 25)
(írta: Vladau Ilona)
Lexikonok és bibliográfiák szerint volt utazó, statisztikus, néprajztudós, családtörténész,
régész, közgazdász, szabadságharcos, Habsburg–ellenes összeesküvő, újságíró,
politikus,
műemlék-felügyelő,
biztosítási
szakember,
tankönyvszerző,
irodalomtörténész, történetíró, történetfilozófus… s felsorolásunk így is hiányos, mert
az életmű ennél sokoldalúbb.
A Kolozsvártól alig 30 km-re fekvő Tordán született. Apja, Kőváry József, a szűcsök
céhmestere volt, anyját Sepsiszentgyörgyi Miklós Katának hívták. A házasságból hat
gyermek született, két lány és négy fiú, akiket az apa a végsőkig vállalt anyagi
áldozatok árán taníttatja. Tanulmányaikat a nagy múltú tordai Unitárius
Algimnáziumban kezdték, így László is tanulmányait szülővárosában az unitárius
algimnáziumban kezdte. A gimnáziumi képzés három grammatikai és két humanitási
osztályból állt. A grammatikai osztályok általános tannyelve a magyar volt –
függetlenül attól, hogy főtárgyként és a tanulmányok központjaként a latint tekintették.
Az első és második grammatikai osztályban hittant, latint, számtant, természetrajzot és
földrajzot tanítottak. A harmadik grammatikai osztályban összefoglalták, valamint
kibővítették az első két osztályban tanultakat.
Majd a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban az az Főgimnáziumban folytatta. A
főgimnázium
(humanitas)
két
osztályában
hittant,
latint,
számtant,
természettudományokat, történelmet, földrajzot, természetjogot, és németet tanultak. A
gimnáziumi tanulmányok befejezése után két év filozófiai tanfolyam következett,
amelynek keretében a hallgatók filozófiával, mennyiségtannal, történelemmel és
természettudományokkal foglalkoztak. A továbbiakban jogot végez a reformátusoknál.
Kővári László 1836-tól volt hallgatója a kolozsvári unitárius kollégiumnak. Itt került az
ellenzéki eszmék hatása alá. Részben Szentiváni, részben pedig a kollégium tanára,
Brassai Sámuel, aki 1837-től tanított ott, fordította figyelmét a néprajz felé. A
kolozsvári Unitárius Kollégium szabad szellemével, világot látott tanáraival a reformkor
eszméi iránt fogékony ifjúságot nevelt. Innen indult Bölöni Farkas Sándor, az északamerikai utazó, a demokratikus gondolatok erdélyi szószólója, a fiatalabb generációt a
népies költők, Szentiváni Mihály és Kriza János képviselték. Az irányításukkal
megjelent Remény-kötetek munkatársai köréből emelkedett ki aztán a meteorológuskémikus Berde Áron, a statisztikus-történész Kőváry László, valamint a Kolozsvár
múltját feltáró Jakab Elek. Az utóbbi generációra a kollégium két tanára volt nagy
hatással: az eposzíró Aranyosrákosi Székely Sándor, aki a történelmi tárgyakat oktatta,
valamint Brassai Sámuel, a reál tárgyak tanára. Brassai a tehetségesebb diákjait külön
irányítgatta.
Nem tehetem meg, hogy ne térjek ki Erdély utolsó polihisztorának, Brassai Sámuelnek
a bemutatására. Kiről később Jókai azt írta, hogy „minden hajszála más-más
tudományban őszült meg”, de ő maga azt vallotta: egész életében egyetlen tárggyal
foglalkozott, a módszertannal. Éltette a XIX. század naiv hite: a könyvekből meg lehet
ismerni a világot.
Torockószentgyörgyön a paplakban született. Mikor született? - pontosan nem tudni,
Előre haladott korában (100 évesnek valva magát) mikor barátai faggatták az életkoráról
elmesélte, hogy születését az édesapja Brassai Welmer Sámuel ki unitárius rektor volt,
s később Torockón lett pap, följegyezte egy bibliába, de azt valakinek kölcsönadta és
nem kapta vissza. Emlékezete szerint 1797 nyarán jött a világra ennek ellenére az a
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valószínűbb, hogy a beszélgetés idején „csak” 97 éves volt. Régebben ugyanis 1800.
február 13-át mondta születésnapjának. Édesanyja, Koncz Krisztina igen művelt asszony
volt. Följegyezték róla, hogy még a tűzhely mellett is olvasott, mégsem égett oda a
rántása. Hogy mások ne értsék, latinul szólt az urához.
A kis Samut 12 éves koráig maga az apja tanította, de nem iskolamesteri módon. A fiú
rendszerint a méhesben álló kis házikóban üldögélt, s oda az apja ölszámra hordta neki a
könyveket. Ő mindet elolvasta, kijegyzetelte, és csak néha-néha gitározgatott
pihenésképpen. Ha az apja a magyar nyelv szabályaiba akarta bevezetni, egy kis
grammatikát nyomott a kezébe, de nem kérdezte ki belőle, hanem az írásában
megjelölte a hibáit, majd a rájuk vonatkozó szabályt visszakerestette vele. Az
unitáriusok kolozsvári főtanodájába 1814-ben íratták be, de ezután sem koptatta a
padot, hanem – magántanulóként – csupán a vizsgáit letenni járt oda be.
Az unitárius főtanoda egyik professzora 1836-ban meghalt: elvitte a „fekete angyal”, a
kolera. Brassait a következő évben megválasztották az unitárius kollégium földrajz- és
történelemtanárának. Ő volt az első, akitől nem várták el, hogy külföldi akadémiákat
végezzen. Sokan háborogtak ellene, mert elképzelhetetlennek tartották, hogy bajuszos
ember álljon fel a katedrára. A főiskola diákjai ellenben nagyon megörültek a
személyének: kivilágították a kollégium ablakait, és fáklyás felvonulást vezettek az új
professzor házához. Székely Sándor rektor maga fújta el az ablakokban hagyott
gyertyákat, nehogy bárki is kormányellenes tüntetésnek gondolja az eseményt. Szép
szónoklatok és hosszas éljenzések után nagy sokára jelent meg előttük Brassai, kurtán
kiköszönt: – „Jól éljenek!” – aztán becsukta maga után az ajtót.
A beköszöntőjét 1837. március 2-án magyarul tartotta meg, nem pedig latinul. Ő, aki
annyi nyelven beszélt és tanított, tiltakozott a latin grammatika túlsúlya ellen, és
rosszallotta, hogy a diákok egy „holt, idegen nyelv edényfalán át nyalogathassák a
tudományos ismeretek mézét”. A testi fenyítést sem szívlelte. Így írt a pofon („pof”)
művelődéstörténetéről: „A kényhatalmú országokban a talp a büntető tartomány. A
valódi arisztokratikus országokban a hátulj a büntető vidék. A pofnak inkább
demokratikus bélyege van, tulajdonképpen törvényen kívül áll, inkább az elsietés és
felhevülés, mint a meggondolás és fontolás eredménye. Némi kettős természeténél fogva
félig test, félig szellem; félig szó, félig ütés; félig való, félig gondolat; félig szabadság,
félig kéntelenség.”
Ugyan akkor mint botanikus, az „elemi mathesis” professzora folytatja nevelő- oktató
munkáját. Tanítványainak egész életre szóló példaképül szolgál. Brassai az édesapja
pedagógiai módszerét alkalmazta tanítványa, Kőváry László esetén is. Kővárz így
emlékezik róla: Egyszer azzal kereste föl, hogy ajánljon neki egy jó francia
nyelvmestert, mire Brassai: „Menjen, vegyen egy tanulásra írt francia anekdotás
könyvet, reggel öt órakor hozza be!” Másnap: „Na, olvassa! Ezt így és így olvassák.”
Az óra végén: „Ezt a két anekdotát holnap felmondja nekem.” Harmadnap: „Olvasni
már tud, ma megtanul deklinálni, holnapután komparálni.” Rá egy hétre: „Vegyen elő
papirost, mert tanul konjugálni!” Két hónap múlva: „Tud annyit, hogy a többit maga is
megtanulhatja.” És rábízta egy nehéz francia statisztikai tanulmánynak a fordítását.
Ha nem talált jó tankönyvet, maga írt egyet. Kék könyvtár címmel már 1837-ben meg
indított egy füzetsorozatot. Ennek minden darabja több kiadást ért meg (A számító
Socrates; A kisdedek számvetése; Okszerű vezér a német nyelv tanításában; Fiatal
kereskedők arany ábéczéje stb.). Sürgette, hogy iskolájában a magyar legyen a tanítás
nyelve. Tanszékét saját költségén látta el vegytani szerekkel és fizikai eszközökkel.
Később, 1859 őszén újra visszatért tanítani Kolozsvárra, régi iskolájába. Mikó Imre
szorgalmazására Kolozsvárott megalapították az Erdélyi Múzeum Egylet múzeumát. Ezt
1859. november 23-án olyan fényes ünnepséggel nyitották meg, amilyet a város azelőtt
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csak a régi országgyűlések idején láthatott. Az igazgató és a természettudományi tár őre
Brassai Sámuel lett, a régiségtáré Finály Henrik, a könyvtár vezetését Szabó Károlyra
bízták. Brassai a múzeumkert kis házába költözött. Ott zavartalanul hódolhatott kedvenc
tudományának, a botanikának. A parkot hamarosan füvészkertté alakította át. Az
Erdélyi Múzeum Évkönyveit 1859 és 1872 között ő szerkesztette. Az Magyar
Tudományos Akadémia 1865-ben választotta meg rendes tagjának.
Gyakran megrótták, hogy az életvitele nem illik egy egyetemi tanárhoz. Magára alig
költött: jövedelmét a fiatalok tanítására fordította, jóhiszeműségét gyakran kihasználták,
s a háta mögött meglopták. Mindenki csak öregemberként emlékezett rá. A harmincas
éveiben járt, amikor őszülni kezdett. A szakálla is fehérré vált. A homlokán két mély
barázda futott keresztbe. Ahogyan Kolozsvár utcáit rótta, olyan volt, mint egy
kalendáriumból kilépő százesztendős jövendőmondó. Sokan az életmódjában találták
meg hosszú életének és friss szellemének titkát. Tudományos foglalkozása
„tudományossá” tette minden szokását. Az óráját a napállás szerint naponta
újraigazította. Naponta legalább ezerkétszáz lépést tett. Reggel 5-kor kelt és leült a
zongorájához. Délelőtt csak keveset evett, délután 5-kor ebédelt. Szerette a jó konyhát,
teát Angliából, pástétomot Strasbourgból, dohányt Törökországból hozatott.
Süteményekkel az ismerős hölgyek látták el. Ebéd után következett a házi muzsika: trió
vagy kvartett. Brassai rendszerint gordonkázott. Esténként egy kis társaságot gyűjtött
maga köré. És minden percében írt vagy olvasott mindenféle nyelven – könyveket,
folyóiratokat. De ezt a szigorú napirendet felborította, ha hírét vette egy jó pesti, bécsi
vagy berlini hangversenynek. Azonnal odautazott.
A telet 1897-ben is munkával töltötte, de tavasszal valami bőrgyulladást kapott, s ez
aztán elfertőződött. Orvosa kórházba utalta.
Egyre többet maradt ágyban,
végrendelkezett.
Vagyonát,
könyveit
az
unitárius
egyházára
hagyta.
Mint százesztendős tudóst 1897. június 15-én a király üdvözölte elsőként táviratával.
Jókívánságokkal, kitüntetésekkel, ajándékokkal árasztották el. Gárdonyi Géza verset írt
a tiszteletére. De június 24-én reggel, miután megitta kávéját, megkérte ápolónéját,
hogy ne zavarják aznap. Szép csendesen elszenderedett. Az unitárius templomban
ravatalozták fel, és sorra érkeztek a részvéttáviratok, gyászkoszorúk azoktól, akik
néhány napja a 100. születésnapja alkalmából üdvözölték. A Házsongárdi temetőben
temették el.
(Közel négyszáz év, a város múltjának szellemi, kulturális, politikai képviselői
pihennek a házsongárdi temetőben. Felekezeti és nemzeti különbség nélkül egymás
szomszédságában találjuk tudósok, munkások, egyházi vezetők, orvosok, tanárok,
ügyvédek, politikusok, írók, költők, katonák, színészek, zenészek, kereskedők, iparosok,
földművesek sírhantjait. A híres emberek sírjai szétszórtan, a temető egész területén
megtalálhatók. A temető rendezése és felügyelete érdekében a város 1885-ben
temetőbizottságot küldött ki. A temető gondnoksága 1972. év folyamán megjelölt
minden
műemlék
sírkövet
„MI"
(Monument
Istoric)
jelzéssel.)
Egyik kedves tanítványa, Herman Ottó expressz levelet küldött Boros György
professzornak: „Igen tisztelt tanár úr! Legyen oly kedves és teljesítse a következő
kérésemet. Mellékelve küldök egyetlen egy gyopár virágot, melyet magam szedtem az
erdélyi havasokon, tegye a ma már ravatalon fekvő jó mesteremnek, Brassai Sámuelnek
szíve tájára mint utolsó üdvözletet.”
Vissza térve Kőváry életének bemutatására Brassai a tehetségesebb diákjait külön
irányítgatta. Maga Kőváry írja le, hogy eleinte a természettudományok fele terelte útját,
amíg rájött, hogy ez nem vág érdeklődési körébe. Akkor a természettudományokra
Berde Áront szemelte ki, őt pedig a klasszikusok tanulmányozására fogta. Brassai
biztatására 1841-ben Kővári bejárta és leírta a Székelyföldet. E munkája a cenzortól
198

erősen megkurtítva jelent meg 1842-ben (Székelyhonról). Kővári könyve nemcsak
földrajzi, statisztikai és néprajzi adatokat tartalmaz, hanem a fiatal író politikai
reformjavaslatait, publicisztikai értekezéseit is, melyek a társadalmi változást sürgették
1842-ben jogi gyakorlatot folytatott Marosvásárhelyen a királyi táblán. A szabadságharc
kitörésekor Ellenőr címmel politikai lapot indított meg Kolozsváron. 1848. június 8-án
Szemere Bertalan az országos statisztika hivatalhoz nevezte ki titkárnak. A honvédelmi
kormány októberben Erdélybe küldte. Háromszékről Debrecenbe ment; innen a
kormány Nagyszeben bevétele után 1849. március 15-én az erdélyi sereg hadi
tudósítójaként Bem seregéhez küldte; a zsibói fegyverletételnél bevégezte ezen
működését.
Rejtőzködik de a zsandárok felfedezték rejtekhelyét és a marosvásárhelyi várba, majd
Kolozsvárra szállították. Néhány hónap múlva, Urban tábornoktól kegyelmet kapott.
Kiszabadulása után Pestre költözött és a Pesti Napló munkatársa lett. Történelmi kutatás
céljából a gyulafehérvári és a marosvásárhelyi könyvtárban búvárkodott. Onnét
visszatérve Pestre, a katonai kormány letartóztatta és Kolozsvárra internáltatta. A
szabadságharc mozgalmas, kavargó korára Erdélyben is jó ideig dermedt, halotti csend
következett. Kolozsvár társadalmi-kulturális élete is csak fokozatosan normalizálódik..
Kőváry Kolozsváron feleségül vette kiadója, Tiltsch János, unokahúgát. Házassága
nagy hatással van további pályafutására. Hosszú élete során mindig maga mellett
tudhatta feleségét, akinek sokat köszönhetett ugyanis felesége, Knausz Johanna (1831–
1918) rokonságban állt a város patrícius társadalmával. A feleség több házas telket,
birtokot kapott hozományba, ami anyagi jólétet, függetlenséget biztosított
mindkettőjüknek és megszabadulva az anyagi gondoktól az irodalomnak élhetett.
Kőváry, Kolozsvár jómódú polgáraként több irányban igyekezett tanulmányait és
tapasztalatait értékesíteni a város érdekében is. Kolozsvárról az első játékos-verses
ismertetést a Györke-sorozat számára készítette. Kelementelkén a Simén család öt lánya
mellett a kisfiút, Györgyöt is tanította. Az ő számára írta elemi szinten Györke Erdélyt
utazza, Györke geográfiája és históriája Erdélyről, Györke meséi és példázatai stb. című
füzeteket. Az elemisták aztán évekig Györkével járták Erdélyt és a tudomány berkeit.
Abban az időben egyre több gondolkodó főben ébredezett az a gondolat, hogy az
erdélyi országgyűlés régebbi múzeum-állító szándékát éppen a magyarság öntudatának
emelése céljából végre meg kell valósítani. E gondolat legelső fölvetője Kővári László a
történetíró, legtekintélyesebb harcosa gr. Mikó Imre (1805-1876) volt. Mikó nem vett
részt az 1848/1849-as szabadságharcban; ezért bár jó magyar volt, személye kedvelt
volt a császári udvarban. Mikó többszöri személyes közbelépésére sikerült végre
Bécsben kieszközölnie, hogy 1859. november 23-án összehívhassa az Erdélyi MúzeumEgylet (EME) alakuló közgyűlését. Az újonnan alapított egyesület alapszabályai
részletesen meghatározták az egyesület célját, szervezetét, működési körét, anyagi
alapját, stb. Az egyesület célja hármas: 1. múzeumot állít és tart fenn, 2. a múzeumi
anyag tudományos feldolgozásáról és 3. a tudomány és művelődés magyar nyelven
való terjesztéséről gondoskodik.
Időközben, Kőváry az első magyar biztosító-társaság felállítása alkalmával ennek
kolozsvári főügynöke lett; majd a Kolozsvárt keletkezett Victoria biztosító-társaság
egyik igazgatói állását foglalta el. Ezen időtől a biztosítási irodalom meghonosítása
foglalkoztatta. Megírta a 70-es években a biztosítás Encyclopaediáját négy kötetben,
melynek I. kötete, mely a biztosítás bibliographiáját, történetét, politikáját,
mathematikai elméletét, a biztosítási ágak rendszerét foglalja magában, ez magyarul és
német fordításban, kéziratban maradt; franciául pályázott vele a párizsi akadémiánál,
ahol azt 1883. november 10-én dicséretre méltatták; III. kötetének első felét az
Életbiztosítás rendszere címmel 1884-ben adta ki. 1883. május 17-én a Magyar
199

Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta; ekkor visszatért történeti
tanulmányaihoz. De tanulmányt írt a város közgazdasági fejlődéséről (1889),
köztisztaságáról (1892) valamint a „testedzés” helyi hagyományairól (1897) is.
Kővári László írta: „Erdély egy gazdag ismeretlen múzeum". Ez a megállapítás a
nagytáj egész kultúrájára vonatkozott. Mi indokolta Kővári kijelentését? Miért volt
kulturális múzeum Erdély a korabeli Magyarország határain belül? A magyar
néprajztudományban nincsen részletesen kifejtve napjaink kutatási témája is lehet.
Így mutatja be Jókai Mórnak is, akit végigkísér első erdélyi látogatásán. Köváry
szülővárosában, Tordán is többször megfordult Jókai. Igaz a helyi emlékezet úgy tartja
számon, hogy Jókai Mór először járva ott megtekintette a régi épületeket, de csak
kívülről, ezért a tordaiak nehezteltek is rá, azt írva, hogy "általános" kedvtelenséget
hagyott maga után társas körükben. Másodszor csak átsietett Tordán Enyed fele (ekkor
írta meg a Nagyenyedi két fűzfa című elbeszélését). Erdélyt járva Kőváry révén ismeri
meg Jókai, több későbbi írásának alap gondolatát. Már csak a Jókaival tartott
kapcsolataiért is fontos volna Köváry életének ismerete. Pl.: Bálványosvárlegendája,
Egy az Isten hőseinek Torockó környéki élettörténetét, unitárius hitvilágát . A Szegény
gazdagok Fatia Negrájának képlete – betyár és úr egy személyben – irodalom és népi
legendárium. (Ennek a két figurának, a betyárnak és az úrnak az „egybeötvözésével”
alakítja ki XIX. századi népies ihletésű irodalmunk az egyik legmarkánsabb
nemzetjellemtani képletét. Jókai szerint Kőváry "Erdély földjének minden foltját ismeri,
a legtávolabbi idők történelmi hagyományaival".
Maros (Székely-)vásárhelyről szóló írását az ottani várról készített saját kezű rajzával
illusztrálja.
A Jókai rajzolta vár képét kőre metszette Rohn és Grimm 1853-ban, Kubinyi Ferenc és
Vahot Imre közölte a "Magyarország és Erdély képekben" című 4 kötetes mű II.
kötetében. Ugyanez a kép megjelent Kőváry László "Erdély régiségei és történelmi
emlékei" című több kiadást is megélt kötetében, ahol azonban "fametszetvényként"
jelöli meg a kiadó.
Kőváry Lászlót mint honismereti írót, statisztikust, főként Erdély történeti-néprajzi
értékei érdekelték, így a mai környezet védők és rombolók közti harc jól ismert
területéről Verespatakról, az aranybányászatról is pontos, szép természeti és műszaki
leírást közöl. Már-már megszépíti az itteniek ünnepi délutánjait, táncait, viseletét.
Verespatak ma a nagy metamorfózis kapujában áll. Úgy geológiai, mint életminőségi
átváltozás előtt. Új, komfortos házak: fürdőszoba, gázfűtés, csatornahálózat, tágas
iskolák, barátságos, áttekinthető közintézmények, új munkahelyek, sajátos termelési
technológia, stb. szerepel az ígéretek között De ennek azonban ki nem fizethető ára
van. Odébb kell költöztetni a települést. Megbomlik az építészet és a természet
harmóniája. Aztán gépekkel lemorzsolják a környező sziklákat. Lerombolják a
hagyományos településszerkezetet, eltüntetve egy több évszázados építészeti örökséget.
Megsemmisülnek a római kor bányászati emlékei, melyek mindmáig, Európában
egyedül állóan, „in situ”, azaz eredendő helyükön őrződtek meg. Eltűnik az egymás
közvetlen közelében álló templom, a római katolikus, a református és az unitárius,
melyek közül, figyelembe véve a mai népesedési adatokat, alighanem csak egy épül
majd újjá. Felszámolják a körülöttük lévő régi temetőt, évszázados fáival, sírköveivel
együtt. Pedig a sírkövek is figyelemre méltó családtörténeti és egyháztörténeti értéket
képviselnek! Ezek védelmében folyik országhatárokat és párt állásokat átlépő
küzdelem.
Kolozsvári városgazda szerepében is találkozunk Kőváryval. A város közigazgatási
bizottsága tagjául választják, közgazdasági előadó, később a tiszteletbeli főjegyzői
címmel tüntetik ki. Ő az első szakszerű kolozsvári népszámlálás megszervezője, s ennek
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eredményeit 1870-ben kis füzetben teszi közzé. 1865. szeptemberében megalakult a
Sétatér-Egylet, amely átvette a városi Sétatéri Bizottságtól a Sétatér rendezését,
gondozását, kialakíttatta a sétányokat, kiásatta a tavat, zenepavilont emeltetett. 1871ben Korcsolya-Egylet alakult a városban, mely kibérelte a sétatéri tavat, és a szigetére
1877-ben fa korcsolyacsarnokot építtetett. 1873-ban A Sétatéren lövölde épült. 1874.
június 13-án nyílt meg a Zimmermann Henrik tervei szerint a Sétatér részeként épült
favázas nyári színkör (ma ez ad helyet az Állami Magyar Színháznak). Kőváry a
Sétatér-egylet választmányi tagja, sőt 1873-1886 között a Sétatér igazgatója is. Az ő
ekkoriban összeállított füzetéből ismerjük a Sétatér keletkezését és fejlődését 1886-ig.
Ma, amikor különféle városrendezési javaslatok tárgya s Sétatér gyakran említik ez
irányú tevékenységét.
A köztemető és a fásítási bizottság elnökeként megvalósította, hogy fákkal ültessék be a
temetőt, amely így már nem tekint le a városra kopaszon akár a mai monostori temető.
A főtéri Szent Mihály templomot körülvevő falnak nekiépített kis boltok és műhelyek
megvásárlásának és eltávolításának mozgató rugója Schütz János mellett Kőváry volt, s
külön emlékiratban örökíti meg a bizottság küzdelmeit. Ezen munkálatok révén,
Fadrusz János (1858-1903) szobrászművész művészetének leghíresebb alkotása, a
Mátyás-emlékmű 1902-ben történő felállításával Kolozsváron létrejött Erdély legszebb
főtere. Ő az első szakszerű kolozsvári népszámlálás megszervezője, s ennek
eredményeit 1870-ben, kis füzetben teszi közzé. Tanulmányt írt a város közgazdasági
fejlődéséről (1889), köztisztaságáról (1892), valamint a „testedzés”helyi
hagyományairól (1897).
Kővárynak volt egy egyéni várostörténeti jelentőségű kezdeményezése is. Ez
legnagyobb tette, amivel beírta nevét a várostörténetbe, a Kőváry-telep megalapítása.
Ott, ahol nevét ma is utca viseli, a Fellegvár dombjának északi, vasút felé eső lejtőjén
50000 négyzetméternyi birtokát telkekre osztotta, s közel száz házat építtetett, melyeket
törlesztés mellett a vasúti alkalmazottaknak adott el.
Kőváry túlélte és túlírta korát, bár az a vágya, hogy legkedvesebb tanára, mintaképe,
Brassai (akiről könyvet is írt) éveit elérje, nem teljesült: 89. évében, 1907. szeptember
25-én hunyt el. 1918-ban követte őt felesége, akinek végakarata szerint Bástya utcai
szegletházukra (az Óvárban) még 1918 nyarán emléktáblát helyeztek: „Itt élt és írta /
Erdély és Magyarország történetét / Dr. ÚJTORDAI KEÖVÁRY LÁSZLÓ történetíró /
a Magyar Tud. Akadémia tagja stb. / Sz. 1819 – Megh. 1907.
Emlékét ma, szülővárosában, Tordán, a Petőfi Társaság, míg Kolozsvárott a 16. éve
működő Kőváry Honismereti Kör ápolja.
Újtordai Kőváry László
(Torda,1819 július 7- Kolozsvár,1907. szeptember 25)
Felhasznált bibliográfia:
Ács Zsolt: Ki volt Kővary László? (http://www.geocites.com/ kovarylaszlo/
Kamaszkorban a Kővári László Honismereti Kör (Szabadság 2007-10-19, 5. oldal)
Kővary László: Erdély régiségei és történelmi emlékei, Horizont Kiadó 1997
Kővary László: Száz történelmi rege. http://mek.oszk.hu/03700/03745
Szabó Dezső: Unitárius sírok a kolozsvári Házsongárdi temetőben (Keresztény Magvető
1973/3-4 szám 1906202 oldal)
Wikipedia: Kővary László
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Vámbéry Ármin
(1832 – 1913)
(írta: Marczell Erika)
Vámbéry Ármin 1832. március 19-én szegény zsidó család gyermekeként látott
napvilágot Szentgyörgyön. Édesapja röviddel születése után halt meg az 1830-ban kitört
nagy kolerajárványban, miután édesanyja nevelte. Szülőhelyén a zsidó egyház nem
vezetett szabályos anyakönyvet, így hivatalosan családi nevet sem kapott. Sokáig
„ Bamberger ” -nek nevezték, ami a Pozsony megyei nyelvi közegben „ Wamberger ”
-ré alakult, s később ebből magyarosodott „ Vámbéry ” alakra. Három éves korában
megbénult a bal lábára, így járta be élete végéig a Keletet. Édesanyja később újra
férjhez ment, amikor is a család Dunaszerdahelyre költözött.
A Vámbéry-ősök valaha Németországban, Bamberg városában éltek. A jeles utazó és
nagy nyelvtudor dédapja telepedett meg Magyarországon, miután az észak-bajorországi
Bambergből délre, Pozsony közelébe vándorolt.
A helyi népiskolába járt 12 éves koráig, azután szabóinas volt egy rövid ideig, majd a
falusi kocsmáros gyermekének lett a házitanítója. Felismerve rendkívüli tehetségét,
tehetősebb ismerősei elhatározták, hogy segítségére lesznek, hogy tovább tanulhasson.
Miután összegyűjtött némi pénzt 1845-ben a szentgyörgyi piarista gimnáziumban, majd
1847-ben a soproni evangélikus líceumban folytatta tanulmányait.
Nyelvtehetségére már korán felfigyeltek, s a házi tanítóskodás évei alatt számos híres
férfiúval megismerkedett (a turkológus Hammer-Purgstal, Reguly Antal, Eötvös József
stb.), akik aztán egyengették pályáját. Tizenhat éves korára már folyékonyan beszélt
magyarul, latinul, franciául és németül, miközben már tanulta az angolt, néhány
skandináv nyelvet, oroszt, szerbet és más szláv nyelveket. További tanulmányait
Pozsonyban és Pesten végzi, közben házitanítóként kereste meg a fenntartásához, és
későbbi iskoláztatásához szükséges pénzt. Itt élte át 1848–1849 mozgalmas napjait.
Látta Kossuthot, érezte a forradalom mámorát és a programok rémületét. Ezen
eseményeknek csak szemlélője lehetett. Elkeseredetten látta a koronázó városba
bevonuló cári csapatokat, valamint a Haynau irányította kivégzéseket.
Közben megismerkedett a török irodalommal, aminek eredményeként erősen felkeltette
érdeklődését a török kultúra és, majd megtanulta a nyelvet is.
Már az 1850–es években kialakult benne célkitűzése: ’a magyarok ősi hazája helyett
nyelvészeti igazságokat’ kívánt keresni. Vámbéryből fokozatosan kiemelkedő nyelvész
és etnográfus vált. Huszonöt éves korára csaknem 25 nyelvet ismert.
Úgy vélte, nyelvtudása alkalmassá teszi követségi munkára. Elment hát Bécsbe, ahol
azonban nem ért el említésre méltó eredményt, így újra Pestre ment, s itt Garay János, a
költő és könyvtártiszt támogatását élvezte. Sőt, a Pilvax kávéházban Garay bemutatta
Vörösmartynak is. Azután Kecskeméten épp házitanítót kerestek, s itt Ballagi Mórral
hozta össze a sors, a református líceum nyelvész tanárával, akitől az első arab nyelvű
olvasókönyveket kapta. Megismerkedett a nagykőrösi gimnázium sok jeles tanárával, s
Arany János is vendégül látta.
Mindezek után nekifogott a görög nyelvnek, amely a huszonötödik évében járó ifjúnak
már tizenhetedik nyelve volt. Elhatározta, hogy ellátogat Konstantinápolyba, ehhez
azonban pártfogóra volt szüksége.
1857–ben Báró Eötvös József támogatásával Konstantinápolyba utazott. Négy éves
tartózkodása alatt először nyelvtanító lett, majd sikerült olyannyira elsajátítani a keleti
élet sajátosságait és szokásait, hogy a híres török államférfi, Fuad Pasa titkárává vált. A
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török kormány állást és állampolgárságot kínált neki, de a fiatal tudós visszautasította,
mert mindenáron utazni akart. Egy itt élő magyar emigráns adott neki szállást, ekkor
kezdte a Wamberger név helyett a Vámbéry használatát, noha a török világban ekkor
már Rashid efendiként volt ismert. E török nevet első itteni munkaadójától kapta.
Mindez idő alatt tudományos folyóiratokban számos tanulmányt tett közzé török
források alapján a magyarok történelmi vonatkozásairól, és emellett még elsajátított
vagy húsz különféle keleti tájszólást is. 1858–ban Konstantinápolyban jelent meg első
műve, a Német – Török és Török – Német szótár. Ott tartózkodása második évében küldi
haza az Akadémiának címzett jelentését
’A török – csagatáj és a magyar nyelvek
egybehasonlításáról ’ . Egyik folyóiratunk 1860 – ban közli Vámbéry fordítását Pacsevi
török történetírótól, aki a mohácsi ütközetet örökítette meg. Törökre pedig Vörösmarty
Szózat - át fordítja le, ’ Gajretnáme ’ címmel. Mindezek után nem is meglepő, hogy az
MTA levelező tagjává választja, melyről miután értesítik visszatér hazájába,
Magyarországba.
1861–ben visszatért Pestre azzal a szándékkal, hogy felkutatja a magyarok őshazáját125.
Az Magyar Tudományos Akadémia támogatásával útnak indult Rasid Effendi néven
egészen Teheránig, majd átutazta Közép–Ázsia sivatagjait. Valójában utazásának ez
alkalommal kettős célja volt: a magyarság eredetét és a török népekkel való kapcsolatát
kívánta kutatni, valamint tanulmányozni akarta a közép–ázsiai népek múltját, különös
tekintettel az iszlám szerepére ezen országok és népek fejlődésében. Az 1500 km-es
úton élete függött attól, hogy inkognitóját megőrizze. Hogy elkerüljön minden gyanút
jegyzeteket csak titokban készíthetett. Útja a Kaszpi-tenger partjától az Artek folyóig
füves pusztán, onnan a Karakum sivatag nyugati szegélyén, majd horemzi oázison
keresztül vezetett az Amu-Darjáig. A karaván egy hónapig időzött Khivában. Azután a
Kizilkum déli szegélyén, a rettenetes Khalata sivatagon keresztül haladtak Bokharáig, a
kánság székhelyéig, majd onnan Szamarkandba, a mohamedán kultúra ősi fellegvárába,
Timur Lenk egykori fővárosába jutottak. Vámbéry útja azért is jelentős, mert a khivai,
és a bokharai önálló kánságok utolsó éveiről rajzol megbízható, hiteles képet.
Három évvel később tért vissza Pestre. Keleti útja első eset volt arra, hogy egy európai
ellátogasson oda, ahová neki sikerült.
Utazásainak tapasztalataiból többek között Londonban és Párizsban is számos előadást
tartott, ahol kitüntető fogadtatásban és elismerésben részesítették. Kalandos
felfedezőútjának bizony egész Európában híre kelt. Angliában kiadja a Közép-ázsiai
utazások (Travels in Central Asia) című írását, ami a lopva írogatott kis jegyzetei
alapján készült így igazán érdekes olvasmány utazásának különös módjáról. Különböző
európai és ázsiai nyelveken jelent meg több kiadásban. Köztudottan előtte is már tettek
inkognitó – utazásokat Ázsiába és környékére, de ő volt az első és az egyetlen európai
ember, ki ily utazásra vállalkozott. Közép– Ázsia egynémely részében megfordult, és
ennél fogva nem egy nevet írt be a földabroszba, valamint neki sikerült nem egy addigi
ismeretlen adatot szolgáltatni a törököknek e tájjal való néprajzi vonatkozásairól.
Tisztán nyelvészeti tapasztalatainak ismertetése volt a szeme előtt. Fellépett a népies
irodalomnak, a közmondások és a török belső Ázsia egyes tájszólásainak
szemelvényeivel, egész lajstromát közölte a keleti – török műveknek 126. Igy a számos
nyelven írt tanulmányai révén európai hírű tudóssá vált.
Az ázsiai világ körüli sok éven át végzett gyakorlati tanulmányai alapjául szolgáltak a
nyugodt életmód kényelmétől támogatott irodalmi munkásságának. Amint vannak
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naturalista költők, ő naturalista tudósnak tartotta magát. Az újdonszerű, az ismeretlen és
az előtte még nem írt dolog izgatta. Utazásának okairól a következőképpen írt:
„A szomj s éhhalál, rabság, kínpad, tikkasztó homokfergeteg és más ezernyi veszély,
csak igen csekély árnak látszanak, ha eszembe jut azon örömteljes remény, hogy az
őstörténetünk homályát oszlató fáklyához tán még én is járulhatok egy szerény
szikrával.(…) Azon időnek mindenesetre be kell következnie, mikor a méltányos
Európa elismeri, hogy hazánk természeti fekvése és történeténél fogva, a keleti és
nyugati világ közti érintkezésben lényeges szolgálatot tehetünk, és hogy csak azon kar
lehet a legbiztosabb közvetítő a nyugati civilizációnak Keletre való átszállításában,
mely Európa a Kelet ellen századokon át védelmezte”127. ( Közép – ázsiai utazás, VIII –
IX. )
Vámbéry jól ismerte mindazok munkásságát, akik a magyar őstörténetet ideológiai
előítélettel kezelték régebben is, az ő korában is, akik magyarellenes előítéletekkel
alkottak „véleményt”- t őstörténetünkről. Ők a magyarokat minél primitívebbnek
igyekeztek beállítani, s jelentősen túlbecsülték a magyarok feletti kazár jelentőségét.
Csaknem máig tartja magát az a vélekedés, hogy Vámbéry azért szegődött a török
eredetet vallók táborába, mert e török rokonság gondolata előkelőbb volt, jobban
vonzotta közvéleményünket, mint a szegényes, „ halzsíros ” finnugor rokonság. Ez a
vélekedés hamis, méghozzá több okból is. Mindenekelőtt Vámbéry turkológus volt,
persze, hogy a magyar – török kapcsolatokat vizsgálta előszeretettel, s persze, hogy a
török kapcsolattal próbált meg minél több jelenséget megmagyarázni. De nem csak
ezért! Sértett hiúsága sem hagyható figyelmen kívül, hiszen az a Budenz támadta meg,
akivel fiatal korukban mély rokonszenv kapcsolta össze, s aki sokáig maga is a török
körében kereste nyelvi rokonaikat. Végül így írt: „ Meglehet…gyakran hibáztam és
tévedtem, de ez mindig és mindenütt azon szorosan tudományos meggyőződés volt,
melyet követtem, nem pedig azon kicsinyes és gyerekes nemzeti hiúság, amellyel
Magyarországon hajdan a soha pontosan meg nem határozott ázsiai rokonságot a
finnugornál többre becsülték. ”
Tagja lett a legelőkelőbb londoni klubnak, az Atheaeumnek, ahol többször ebédelt
Dickens társaságában. Összebarátkozott az Afrikából éppen akkor hazatért
Livingstonnal. A szüntelen szereplés fárasztotta, egy idő után hazavágyott. Amikor
felkereste a londoni osztrák nagykövetet, az segítőkésznek mutatkozott, s ajánlólevelet
adott részére hogy nevezzék ki Vámbéryt a budapesti tudományegyetem keleti nyelvek
oktatójává. Magyarországon a keleti nyelveknek ekkor még nem volt külön tanszékük.
Így Magyarországon a múlt század második felében gyökeret verhetett az
orientalisztika, s ez Vámbéry Ármin érdeke volt.
1865-ben kinevezték a Pesti Egyetem tanítójává, de csak 1870-ben lett a keleti nyelvek
tanszékének tanára, miután a zsidó hitről áttért a református vallásra. Ez években az
Akadémia nem lelkesedett a népünknek nem finnugor, hanem jelen esetben török
eredetét valló Vámbéry elvei iránt. A kiábrándult tudós ezek után Londonba utazott,
ahol több tudományos társaság, többek között a Royal Geografical Society is
tiszteletbeli tagjául választotta. Útirajza is Londonban jelent meg először. A
legmagasabb körökben is megfordult, 1872-ben Berecz Antallal, Hunfalvy Jánossal és
Xantus Jánossal részt vesz a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában128. Majd négy
évvel később az MTA rendes taggá választotta., később 1889 és 1890 között a Magyar
Földrajzi Társaság elnöke is volt.
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Az egyetemen egészen 1904-ben történt nyugalomba vonásáig aktívan tanított, s olyan
később híressé vált tudósok kerültek ki a keze alól, mint az orientalista Goldziher Ignác
és Germanus Gyula, vagy a nyelvész Munkácsi Bernát. Mindössze egyetlen vágya volt,
amit soha nem tudott beteljesíteni, s ezt ’Küzdelmeim’ című, élete történéseit illetően
alapműnek számító visszaemlékezéseiben minden kertelés nélkül meg is fogalmazta.
Nevezetesen, hogy a Monarchia a külügyi szférában nem tartott igényt a szolgálataira.
Élete summázatát keresve egyrészt tanítványát, Goldziher Ignácot kell idéznünk, aki
1915-ben megjelent „Vámbéry emlékezete” című munkájában Kolombuszhoz és Körösi
Csoma Sándorhoz hasonlította abban, hogy „felfedezései más célra vezettek, mint
amelyek elérését kiindulóban maga elé tűzte. Vámbéry a magyar nép eredetét keresvén
a török filológia úttörőjévé lett. ”
Műveivel jelentősen hozzájárult a magyar olvasóközönség tájékozottságához a
bonyolult keleti kérdésekben. Jókai Mór a Biblia és Shakespeare művei mellett
Vámbéry írásait is kedves olvasmányai közé sorolta. Deák Ferenc is tisztelője volt,
hangoztatta, hogy sántán is nagyobb utat tett meg a tudomány mezsgyéjén, mint sok
egészséges kortárs felfedező.
Sokoldalú tudományos munkásságának legmaradandóbb területe az etnográfia. Közép –
ázsiai utazásának és tudományos búvárlatainak eredményeként született meg az egész
törökség etnográfiai rajza. - A török faj ethnólogiai és ethnográfiai tekintetben129.
Nemsokkal később a szultán engedélyével bebocsátást nyert a kincstárba, aminek
köszönhetően nemzeti történelmünk számos ereklyéjét és kulturális emlékét foglalta
jegyzékbe, közöttük Mátyás király gyertyatartóit, és II. Rákóczi Ferenc rodostói
lakásának egyes tárgyait. A Vámbéry által feltárt magyar műkincsek egy részét később
a szultán Magyarországnak ajándékozta.
Vámbéry nyelvészeti munkássága a magyar nyelv eredetének és rokonsági viszonyainak
felderítése terén a honi tudományos berkekben nagy vitákat indukált. Nyelvészeti
kutatásai etnológiai célt is szolgáltak. A magyarok eredetéről szóló művében, mint már
egyes korábbi megjelent tudományos értekezéseiben is hangsúlyozta, a magyarság
határozottan török vándornép volt, mely jobbára a török népláncolatnak északnyugat
felé szorított láncszemét alkotva, az Urál folyó mellékéről a Volgán át Európába,
illetőleg Pannóniába nyomult és államot alkotott a mostani Magyarországon. Ami pedig
a magyarok ethnoszát és nyelvét illeti, az nem egyéb a legtarkább nyelvezetnél,
amennyiben a török nomádok vándorlásuk közben temérdek, velük törzsrokonságban
álló finnugor elemet vontak magukhoz, de Magyarország sík földjein is találtak rokon
népmaradványokat, velük lassanként elvegyültek, s ily módon keletkezett Pannóniában
a mostani magyar nép és a mostani magyar nyelv130.
Az ő egyetemi tanári kinevezésével vette kezdetét az orientalisztika magasabb szintű
meghonosítása felsőoktatásunkban.
A Magyarok Krónikájára, azaz a Tarih-i Üngürüszre törökországi tartózkodása alatt
bukkant rá, amit Mahmud Terdzsüman, 16. századi török történetíró fordított le, és
Magyarországról a Török Birodalomba került. Vámbéry 1860-ban adta be a agyar
Tudományos Akadémiára, ahol aztán a magyarság finnugor származását valló finnugor
tudósok, elsősorban Budenz József „ jóvoltából” elkallódott. Ennek oka az volt, hogy a
krónika – többek között – a magyarok két bejöveteléről is ír, ami nem illett bele a
magyar őstörténetben egyeduralomra törő finnugor-elméletbe. Blaskovics József
fordítása először csak 1982-ben jelent meg A magyarok története címmel.
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http://www.kagylokurt.hu/index.php?modul=menu&id=159, 2008.05.29
Vámbéry Ármin: Küzdelmeim, Franklin – Társulat, Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda , Budapest
1905, 259. oldal
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Publicisztikai tevékenysége is jelentős, hiszen utazása alatta készülőben levő politikai
változások sem kerülték el figyelmét, mely tudást később újságíróként Angliában is
felhasznált. Nagy sikerű műve a Vándorlásaim és élményeim Persiában, és a Keleti
életképek.
A konstantinápolyi első tartózkodása alatt újságlevelezővé vált (MTA) és a politikai
körökkel való állandó érintkezése folytán az író politikusok sorába lépett. A politikai
események iránt való érdeklődése ezután sohasem lankadt el, sőt élénkebbé vált, midőn
Perzsiában és Közép – Ázsiában szerzett személyes tapasztalatai úgyszólván beszerzési
forrássá váltak azoknak a híreknek, melyek befolyással voltak a politikai napi
kérdésekre, s amelyekről nem tudtak a beavatott politikusok sem. Így a közép-ázsiai
politikai kérdések legnagyobb szaktekintélye maradt és véleményét az angol, német,
francia folyóiratok és napilapok minden fontosabb eseménynél kikérték. Az angol
imperialista politika szócsöve maradt a XX. század első éveiig.
Hogy a politikai pályára lépjen elkerülhetetlen volt, az első ösztönzést e tekintetben lord
Palmerstól kapja, ki felszólította egy memorandum elkészítésére. Jelentését átadta
Oroszországnak a Jaxertes mellett elfoglalt állásáról és Közép – Ázsia politikai
helyzetéről. Politikai levelező volt már előtte is Teheránban éppúgy, mint
Konstantinápolyban, állandó összeköttetésben volt a diplomácia köreivel.
Mint politikus a világ évtizedeken át felfigyelt szavára.
Kiemelkedő nyelvészünk, etnográfusunk érdeklődési köre oly szerteágazó volt, hogy
tanulmányai, és kutatóútjai számos ágában, a kultúrtörténelemben, a szociológiában és
nem utolsósorban a geográfiában is maradandó értéket hoztak létre. A nyelveket
nemcsak célnak tekintette, hanem eszköznek is, kinek sikerült nagymértékben
elsajátítani szóban és írásban is az idegen nyelvjárásokat. Küzdelmes gyermekkora
példát mutat a következő nemzedékeknek arra, hogyan kell töretlen erővel küzdeni az
elképzelhetetlen szegénység, s a gyermekkorban fellépő súlyos testi elnyomorodás
ellen.
Munkásságának eddigi legteljesebb bibliográfiáját a velencei Carla Cocco állította össze
1983-ban. A szerző Vámbéry munkái közül (könyvek, tanulmányok, cikkek) 296 – ot
sorol fel, míg a róla szóló irodalom 83 tételből áll. Mindez magyarul is megjelent a
Körösi Csoma Társaság által 1986-ban kiadott „Keleti értekezések ” 2. füzetében
(szerkesztette: Fodor Pál), „Vámbéry Ármin emlékezete ” címmel.
Vámbéry orientalista volt. Nem ama szobatudósok fajtájából, akik évtizedek fáradságos
munkájával értékes teóriákat kovácsolnak; de a való életet nem ismerik, ezért teóriájuk
csak szellemi épület, amelyet más teória ledönthet, de nem szól bele az emberek
boldogításának vitájába, - hanem beutazta a Keletet, éveken át élt dervismódra, pasák
palotájában, mecsetekben, a tudósok és papok házában és praktikus szemekkel az
embert és az életet magát fürkészte és kevés hitelt adott az elvont elméleteknek131
Mint a legtöbb lángész, nem haladt életében szűk, egyoldalú pályán. Szintetikus elméje
az egészet látta és a nagy összefüggéseket kereste. Az a kép, amely ily módon felvetült
szellemében, részleteiben lehetett elnagyolt, apróbb hibák is betolakodtak és
ottfelejtődtek, de az egész mégis harmonikus kép volt. Ez a szemlélet csak sokoldalú
tehetség eredménye lehetett és Vámbéry munkássága oly sokoldalú, hogy nehéz
meghatározni helyét az irodalomban: nyelvész, etnográfus, földrajztudós, politikus vagy
elragadó író volt-e. Mindeme tudományágakban oly jelentős eredményeket ért el, hogy
a szaktudósok érdeklődését, helyeslését, ellenmondását a legmagasabb fokban
felkeltette és olyan viharokat korbácsolt fel, mint kevesen - pedig mindezekben a
tudományágakban csak maga tanult amatőr volt!
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Vámbéry legragyogóbb sikereit a tollával aratta és ezek a sikerek mindaddig élni
fognak, amíg emberek könyvet vesznek kezükbe.
Vámbéry Ármin 1905-ben vonult nyugalomba, s 1913. szeptember 15-én Budapesten
halt meg.
Felhasznált irodalom:
Vámbéry Ármin: Küzdelmeim, Franklin – Társulat, Magyar Irod. Intézet és
Könyvnyomda , Budapest 1905
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mb%C3%A9ry_%C3%81rmin
http://www.kagylokurt.hu/index.php?modul=menu&id=159
http://www.terebess.hu/keletkultinfo/germanusvambery.html

Történelmi földrajz és kapcsolódó eszmetörténeti
mozgások- a földrajz és a geológia alaptörténései
a korszakfordulón
Írta: László Péter Sándor
VALAMI SZELLEM SUHANT ÁT: JÓB-KÖNYVE, 15.FEJ..
 و- Ime Az ÚR kegyelmének esztendeje –
1. Előadás: Történelmi előzmény és keret.
Mindenki azt állítja, hogy a földrajz alapvetően neutrális.
De hát, ha megnézzük Budapesten 7 német színház volt (Erzsébet-tértől a Gyapot
utcáig) , Nagyszebenben meg a gigantikus Astra Múzeum épült meg ugyanekkor és
éppen nemzetiségi románoknak. Pedig ők akkor nem is lakták be Szeben városát. És
mindez a századfordulónkon, a XIX. és A XX. sz. fordulóján.
Megyék, járások, városok, falvak földrajza csak közigazgatási és geomorfológai
tényeken alapulhat(na). De már maga a megye…. Óriási aktuális mai napi csaták
témája. A történelem nagy fővonulata mégis szilárdnak tetszik. Mentes a történelem
átmeneti kisebb viharaitól, miképpen a Himalája, Fuji-Jama vagy éppen a Szent
Gellérthegy dolomitkúpja mentes az átmeneti viharoktól, galád nyomorékságot,
sérüléseket okozó égszakadásoktól, áradásoktól…
2. Történelmi keretek közt
Pedig a történelem is a maga saját keretébe ágyazza be a földrajzot. Ennek jele, többek
közt, hogy vannak fikciók, s divatok, és vannak iskolák. Közgazdasági, biogeográfiai,
geopolitikai, de akár etnikai, vallási – néprajzi földrajzi vállalkozások is vannak, mint a
Teleki Intézet. Van aztán katonai térképészet és a földrajz, amely igazán a leges-sűreje
(Róna András: Térképezett történelem, 1989- v. Bécsi Három katonai Térképabrosz-sor
a legutolsó már négy színnyomással).
Már legkorábbi Herodotos, Strabon
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munkálkodásaiban is meg található a tendeciózus vonulat, mégpedig a római-hellén
világ dicsőítése. Ha csoda folytán meglelnénk a tűzvészben elpusztult Platon elveszett
kontinensről írt gondolatát, már abban is biztos lenne Atlantisz-központú elfogult
torzulás.
Nézzük e keretet. A század fordulóján érezni a pezsgést. Volt Millennium, ami
prolongálódott, mert egy-egy jelentős épület 2-4 évvel később épülhetett meg
teljességében, másokat erre már elbontottak. Voltak nemzetközi hatások a közeli
balkáni feszültség-forrás oroszok- törökök és a balkáni népek közt. Volt Boxer-lázadás
keleten oroszok és kínaiak- illetve északabbra a mandzsuriai népek közt. Búr háború
Afrikát szaggatta. Mindezek minket a O-M Monarchiát csak viszonylag kevéssé
érintették. Még a közeli Erdélyt is balkáni hánorú alig „legyintette”. Viszonylag a
csángóink és Bukovinai magyarjaink szenvedtek már ekkor is sokat a cári, a román és a
lengyel !!! bojároktól, pánoktól. Hihetetlen dolgok történtek meg ott, pl. ettől kezdve
jártak fejszével a csíki férfiak nyilvánosan Bukovinában. A honvédségünk
mindazonáltal mégis zseniális volt.
Az ország belső testében tart a „békebeli” fellendülés Wekerle kormánya, majd a Tiszakormányzás alatt.
Mivel a katonai, haditechnikai dolgokról esik köztünk szó, kezdjük el az áttekintésünket
ezzel. Megjegyzés: (A Zárójelben a hadügyi tárcánál miniszterség).
Fejérváry Géza (1884-1903) elfogadtatta 1897-ben a magyar nyelvű tisztképzési Tv-t.
1899-ben és ezen felül Akadémia rangjára emelte fel a Ludovikát. 1899-ben alapította a
Soproni Katonai Főreáliskolát, és a Pécs, Nagyvárad hadapródiskoláját, 1903-től a
Király személye körüli miniszter. 190 magyar darabont testőrség kapitánya, 1903-től a
Darabont Kormány Miniszterelnöke.
Kolossváry Dezső (1903-1903) 1892 a Ferenc József Katonai Irodája munkatársa,
1897 Ezredes, 1903 tábornok, miniszter a Chlopy-i beszédig, 1904 lovas-tábornok
(dandárhadtest) 1912-ig.
Nyíri Sándor (1903- 1905), 1895 Arisztokrata- zászlóalj-parancsnok, 1896 ezredes,
Debreceni gyalogezred parancsnoka, 1903 tábornok , miniszter Tisza István első
kormányában., 1905 Székesfehérvár Ker. par., ogy. Képviselő, 1905: katonai erővel
szétkergeti a parlamentet Ferenc József utasítására.
Bihary Ferenc (1905- 1906)
1891. Miskolci gyalogezred par., 1901 Altábornagy, 1905 székesfehérvári Ker. par.,
1905 Pesti ker. par., 1905, miniszter, tábornok.
Jekelfalussy Lajos:
(1906-1910) Közlegényként kezdte. 1896, tábornok, 1899
Székesfehérvár Ker. par., 1905 Honvédelmi Főparancsnok helyettese, 1907 a Magyar
Önkéntes Automobil Testület beszervezése e Honvédségbe. 1909 bevezeti a Honvédségi
Gk. Vezető Tanfolyamot. Tábornok, miniszter.
De ahogy már utaltunk arra, azért keletebbre már gondok is adódtak Ezt a csángóknál
már jeleztük. De Erdélyben is Nagyszebenben mozgolódás támad. Külföldről
-Havasalföldről politikai ágenseket küldenek be a szászok lakta Nagyszebenbe. Ezek
általában újságoknál és tribunista egyetemisták közt telepednek meg. A Román Gárda
később majd belőlük fejlődik ki. Noha Nagyszeben döntő többsége szász, és sok a
magyar, de a fejlett precíz városi intézményi struktúra adottságai kiválóak s jó
szervezési lehetőségeket nyújtanak a Predeálon átszivárgók, a Monarchiában sürgölődő
bajkeverők számára. Elsőnek megjelenik egy újság, amely hatalmas szervezkedést
mozgósít a románság soraiban. Az újság neve is beszédes: Tribuna Popoluloroli 1897
Arad és mindenek előtt Unitate Nationale 1890. Nagyszeben. Joan Slavici.
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De jött stabilizációs hatás is Erdélyből. Nálunk gróf Károlyi Sándor – 1880-as évek
vége – hozta be ezt az új hullámot. Közben Bécs, maga Ferenc József a vatikáni
kapcsolatokat rendezte, amelyet a jozefinizmus szakított meg. Továbbá a polgári
anyakönyvnek, s a Polgári Törvénykönyv házassági tv. – javaslatainak befogadását a
király nem akarta.
Szapáry gróf a Miniszterelnök meg a részéről csakis a fakultatív polgári
anyakönyvezést, házasságot hajlandó támogatni -és le is mondott. A liberális Wekerle
Sándor azonban vállalta a miniszterelnökséget és sorra a javaslatokat. (1892 vége 1893
eleje). Zichy Nándor megkezdte erre a megyegyűlések sorozatos tartását és éppen a
liberalizmussal szemben megalapította a Keresztény Néppártot. (1894).
Wekerle – részint ettől – bukott, és Báró Bánffy Dezső (Szolnok-Doboka) erdélyi
arisztokrata vette át a kormányrudat. Kiharcolta a peersubot- azaz az új főrendek,
zászlós urak királyi kinevezését.
Erdély szellemi pezsgése páratlan ekkor:
EKE, EMKE, 1884
1902 Mátyás szobor- a kolozsvári, Szent Mihály templomnál.
1902 Székely Kongresszus
1903 Házsongárdi Ünnepi Bizottság- 48’ asok
Reflexió rá:, 1906 Nándorhegyi összecsapás, 1905 ASTRA
Múzeum végül a 1910 Román Nagy-gyűlés, Hunyad.
Bánffy merev, kemény támogatása ernyőt adott a fent már említett erdélyi
gondolatoknak. Népfőiskolák (KALOT, és közjólétet szorgalmazó (érdekképviseleti
jelentőségű) szövetkezetek terjedtek ekkor át dán és német evangélikus körökből a
szászokhoz (Nagyszeben) és onnan a katolikusokhoz (Kolozsvár) majd Pestre érkezett a
folyamat egyik igen izmos ágazódása. 1884-as év volt az EKE, s az EMKE születése is.
A fenti hatalmi ernyő alatt ekkor a Néppárt vette fel
a szociális tanítást.
Keresztényszocialista követelésekkel állott elő . XIII Leó A Rerum Novarum nevű és
kezdetű Enciklikája szellemében (Német protestáns valamint jezsuita eredet:1891).
Prohászka Ottokár keresztényszocialista szemléletével irányítja a Hangya szövetkezést.
Ez a talaj a Hangya (termeltető, felvásárló, elosztási, bizományosi és hitel) szövetkezet
a KALOT, a Népfőiskola a Regnum Marianum, a cserkészet népi szülő-talaja, és ezt a
teljességében demokratikus gondolatsort is először protestáns gondolkodók vetették fel
(Baden P. Anglikán vallásos tábornok). Ebbe a gazdaságnyitásban nem csak a klérus de
a az arisztokrácia Károlyi Sándor is komolyan besegített. Ő és a volt Miniszterelnök
Szapári Gyula – jeles szövetkezeteket, közraktárakat alapítottak, és közigazgatási
államosítást vezettek be.
A fejlemények ebben az irányban sorra, íme:
1886. Pest megyei hitelszövetkezet,
1898. Országos Központi Hitelszövetkezet
1910-ig 2000 db. részint falusi Hitelszövetkezet
1898. Gróf Majláth József, munkahelyteremtő akciók, Szövetkezetek
1896
Magyar Gazdaszövetség
1898. Hangya Szövetség
1899. Gróf Bethlen András rezisztens szőlő szaporítóanyag altruista behozatala
Amerikából.
A fő és fontos azonban mégis a KALOT, a cserkészet és a Regnum volt, mert itt
– kiterjedt rurális körökben is – megindult a fiatalok képzése földrajz, történelem és
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honismertet terén (szigorú magyarságismereti próbák). A Regnum mozgalom nem csak
Mária-kongregáció volt, hanem a természetismeretre és honismeretre is nagy gondot
fordított. Prohászka Ottokár fehérvári püspök volt a szorgalmazója ennek főleg, de a
szociális szárnyát (jótékonykodás, önkéntes munka) legalább így szorgalmazta. A
szociális szárny a képződő Hálóba való beemelés ellenértékekén művelődést kívánt –
és várt – cserében. KALOT házak (pl. Érd).
A nagypolitika is önállósodni látszott. Tisza Kálmán, kemény kiállással, kis túlzással a
börtönt is meg kockáztatva de kihirdette a Bihari-pontokat, mely kiáltvány komoly és
karakteres jellegű fellépés volt a Kiegyezés hintajátékával szemben. Továbbá
horvátokkal megtörtént a kiegyezés, de ebből az osztrákok már szinte teljesen
kimaradtak. 1894-ben felerősödött a Debreceni Alkotmány követelése. A vége az lett
hogy a király csak ürügyre várt. 1890-ben jött ez kapóra, amikor Tiszát megbuktathatta
az úgynevezett Kossuth-affér miatt.
Látni hogy a közgondolkodás nagykorúsodott Bánffy- Tisza alatt, és a köztájékozódás
is fellendül, mégpedig Giesswein Sándor s Prohászka Ottokár főpapok tevékenysége
nyomán, egyes arisztokrata körök hathatós támogatásával.
Millennium további pezsgést okozott s nem csak a fővárosban. Beindult a jótékony
pezsgés ezzel egyfajta kereskedelmi, majd politikai liberalizálódás. A Néppártot ki
akarták szorítani a parlamentből. 1897-ben a Vámszövetség az osztrákokkal lejárt, de a
király erővel hosszabbítja. Ez csökkenti a vámliberalizmust, és természetesen a
kereskedelmi liberalizmust de sorra buknak a kormányok. Obstrukció lett a vége és a
Parlament elzavarása. Ez újabb obstrukciókat szül és mindez olaj a tűzre a nemzeti
öntudat tüzére.
Széll Kálmán,
Kun-Héderváry,
Tisza István első kormánya
Fejérváry „darabont” kormányai
pl. igen kiváló kormányzati munkát teljesítettek de a fentiek miatt sorra
buktak.
A kormányok pl, az ISHL-i Klauzus és a CHLOPY-i hadparancs miatt sora buktak. A
megyei önállósodás, ellenállás miatt is következtek a feszültséggócok amelyek
kormányokat buktattak. 1906-1910-ben tetőzött ez a kormányozhatatlanság. Tisza I.
második kormánya volt hivatott mindezt rendbe tenni.
Az állam hajója bénult, vitorlája szakadozott, de a tudományok, így a földrajz, az
Magyar Tudományos Akadémia intézménye teljes energia-bedobással működött részint
az arisztokraták aktivitása, részint a tudósok életveszély, önfeláldozást vállaló
munkálkodása okán, de nem utolsósorban a gimnáziumok, líceumok és szélesebb
néprétegek tájékozottságának további fokozódása sor, amit ma szubszidiaritásnak is
nevezhetnénk.
De ezt akkoriban inkább csak Párizs térsége mentén használták a francia
egyházkerületben kiválóan meghonosodott műszóként.
Jelentése: Mindent az adott szinte kell kezelni. És nem kell belőle kancelláriai (Bécs)
vagy kabinet ügyet (Pest) csinálni, helyben vannak ugyanis azok (Székely székek,
pannóniai megyék országszerte, alföldi kapitányságok- redemptiók) akik legavatottabb
kézzel hozzá tudnak nyúlni a legjobb és leghatékonyabb megoldást kiadó
eszközrendszerhez.
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2. Előadás: Történelmi-földrajzi idea-mozgások, a természetföldrajz és a geológia
alaptörténései a századfordulón XIX/XX
(tudománytörténet)
Bevezetés:
Miért szinte kellett! választani – miért is - e kérdést? Nos: Mert a skandináv népek és a
finnek természetre orientált, holisztikus orientációjú oktatásával szemben minálunk a
1.pragmatikus, a 2.fogyasztás elvű, 3. a tömegterméket gyártó, 4. értékekre, közösségre
és környezetre érzéketlen oktatás a jellemző. Ez a hírhedett modul-természetű oktatás,
amelynek meghonosodása a korai hatalmas eredmények (magyaroknál: fizika,
matematika, számítástechnika, földrajz, gépészet, fototechnika, víztechnológia,
szászoknál: űrtechnika, repülés) szükségszerű lebontásához vezet.
Diszharmónia alakul ki a természet és az ember közt. Ezért kell egységes képre,
körpanorámára törekedni.
A természeten belül egyébként közelebbről az Ember és természet közt csak akkor van
mérhető diszharmónia, amikor ember és ember közt van baj, torzsalkodás, békétlenség,
testvérvillongás. Ezt már az indián sámánok is tudták.
Nem volt mindig így. Legfőképpen ilyenkor – mintegy akaratlanul már – elsőképpen
Klebelsberg Kunót emlegetjük és a sorban ezután majd Homan Bálintot, Teleki Pált,
végül a nagy térképészt Kogutovich Manót - és jogosan, ám de előttük majdnem fél
századdal már csírázott egy mag, és éredett egy gyümölcs s az századforduló dajkálta.
A történelmi földrajz a társadalmi mozgások topográfiai megközelítése, annak számos
(geomorfológia, kistáj, mentalitás) kialakulásának következményeivel. Ez a
monarchikus századfordulónál még szunnyadozott, de már némi előjelet mutatott.
Jelentkeztek az „idők jelei”.
Tárgyalás:
1. A heliocentrikus világképet, mely a maga korában sorsfordító volt „gyémánt
tengelyéből” ki kellett téríteni, félre kellet szorítani egy kissé. Igaz ez a földrajzra is.
Kontinensek, sőt birodalmak nem úgy alakultak, mint ma (Brit-szigetek). Nem Athén és
Etruria, majd később Athén és Róma a világ közepe. Nem is Skythia a világ perifériájavele a Hyperboreák mitikus hegyeivel, ahol a „hófalók” élnek.
2. Az természetesen máig igaz maradt hogy „Epur si move” azaz „Mégis mozog a föld”
(Galilei), de azért az minden változik egész gyorsulva mozog, és… És az Egész
egymáshoz való viszonya is. Az Egész, a „mindegyik” mozdul (változik? fejlődik?)
pontosabban „mégis mozog” Galilei, Bruno, Kopernikusz, de egymáshoz mérten is a
mozaikok, a lét síkjai bizony megmozdulhatnak. A tér gyorsulva széttágul, ismereti
szinten is igaz ez, nem csak csillagászatilag.
Rájövünk: Nem igazából az Arisztoteles-i szubsztancia – az önmagában is fennálló –
Az, ami a mi számunkra a kiemelten fontos különösen nem az esszencia minden
esetben, hanem inkább a külső behatások ereje, lendülete, olykor különféle furcsaságok,
balesetek (accidens), és egyediségek hatása.
Hasonlóan: a Strabón-i földabrosz szubsztanciális egysége is hasadozóban, melynek az
antik Földközi-tenger a természetes centruma a maga orfheusi képével (orphikusok) és a
többi külsőbb csatolt részek meg rettenetes „szegély” hatásokkal kell állandóan
megküzdjenek, hogy a peremről bele ne pottyanjanak az Ókeanoszba. Őket – a távoli
part-peremeket - nem Apollon, Thezeusz, vagy később az isteni cézár aranysisakjának
áldó ragyogása, hanem az északkeleti szelek tartják egyben. Az akkori naiv
elképzelések tehát el kell múljanak. (Csak egyetlen egy példa, ez nálunk csak Nagy

211

Lajos és Mátyás idejében kezdett beállani a térképészetet illetően. Szászrégenen túl ui.
„lebillent” a földabrosz.)
Ám a századfordulód a „az egyetemes tudás birodalma összeomlik: a ’szellemi
nemzetiségek’ ébredését éljük át… Ebből származik a hierarchia elvetése… Ma a
valóság tájai és a szellem távlatai a jogok tökéletes egyenlőségét alkotják. Már korunk
a tudomány kora.” Így a tudomány éles reflektora ráfókuszál addig nem vizsgálható,
vagy tesztelhető felbontásokra is. Hegyek, hegységek, félszigetek, tavak (pl. utóbbiakra
példa Tihany) és kisrégiók képezik a földrajzi kutakodás tárgyát. Sőt folyószelvények,
ősszelvények, üzemcsatornák és egyéb üzemi vizek akár milliméternyi pontosságú
tanulmányozása, ősfolyók s azok melletti egykori öblözetek vizsgálata, amelyek alakja,
sora egész nemzetek vándorlását megszabja, befolyásolja. Apró- töredezettnek is
tekinthető - mozaikcserepek tehát ezek.
„A világ felrobbant - egymásra visszavezethetetlen - világokra. Amelyek együtt élnek
minden kapcsolat vagy rangsor nélkül. Mégis mindezen világok egy világot alkotnak,
azt, ahol jelenleg élünk…” /Geaten Picon, 1961. Párizs A fizikai tér-időkoordinátákat
talán a földrajzi kapcsolat fogja mégis egybe. Valahogy simuló módon összekapcsolva
az egészen nagy léptéktől (Óceánok és kontinensek geopolitikai, migrációs-forgalmi,
logisztikai szerepe), fel a kis léptékű tájelemekig. A kistérségek tájereje (tájpotenciál)
és akár tájdesign-je szerint, talán lebontva egyetlen tanyáig.
Földrajzi vándorútak- idehaza.
Orbán Balázs 1889-ben a Tordát adta ki, ám 1890-ben meghal. Ezt a művét sokan a
Székelyföld Leírásának a pótkötetének tekintik.
Orbán Balázst 1887-ben az MTA levelező Tagjának választotta
1870- és 1881-ben Marosvásárhely, Székelykeresztúr országgyűlési képviselője. A
sajtóban Vasbárónak nevezték főként, és elsősorban a hazafias felszólalásai miatt. De ő
nem báró, hanem székely s Udvarhelyszék priorja, azaz Primor-székelyvezető volt..
Székelylengyelfalván született mely Székelyudvarhelytől 9 km-re van.
1881-1890 közt Berettyóújfalu országgyűlési, képviselője függetlenségi pártiprogrammal. A románság akkoriban nagyon nem szerette a pesti központú
Függetlenségi Pártot.
Egy mondat Tőle. „Lelkemből óhajtom , hogy a testvériesülés e szent szövetsége tartós
legyen, s terjedjen szét a hazában mindenfelé, mert e hazának jövője csak fiai egyetértő
szeretetében van biztosítva”.
Földrajzi vándorutak tőlünk messze keleten
Sven Hedin a legújabb kor legnagyobb terepi földrajzosa 1909-ben Perzsián keresztül
Kirigizisztánba jutott, majd onnan még tovább Pamír, Thien-San, Dzsungária
következett, majd mindezek után Tarim és Khotan-darja vidékéről túl keletre egészen a
Lop-Norig ment. Útközben Jarken-darja és Lop-Nor között ez a legnagyobb földrajzos
sivatagi agóniájában, elhagyta a felszerelése egy darabját. Stein Aurél adta neki
ünnepélyesen vissza, mégpedig a Brit Királyi Földrajzi Társaság díszülésén.
Sven Hedin a Lop-Nor sóssivatagából a Thien-San alatt egyenesen délre tartott, és ért
be Lhasszába. A tibeti fővárosi „szent” övezetbe.
Ez Lop Norból történt 1901-ben és majdnem sikeresen. (Előzőleg két francia pap Huc,
és Gabet nevezetű járt a tiltott tibeti Fővárosban. Sven Hedin tangut földön kelt át a
Tibeti fennsík szegélyén, a tangut nomád nép É-Tibetben. Sven Hedin után 1905-ben
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Younghusband ezredes „expediciós hadseregével” sajnálatosan végigirtotta a Tibeti
fennsíkot).
Mindeközben a Világ Tetején történtek más még az érdeklődésünkre inkább számot
tartó dolgok. A Bengáli Ázsiai Társaság, Kalkuttai Központtal 1901-ben eldöntötték, és
– hamarosan – 2 évre rá felállították Körösi Csoma Sándor mellszobrát. A. H. Francke a
morva misszió vezetője sokat kutatott mindezek előkészítéséhez. Ők – mármint a
Morva Misszió – Nyugat-Tibet kutatók voltak. A másik kutatási ág meg Duka Tivadar
volt Görgey Artúr kedves szárnysegédje. 1858-ben készültek a feljegyzések – zömmel
Kalkuttában.
Idehaza váratlanul támadás éri Körösi életművét, éppen Vámbéry Ármin részéről. A
Brit Akadémiának Ralstonnak írt levelében azt meri kijelenteni „Körösi éretlen
nyelvészeti (mármint kultúrában főleg ujgur- de tangut kapcsolódási pontok és földrajzi
toposzok ) spekulációk áldozata…” Ám a reakció erre ismét váratlan helyről érkezik. A
pesti parlamentben hatalmas ismertséggel bíró Orbán Balázs védelmébe veszi a székely
tudóst, a tibeti szótár megalkotóját, a tibeti buddhista könyvek első számú fordítóját.
Mindez1980 kora tavaszán történik és Pesten.
IROD: A. H. Francke.: Antiquites of Western Tibet II. kötet. 15. old.
Duka T.: Kalkutta, Feljegyzések, 1858.
Duka, T.: Bp. MTA. ,Körösi Csoma dolgozatai. Életrajzzal kiegészítette . Körösi
Csoma Sándor arcképével, Síremléke rajzával és térképpel D.T. /Nyugalmazott
törzsorvos az Angol Királyi Bengéliai hadseregben, 1885.
Saint Hilaire, B. : Francia oreantalista, Journal de Savaous, Paris, 1887.
Vámbéry Ármin, Ralstonnak írott levele, 1884.
Az előkészítő szakasz – éppen a századforduló - (Stein Aurél, A két Lóczy, a két
Almássy , a három Cholnoky, Vámbéry Ármin) után elérkezett a szintézis „rendelt”
ideje. Ezt megpróbálta Cholnoky Jenő és Kövesligethy –Radó, 1906) majd jóval később
Fodor Ferenc (1926). Teljes történetföldrajzi szintézis nem igazán tudott kialakulni.
Nem igazán tudtuk a geopolitikai helyünket, mind a térképabroszra, mind a tudatokra
rávetíteni. Maradt kissé tovább - a „kompország” állapot.
Cholnoky J. és Kövesligethy R. könyve 1906.ban az „Ég és Föld” hangzatos címet
viselte, Fodor Ferencé, 1926-ban A szülőföld és honismeret címmel jelent meg. Ezt az
anyaghalmazt majd 1937-ben Magyar Föld-Magyar Élet cím alatt fejlesztette tovább.
Ez a szintézis csak Hóman Bálint, Szekfű Gyula történettudományi szintézisével vethető
össze.
Földrajzi vándorlatok az égtájak szerint való más tájai felé.
Almásy-jelenség, apa- fia; Az apa Almásy György, várúr
Nagybirtokos, itt Burgerlandban, Borostyánkő vára (Bernstein) ide kissé északabbra van
tőlünk – ide éppen a Bécsi-erdő irányában. Főleg európai orientációjú földrajzos és
ornitológus. Fő kutatási területe Dobrudzsa. Azonban meg kell említeni ezt, mert
Dobrudzsa a régebbi Skythia minor volt és a szkíták, volgai bolgárok, etruszkok, kelták
használták a madármotívumot („griff”, ásólúd, kacsa, sas, sólyom, keselyű).
Dobrudzsa elterelte (sajnos) távolabbi keletre figyelmét: 1900-ban indul ilyen jellegű
expedícióira, melyekről MTA jelentést ad le 1901-ben. Nem amatőr volt! Ezt az is
alátámasztja, hogy Cholnoky J. közeli-jó barátja. Egyébként kiváló grafikus: nyergek,
sátrak Mongóliából, Turkesztánból, Kínából. Tibet felé vonzódik, de hazajön grafikáit
rendezni, finomítani és közzétenni. A várúr Nyugatot bizony „csepüli”. Lesújtó
véleménye van az olyan lózungokról, mint a Struggle-for-life, „Létért való Küzdelem”.
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Az ilyen–darwinizmusból, utóbb amerikanizmusból „kinőtt” jelszókat elutasítja és
„nem ragadtatja magát könnyelműen valami kozmopolita áramlatba”. Ilyen módon
orientalisztikai vonzalma csak helyeselhető. Fia rendkívüli hírnévre jutott, mint afrikakutató. Klasszikus Földrajzi Felfedező . Ha Ázsia Intézet (Kalkutta) nyomán lett volna,
tegyük azt , hogy egy Afrika Intézet (Nairobi?), ő lehetett volna első igazgatója de máig
sincsen efféle…Fia volt tehát a mozivászonról is ismert, az igen híres „angol beteg”.
(Könyvészet Vándorutam Ázsia szívébe).
A híres fiú, Almásy László. Világhírű. Nagybirtokos, mesterien képzett pilóta.
Burgerlandban született arisztokrata családból, volt azonban kiterjedt birtoka a
Felvidéken. Barkó- s Palócföldön is a családnak. Konspirációs tevékenységet is
végezhetett a világháborúban németek-osztrákok javára, és ezért némely tudományos
körök – marxista, francia, angol – előítéletesen kirekesztik.
Hatalmas térképészeti munkát végzett el a szaharai központi fekvésű – addig pontosan
felderítetlen - Hoggart hegységben, sokáig ez volt az egyetlen pontos térkép a
földrajztudomány számára a Szahel-övezetről s csodás hegy-és sziklavilágáról (pl.
Tassili, Dörgő–hegy). Eddig csak a beduin, és más nomád törzsek mondaszerű leírása,
és
eltévedt
arab
kereskedők
(karavánok),
misszionáriusok
(álruhások)
mendemondájából volt hír a rejtelmes magashegységről. A legnagyobb tudományos
tekintély ő a centrális Afrika felkutatása tekintetében, hisz nem csak légi, de szárazföldi
expedíciói is világszerte csodálatot keltettek. Pilótabalesetben sérül („angol beteg”),
sérülését azonban nem heveri ki és hosszas szenvedés után, belehal.
Bálint Imre
Alapvetően Európát kutatja. Tulajdonképpen ő a gazdaságföldrajz egyik megalapítója.
1900-ban kel útra délnek közgazdászként gazdasági diplomatája a Osztrák-Magyar
monarchiának. Egyiptomban jár. Majd Kaukázusba került és végigjárta Széchenyi
István és titkára, Johann Ender ottani útjait. A Monarchia küldi el Isztambulba
kereskedelmi diplomatának. Itt osztrák-magyar kereskedelmi attasé volt. Innen
látogathatta Egyiptomot, Észak-Afrikát. Bejárta Görögországban Pergamosz-hegységet
s Afrika partjaihoz közeli Sporádokat (Törökországi –szigetvilág). Kaukázusba
„támaszpontjáról” sokszor vissza-visszatér. Itt Nobel Alfréd beosztottja, Vishy Dr.
petrolkémiai kutató volt a kaukázusi Kokorew-gyár vezérigazgatója. A cári üzem
finomított kőolajat készített, de még nem acéltartályokkal, de bőrrel kibélelt közönséges
sárral kitapasztott gödrökkel végezték a petrolkémiai műveleteket. Az izzó Délt és
misztikus Keletet nem szenzációs titkaiért hajkurászta, s nem merőn csak bámészkodva
vette igénybe diplomáciai magas státusával járó utjait. Nobel A. gyárait végigjárta, a
képzéstől a környezetvédelmi végtermékhasználatig–minden folyamatában kísérve.
Könyvészet: Kivitelünk T.-ba 1904; Keleti Képek 1909.
Hív a centrális Ázsia…
Időben haladva ismét felerősödött Ázsia hangja. Okozta ezt az „Ugor-Török” nyelvi
háború, de nyilván okozta a Csomáról szóló brit döntés 1901-ben (Csoma még Japánban
is hamarosan elismert lett, ott is szobrot kap mielőtt Boddhiszatvává avatják szellemét).
Baktay Ervin 1896-ban választott hívatást, mégpedig a festőművészit. Hollósy S. volt a
nagymestere Münchenben. Megtanulta a tájat felfedezni, szemlélni és rögzíteni. A
festőiskola belső feszültségek-viták okán egy részben Nagybányára költözik, másik
része Técsőre 1902-ben. Mindkettő hatalmas jelentőségű. Baktay Ervin mégis úgy dönt,
kimarad a torzsalkodásból s már 1901-től elmélyült India-kutakodásba kezd nagy
európai könyvtárakban. Orientalisztikai íróvá vált. közben egyre inkább felértékelődik
India mert 1901-es emlék-szobor avatást követően 1910-ben egy MTA emléktáblát
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avatott Dardzsilingban Csománk emlékének Nagy József Brassói Kőfaragómester
készítette el. „Csomakörös (Magyarország) Szülőközségétől’1910” véste bele
Székelyföld üzenetét a barcasági mester. Ez az erdélyi vonatkozása mai napig
Dardzsilingnek. Baktay Ervin csak 1926-ba kezdett immár romló egészséggel- földrajzi
terepi munkálatokba, azaz expediciókba. Nekiindult Panjab, Kasmír, Tibet hegyeit
bejárni. Számos monográfia-értékű könyve erről híven tanúskodik. Súlyos beteg lesz.
De vissza-visszatér ezekre a terepekre. A végén diplomataként kezelik s értékelik is
Indiában. Élete legvégén É-Amerika indiánjaival vállal sorsközösséget. Ez politikai,
eszmei, de egyben életmódbeli sorsvállalás. Látva a tervezett törzsek elleni
„Holokausztot” ő is beöltözik immár öreg „indiánként”. A Múzeuma Dunakanyarban
Kisorosziban van. Éppen a szigetcsúcson s igencsak látogatott. A diákság kedveli. Az
Emeleti Múzeum körül az öreg rézbőrű sámán elmét felszikráztató szelleme leng. Volt
még alkalma Stein Auréllal is találkozni India hegyi határvidékein. Festészetével
nemcsak indián életképeket festett (tábor, tábortűz, naptánc) hanem Csoma élete utolsó
helyszíneit is – az eredeti terepen – megörökítette.
Erdélyi „külön”- iskola
1. A Ferenc József egyetem körül, illetve Brassai Sámuel matematikus körül bomlik ki.
(A dőlt betűsök ebben a bekezdésben székely tudósok)
Xantus János minden bizonnyal ő a „példakép” (Csiktaplocai) 48-as hős, Ügyvéd,
Pestre jön, 1866-1986 Bp., Állatkert igazgatója. Előtte a hírneves Smithsonian Institute
kutatója, (kartográfus) térképező. Kutatóutak: Ceylon, Szingapur, Kína, Szundaszigetek, 1894-ben hal meg
Jankó János: Kalotaszeg földrajzi monográfia 1892
Kémenes Antal: Tászok-tető (Gyergyói tanár) 1910.
Benkő Károly: Marosszék Ismeretése, 1868, Kolozsvár
Benkő Károly: Csík, Gyergyó, Kászon leírások. 1858 Kolozsvár
Kölönte Béla , Gyergyó, Gyergyószentmiklós 1910.
Vitos Mózes: Csikmegyei füzetek. Csikszereda, 1894-1901.
Balázs Márton: Kézdi-szék földrajza 1892 és néprajza
Hankó Vimos: Csík, Gyergyó, Háromszék, Maros-Torda, Udvarhely-vármegye, rajzolta
Huszka József 1896. Ez volt az első turizmusföldrajz, mellyel még Svájcot (E. GuyerFreuler: 1905) is megelőztük
Kádár József (1850- 1939) , Szolnok-Doboka 6. Kötetes Nagymonográfiája
Szentkatolnai Bálint (1844 1913)? Közép-Ázsia kutató, Széchenyi Bélával. 1897-től a
Kolozsvári Ferenc József egyetemen. Inkább nyelvész-őstörténész, de Mongóliát
alaposan feltárta.
Felvinczi Takáts Zoltán: (1880- 1964). Festőként indult, mint a „Nagy” Malonyay és
Baktay, de Távol-kelet kutató lett. Világszerte elismert kelet- szakértő. Hopp Ferenc
Múzeum igazgatója.
2. Mások az arisztokrácia, diplomata-testület, politika és a művészet területéről kerültek
a geográfia színtereire.
Pompás pl. lehet erre Nopcsa Ferenc. (élt: 1877-1933) Monarchiában diplomata, a
Bécsi Therezianumban végzett, Báró és arisztokrata vezető életmódhoz szokott.
Kopogtatás nélkül pl. berontott a Bécsi Külügyminiszterhez. Ezt még Széchenyi sem
merte anno megtenni Metternichhel. Hunyadi Mátyás rokona volt. Nagybirtokos.
Hátszegen volt birtoka Hunyad megyében. Albanológus, földrajzos és a „diplomáciai”
testület egy olyan szakágában dolgozott amivel nem lehetett mindig nyíltan érvelni,
vagy nem adott állandó jelleggel hivatkozási alapot külszolgálati aktivitásához.
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1892: Nopcsa Ferenc nővére dinoszaurusz csontokat lel a hátszegi (Dél-Erdély)
birtokukon, 6-méter hosszú Sauropodus genus egy faját. Ma EU/Geopark.
Világjelentőségű leletsor mely a British Múzeum őslény csont-tárába kerül főhelyre.
1895-ben. Az általa kiásott/ fellelt sárkánygyík fajok meghatározása jelentős gondot
okozott az akkori kornak. 1899-ben a Bécsi Tudományos Akadémián tartott erről
feltűnő előadást. 1903-ban doktorál. Ezután balkán-kutatásra koncentrál, jelesen
Albánia földrajának szenteli életét. 1902-ben és 1903-ban Monarchia külképviseleteit
járja végig, mint arisztokrata. Korfu, Konstantinápoly, Kréta a célállomáshelyek. 1903
kutatási helye Koszovó, majd Tirana.1904-ben ösztöndíj a British Múzeumba, majd
1905–ben a Földrajzi Intézeteket tájékoztatta Albániáról (geográfia, geológia,
karsztológia, kartográfia). Később- a Balkánon maradva a Monarchiától titkosszolgálati
megbízatást vállal Szerbia ellen (1908-1909), majd ezután Románia ellen (1917). Ebből
komoly nehézségei lettek, mert kitiltották Konstantinápolyból (Isztambul). Bécsi lakása
később is konspirációs központ de immár a magyarok mellett. Bethlen körüli szervezet
a ’Committe’ az Antibolsevizmusért itt szerveződik. Budapesten a Földtani Intézetünk
MÁFI Igazgatója lett. Jó barátja lett a nagy földrajzos zseninek gróf Teleki Pálnak.
Hagyatékát is rá bízza megjelentetésre. Halála előtt az Adria-földrajzán dolgozott a
teleki intézetben (Kartográfia). Élete fő kutatási anyagát azonban Enver Hodzsa –
bolsevik diktátor - ellopta és elpusztította. Noha az albánok különösen tisztelték
hazánkfiát.
Művészet, politika irányából:
Malonyai Dezső Monográfiája Kalotaszegről
Orbán Balázs (Székelylengyelfalva) Monográfiája a századfordulón megjelenő
csodálatos mű Torda és környékéről (Aranyos-Torda megye), korában ő adta ki a
Székelyföld Leírása c. többkötetes leírását
Munkájuk eredménye elsődlegesen szemléleti. Nem végeznek viszont olyan hatalmas
földrajzi analíziseket mint a az Erdélyt kutató nyugati tudósok (Déli-Kárpátok), de így
is sokakat mozgósított a honismeret és a patriotizmus irányában. Munkájuk eredménye
tehát a századforduló ornamentisztikai (bútor, ruha, cserép, házfaldísz) fellángolás
kihamvadt a 30’-as évekre. Majdan Lechner és Kós iskolája továbbviszi ugyan de
kiemelt közcélú és szakrális építészetekben - és sajnos - nem annyira a mindennapos az
átlagos közhasználatban.
Munkájuk eredménye merő szeszély, divat lenne csupán? Nem több ennél, mert a
váratlan területen: 1. a Népzene terén indított be máig élő – búvópatakként elő-előtörő mozgalmat. A számos neves előzmény Csokonai Vitéz, Ányos Pál, Virág Benedek és
köre késői utódaiként – de nem végképen megkésve – Bartók és Kodály ekkor indultak
Erdélybe és Székelyföldre az immár megalapozott földrajzi tudástár birtokában.
Végtére Malonyaival egy időben indultak útnak zömmel 1904-1906 közötti
periódusban. Megalapozva az ún. „Kodály-módszert” és számos nagyzenekari mű
hangkincsét. 2. Ilyen a Néptánc. „1000 Székely Lány”, (Csik) Domokos Pál Péter.
Malonyai Dezső kalotaszegi munkája mindösszesen 1904-1907-ig tartott. Pótolhatatlan
mégis ez az adattár, tartalmi gazdagság, mondhatni pompa, szépírói és lebilincselős
stílus tekintetében (ez az ún. „Szerelmetes földrajz” stílusa : később Szabó Zoltán és
Varga Domokos csiszolta tovább ezt az irányzatot.)
Növényföldrajz: Biogeográfia:
Az első korszak az egyetemek és központi füvészkertek tudományos munkálkodásához
köthető.
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Az erdőbiológiának Európában különleges földrajzi irányzata alakult ki jellegzetes
selmecbányai hagyományként és sajátságos magyar unikalitásként: Ez az Erdészeti
Növényföldrajz. Ezt a szemléletet a Monarchiában majd tőlünk elsőként a horvátok
veszik át tőlünk és a szlovének pl. (az alluviális erdők témakörben.), később a
szlovákok, csehek.
Blattny Tamás (1909) Az erdészeti Növényföldrajzi megfigyelések jelen állásáról
Erdészeti kísérletek, 3.4. Füzet, Bp- Sopron, 1909.
Fekete Lajos- Blattny Tibor:1897-1913 gyűjtőmunka alapján. Az Erdészeti Jelentőségű
Fák és Cserjék Elterjedése c. hatalmas Monográfia a Kárpát-medencéről és
Alpokaljáról.
Bund Károly: 1897 Erdei fanemek földrajzi elterjedésének megfigyelése. Erdészeti
lapok, 1897, 373-374. számok, Élt: 1869-1931, kortársa s kartársa is volt Kaán
Károlynak, aki 1887-1940. között élt, mindketten a temészetvédelem, erdővédelem
korai apostolai voltak a századfordulón. Bund K. az őshonos fafajok védelmét és
növényföldrajzát tanulmányozta, Kaán K. később volt szakmailag aktív kortársánál, ő
ismerte fel a tartamos reforesztáció szerepét.
Fekete Lajos, Mőgocsy-Dietz, Rejtő Adolf: Erdészeti Növénytan, 1891.
Az általános biogeográfiára kiterjedve, pedig a madarakkal Cherner István, Hermann
Ottó foglalkozott, a halakkal és gerinctelenekkel, pedig Herman Ottó a századforduló
nagy polihisztoraként. De csak Kárpát-medencei felbontásban és nem megyeiben
végezték kutakodásukat.
Növényi birodalomra nézve pedig kiemelni felettébb fontos hogy a Királyi Magyar
Természettudományi Társulat 1906-ban egyes növényfajokat szigorúan akar védetni az
Erdészek Országos Tanácsával.
Gombocz Endre (1882- 1945): Villányi hg. Növ. földrajza
Magda Pál (1819): Villányi hg. Növ. földrajza
Nyárádi-Erasmus Gyula (1881-1939) Retyezát, Tordai hasadék Növény- földrajza
Kánitz Ágost 1873-1896. Kolozsvár, Ferenc József Egyetemen, Füvészkert, mint
szellemi műhely
Istvánffy Gyula, 1896- 1900, Kolozsvár, Ferenc József Egyetem, Füvészkert, mint
szellemi műhely
Richter Tamás, 1900- 1904, Ferenc József Egyetem , Füvészkert mint szellemi műhely
Gönczy Pál: Pest megye flórája. 1879
Simonkai Lajos: .Erdély Edényes Flórájának helyesbített Foglalata, 1887. ő a
legkiemelkedőbb a századfordulón. Arad környéke, Retyezát, Bánát.
Hazslinszky Frigyes „Magyar edényes növények Füvészeti kiskönyve”, 1872,
Simonkai L. tanára.
Borbás Vince: Balaton Tudományos tanulmányozásának Eredménye. 1900. Az egri
érseki líceumban végzett. 1880-tól magántanár. Az ő nevéhez köthető az alábbi megyék
földrajza: Vas, Békés, Temes. 1895 Veszprém megye (Bakony, Tiszafás-Szentgál)
földrajza
Dégen Árpád. Kiskunsági homokpuszták kutatója, majd növényföldrajzi Balkán-kutató.
Horvát és osztrák botanikusokkal nemes versenyben kutatja a balkán flóráját. Fő műve a
Velebit–hegység flórája. Ez a klímamelegedés miatt nálunk is fokozott jelentőségre
tehet szert. Orvosdoktor létére lett növényföldrajzos. Az MTA tagja.
Eddig a tanszékeken alakult ki a szellemi műhely a növényföldrajz alakítására. Ezután
a struktúra megváltozik kissé.
Mágocsy-Dietz Sándor (élt: 1855-1945), erdőtársulások növényföldrajza
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Tuzson János (élt: 1870- 1943) természetvédelem egyik tudós megalapítója, Bátorliget.,
1909 MTA tag.
Bernátsky Jenő (élt: 1873- 1945), A munkaterülete elsősorban a magyar Nagy-Alföld
növényföldrajza. Alapvető műve: „A Magyar Alföld Pusztai és Erdei Növényzetéről”
1911. A Tanácsköztársaság alatt meghurcolták.
Vízföldrajz- Hidrogeográfia
Pávai Vajna Ferenc (élt: 1886- 1964) Hidrogeológusi munkássága a felszín alatti vizek
feltérképezésére koncentrál. Termálkincs térképei a Partiumra és az Alföldre
koncentráltak. Kiemelkedő ez irányú munkája. hidrotermális megújuló energiánk első
kutatója.. Szeged környékén dolgozott, és erdélyi eredetű székely tudós.
Péch József (élt: 1829-1902) Szakirodalmi tevékenysége folyóinkkal kapcsolatosan
kiemelkedő. Árvíz-előrejelzése a folyamföldrajzi munkálataira alapozható. 1982-ben
megszervezte az árvíz Erőlejelző Szolgálatot. Fontossá mindez azonban a 1879-es
szegedi Árvíz után vált. Az ui. elpusztította Szeged város házainak 95 %-át. Naponta
megjelenő „Vízjárási Térkép” (1895) is sorsdöntő fontosságú volt a vízi
infrastruktúrára. Vízmérő hálózata kiegészíti a vízföldrajzi adatokat. Így ezt is ő
szervezte meg. Kiemelkedő műve a „Tisza hajdan- és most I-IV.” illetve a halála után
megjelentetett meghatározó Monográfia 1902- 1906, Bp.
Kvassay Jenő. (élt:1851-1919) nem csak hidrogeográfus és vízmérnök volt de
kikötőfejlesztő is. Kikötői infrastruktúra és kikötői berendezések megalkotója. 1898. pl.
Budapesti Iparkikötő.
Zsilipek, vízlépcsők, hajó üzemvíz-utak fűződnek hozzá. Az egyik Pesti zsilipet róla
nevezték el.
Megalapította a Kultúrmérnök Intézményt, és a Kultúrmérnöki Hivatalt (1880- 1890).
1877-1918 ig volt szakmájában tevékeny. Vízföldrajzi és logisztikai szempontból
egyaránt jelentős volt a Balaton Kikötési Térképek tára. Üzemben lévő vízi utak és
duzzasztási szakaszok térképezése, földrajza fűződik nevéhez.
Megjegyzés: Bánki Donát nevének említése mellett nem lehet, csak úgy elmenni (ét:
1886- 1964). és minden megjegyzés, és szó nélkül őt kihagyni mert – a karburátor
feltalálása mellett - ő tervezte meg azokat a nagynyomású szivattyúkat a világon először
melyek nélkül az árvízi vízkiemelés nem megoldható.
Padányi Viktor elődei.
Padányi Viktor a történelmi földrajz zseniális előharcosa maga 1906-ban született.
Azért tán hogy Ausztráliába rögös úton emigráljon és ott lehessen belőle lehessen a
Kárpát-medence egyik legjobb ismerője.
Életművét méltatlanul elhallgatták sőt elhallgattatták kurrens akadémikus körök. Jórészt
a sumér- nem sumér harcok okán. Noha a sumir/sumér egyik kaukázusi törzsének a –
magyarság számára döntő - fontosságára maga Homan Bálint is felhívta a figyelmet a
nyelvi és etnikai ősiségünk kutatásában. Nézzük hát az emigráns kutató szellemi
lépcsői, lépései elébe kicsodák, kik is készítették elő ezt a terepet ezzel is segítve a
maradandó életművet.
Ferency Gyula Egyetemi tanár. Debrecenben 1986-ben adta ki Közel-Keletről könyvét
(Sumir és akkád)
Galgóczy János Kaukázus népeinek őstörténete kapcsán Kaukázus-kutató (1901),
Őstörténeti tallózása 1900-ban látott napvilágot.
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Goldzicher Ignác. Világhírű orientalista utazó. Itt a Jelentés az Orientalisták IN:
Nemzetközi Congressusáról, 1892, Akad.
Giesswein Sándor. Pápai Prelátus, orientalista, híres keresztényszocialista politikus,
vezető (Szt. István Akadémia) pap. Zichy Nándor munkatársa. 1887-1888. Misraim és
Assur tanúsága I- II Győr,.Egyiptom és a … (1909)
Kuun Géza az orientalista gróf. Erdélyi nemes. Házsongárdban eltemetve. A
mandeusokról. Keresztény Magvető, 1879.
Nagy Géza: Nagy-Cumánia földrajzának, történeti-földrajzának feltárója.
Archelogiai Értesítő: Kunország 1893. Skyták, 1909 Bp; Turánok és árják 1902, A
Történelmi korszak kezdetei, Századok 1899.
Meltzl Hugó. Erdélyi kutató. „Istár és Isolt”, Kolozsvár, 1985
Mahler Ede A sumir ősnép nemzetsége, 1899, Értesítő, a Budapesti Szemlében 1903.
Venetianer Lajos. Tigin-Közel kelet. 1905, Budapest
A történeti –földrajz alapvető kérdése, miszerint mikor, mi módon és hogyan is
rendeződött, telepedett át a Kárpát-medence súlypontja (vallás, kultúra, hadászat,
karavánok, gazdaság, vízterek kiterjedése (szakszóval ártéri öblözetek), erdőtakaró
kiterjedtsége, szikesek, lösz puszták kiterjedése. Milyen folyosókon mai szóhasználattal
tengelyek mentén történhetett meg mindez. Ez visszavezethető tán a jégkor utáni nagy
olvadásokig, illetve a tengerárakig, valamint a tavak, folyamok, folyók
mederváltoztatásáig. Ezek a súlypont-áthelyeződések meghatározóak a védelem, a
vonulás, a törzs szállásterületek, vadászterületek, gyülekezési „szerek”
meghatározásáig.
Amíg etnikailag egyszerűsítve finnugornak számítottunk ezek harmadrangú kérdésként
tűntek el a szőnyeg alatt. Frisnyák Sándor egyetemi tanár nemcsak hogy méltó rangra
emeli ezt a stúdiumot (Nyíregyháza) hanem fel is kutat olyan földrajzi tereket, ahol
kultúrák találkozhattak, és törvényszerűen azaz térben időben el sem kerülhették volna
egymást. (kelta-szkíta, szkíta- etruszk). Ezt a munkásságot mind a felsoroltak, mind
pedig a legkorábbiak is -magyar földön -gerjesztő hatással serkentették, akik közül
most csak két kutatót kellene megemlíteni.
1. Kalmár György. Prodromus idiomatis Scythian –Magarico- Chuno (sev Humo),
Pozsony 1770-örmény, perzsa, szkíta kapcsolatokat és mozgásokat vizsgálva.
2. Beregszászi Nagy Pál. Parallelion inter linguam Persicam et Magyaricam
ductum 1794, ahol is perzsa , hun, kaukázusi kapcslatokat vizsgál a szintén latin
nyelven közlő szerző
Ezekre az elődökre és a fent felsoroltakra hivatkozva állást lehet máris egyúttal
foglalni azon történeti-földrajzi kérdésekben – amelyek a nyelvészettől eléggé
függetlenül – megfelelő érvanyagot szállíthatnak kárpát-medencei jelenlétünk
megértéshez, egyes jelenségcsoportok (sztyeppék, csataterek, telepek, útvonalak)
analíziséhez.
Mongol, hun -szkíta vonulat „történelemföldrajzi” átrajzolása, felerősödése
Vándorló törzsek, népek jártak a népek országútján. Ez nagyléptékben a Nagy Selyemút
amelyet Stein Aurél fedezett fel újra. Most – napjainkban - számos kutató Friedrich K.,
Kiszely I, Bakay K. a magyar ősi geszta jellegű emlékeinkre hivatkozva (ahol a hunokat
és a kunokat keverik, továbbá a görög emlékezetre, amely a szkítákat keveri
szarmatával, agathüsszel, sőt türkkel is, olykor még arabbal is de mára kiszűrhetők a
félreértések) továbbá hivatkoznak az eposzokban (Arany, Vörösmarty) megfogalmazott
folytonosságra..
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A történelmi földrajzban tehát a nagyléptékű rendszer a Selyemút (Silky Road a
szaknyelvezetben).
A népek országútja kisebb léptékben a Kárpátok természetes kapui, hágói, szorosai. Az
elképzelésekkel ellentétben nem is annyira a Vereckei-hágón (Ukrajna ma), hanem a
Vöröstornyi-szoroson (Románia ma). Természetesen a köztük lévő tucatnyi átjáró is
szóba jöhet.
A történelmi földrajzban kisléptékű rendszer tehát a hágók, szorosok, kapuk, nyergek,
áttörések (völgyhátrálások). Valamint azt is látni kell hogy van a külső barrier azaz
maga a Kárpátív, a középső barrier azaz a belső vonulat (Kelemen, Hargita, Görgény,
Csomád: Ide a Libán, a Bucsin, a Tolvajos hágók és a Maros északkeleti áttörése
Dédánál), és végül a legbelső a magyar Alföld felé a Révi szoros, meg a Királyhágó.
Délebbre a Maros alsó áttörés Lippa, és Sólymos-vára közt (egykori Zaránd). Nyilván
vannak kisebb rendű völgyáttörések (Szamos-bazár, Aranyos völgye, stb.) de ezek
történelmi földrajzi jelentősége mai napjainkban elenyészik.
A hágók, kapuk, völgyek, folyó menti galériák a terjedés vonulását, a kereskedést
(keleten só út, arany út, sólyom út, vasércek útja, selyem és kelmék, fűszerek ék- kövek
útja, farönkök tutajútja, stb. délebbre bor út, borostyánkő út, stb.), de a népességi
határokat is jelenthették, illetve alkothatták. (kelták, agatürszök viszonya az Aranyoshoz
illetve keletebbre a Maroshoz), ősi kultúrák viszonya (pl. Tripolje- Erősd viszonya az
Olthoz).
Ezekre az előzményekre és összefüggésekre tehát már a századfordulón is felfigyeltek
az Osztrák-Magyar Monarchia egyes „akadémikus szemléletű” tudósainak makacs,
heves, és sokszor érzelmi, azaz reálisan értelmezhetetlen ellenállása ellenére (Budenz,
Hunfalvy).
Tekintsük át, hogy kicsodák, kik is ezek a tudósok?
Vámbéry Ármin. Találkoztunk már vele, ő az, aki elszántan nekirontott Csoma
elméletének. Igazában nem ezt tette ismertté nevét hanem turkológiai kutatása. A
magyar nép 7-9 szer került kontaktusba török népekkel. Vámbéry ezeknek a
találkozásoknak a lenyomatát vizsgálta szokásokban és elsősorban nyelvben. Török
(ótörök) kutatásaiért rengeteget támadta őt Budenz József, mégpedig Hunfalvy
utasítására. Ám az a különös, hogy Budenz eredetileg turkológus volt s egyáltalán nem
terepi benyomások és terepi-tárgyi instrukciók alapján tette pálfordulását – mégpedig
Hunfalvy mellé.
Megjegyzés: Hunfalvy egyébként felvett név. Gazdája soha nem is foglalkozott a
hunokkal, annál többet a finnséggel.
További megjegyzés hogy Hunfalvy és Budenz jellegzetes szobatudósok voltak, azaz
soha nem vettek részt terepmunkán, földrajzi expedíciókon.
Könyvészet: Vámbéry Á.: Értékelések 1884, Küzdelmeim 1905.
Szentkatolnai Bálint (élt: 1844- 1913) A „vasfejű” Gábor tudós – nem túl
hízelgő – nevet ragasztották rá. Mongol, hun , ujgur kutatásai viszont korszakalkotóak.
Utazásai, expediciói példa nélküliek. Az igen problematikus cári területeken átkelve
sokszor felkereste Mongóliát. Székely- háromszéki ember volt, Székelyszentkatolnán
született a Feketeügy mellett, s nem túl messze Csomakőröstől. Évekig még a
lexikonból is kiszedették a róla szóló cikkelyeket. Ma is csak interneten hozzáférhető.
Ma Kovásza megyében híven ápolják emlékét. Tavaly volt BP.-en tisztelgő emlékkongresszusa, amin jelen lehettem.
Pápay József, 1903-ban részt vett Zichy Jenő kaukázusi hírneves expedícióiban.
Kaukázusi orientáltsága érdekes fordulatot vesz. Megleli Reguly Antal (1858 :†)
lappangó hagyatékát. Reguly fáradtságos expedíciókkal korábban felkereste a
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csuvasokat (ótörökök) majd a votják=udmurt, cseremisz=mari törzseket. Az anyaga egy
részét közzé tette. Zömét viszont Pápay adta ki rendszerezve, de van még lappangó
anyag (pl. egyes Kalevala fordítások). Pápay J. hatására munkácsi Bernát 1885-ben
1856-ban votják=udmurt földre vezető expedíciókra indul. Ez ma nem annyira tűnik
nagy tettnek de amikor Vida G. akadémikus csapata, 1976-ban csak lappangva,
bujkálva juthatott be ezekre a területekre akkor elgondolhatók a nehézségek. Tehát 90
évvel ezelőtt is teljesen hasonló lehetett a helyzet, mint Vidáék idején (Vele egy
kutatócsoportban voltam, ezért s innen tanúsíthatom).
Könyvészet. Akadémiai értesítés 1904, Jelentése 1904, Az Ural-altáji Népek
1904.
Thury József, 1883- 1885 között turkológiai tanulmányokat és utakat szervezett
meg. Elsősorba Vámbéry Á. Érvrendszerét támogatva ezzel. Pozder Károllyal karöltve.
Lászlófalvi Velics Antal 1899-ben publikált. Vagy megemlítendő a még nála is
nevesebb Pöhle Vilmos 1916-ban publikált; az Altájt- Szajánt azaz a mandzsu, mongol
szamojéd, csuvas, jakut, ujgur, japán, kínai nyelvemlékeket kutatták Keleten.
Megjegyzés: eszmei elődjük Kalmár György, Beregszászi Nagy Pál voltak.
Gubányi Károly: 1897-1903-es útja az addig Európa számára ismeretlen
Mandzsúria feltárása. Térképészet a fő profilja, de geológia is. Mérnök, geológia terén
leginkább. Transz-bajkál vasút építkezéseire kapott megbízást. A hegyi Mandzsúriát
járta végig. Ez a táltosvallás erdős-hegyes- sziklás – egyik legutolsó helyszíne , ahol
gyors hegyi patakok, tavak, sasbércek között él ez a nevezetes nép. Olyannyira neves
hogy a mai Peking vezető értelmiségét is a mandzsuk adják ki. A Van-lung- hou és a
Lao-je- ling vizválasztó hegységek apró erdei törzsei legvégül is az 1990-es években
lettek barakkokba „késztetve”. A hatóságok, ahogy az ujgurokkal, tibetiekkel,
mongolokkal, tangutokkal nem bántak kesztyűsen úgy e hegyi törzsekkel sem. Elsőször
az erdővagyonhoz (fenyőfélék, hárs, juhar és főként éger) nyúltak nem fenntartható
módon, s amikor a határvidék kopárság lett, immár az erdei családoknak sem volt
maradásuk. A Boxer-lázadás 1900- tavasza, nyara adta az alkalmat az első kegyetlen
büntetőexpedícióra, s valójában mészárlásra szolgáltatta az indokot. Ez orosz-mandzsu
helyi háborúba is torkollott Észak-Mandzsúriában. A szerző Észak-Mandzsúrián kívül
Közép-Mandzsúria fennsík és dombvidékét is bejárat. Mivel ez beruházás (Transzbajkáli vasút) a szerző leírja a koreai, kozák, kínai népcsoportok vázlatrajzát is. Távolkeleti kutakodását (geológia, térképészet, geodézia) 1903-ban fejezi be és a Délmandzsu tájakat is leírja (Kirintől Mukdenis, :5év Mandzsuországban című könyve e
távol-keleti vidékről 1906-ban jelenik meg)
Cholnoky Jenő kínai útja. Cholnoky 1906-ban beszámolt tapasztalatairól, hiszen
utat tett Kínába (1896-98). 1870-ben született Veszprémben, Cholnoky Lászlónak,
Cholnoky Viktornak volt rokona. Mindkettő prózaíró érzékeny – tájlírikus híresség.
1894-ben geológus-geográfus Lóczy Lajos tanársegédje lesz. A millenniumi lázas
szellemi állapot a nagy alkalomra való tisztelgő készülődés Déchy Mórt a Kaukázusba
Cholnokyt Kínába menni készteti. Geológusként bejárja a bányákat (Nankingi
szénbánya, Tinpao-san ezüstbánya), de a kőzeteket, geomorfológiát, abráziót,
különböző löszfelszíneket is tanulmányozza, továbbá a vízföldrajzban is különösen
jeleskedik (a rizsföldek vízrajzát és a cunami-jelenség egyik leghíresebb leíróját
tisztelhetjük benne. (1898). Mangrove-delta .tölcsértorkolati-cunami). A történelemföldrajzhoz annyi köze hogy a turáni népekkel és azok életterével foglalkozik. A
„Turáni szövetség”- ez nem annyira földrajzi, inkább honismereti – vallási, politikai
alakzat – egyik vezére volt egy ideig, azonkívül Kolozsvárott tanár (1903). Tehát az
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erdélyi történelmi földrajzban is kellően tájékozott volt. Sőt két évre rá 1905-ben nyíl.,
rend. Egyet. tanár Erdélyben. Pályája nemcsak a monográfiák mesteréig, de a Telekivel
való barátságig repítette, hol Teleki vezérszerepet szánt neki. Fő feladataként éppen a
külföld felvilágosítását (geopolitika) kapta Telekitől. Mérnöki problémákban is
belelátott (bányamérnök), mert műszaki végzettséget is szerzett a geológiain s
geográfiain túl. Kiválóan rajzolta, illusztrálta kínai útját. Igen sokáig volt aktív részese
tudományos életünknek, 1950-ben halt meg.
Bezárás: A Millenniumi ébredés számos jó lehetőséggel bírt. Az első
kihasználója ennek az újjászületések Zichy Jenő volt,. 1885-ben a Millennium
előestéjén indult az Északi-Kárpátokon, Lembergen át. Kiknek a szellemiségét követve
indult Kaukázus magashegységébe? Ilyen szellemiséget, azaz elődöket (Körösi), vagy
hozzá képest akkor kisded gyermekembereket: mint Vámbéry, Szentkatolnai, Stein,
szellemiségét) vándori alázattal követett. Ezek az emberek a tudomány eszközeivel élve
küzdöttek az ismeretlen territórium azaz „vajh’ merre mozgott népünk a lét- és az
emlékezet (vertikális- idők)” tengerén… És „életüket nem kímélve több tízezer
kilométeres gyalogutat tettek meg Ázsiában”. (Obrusánszky Borbála). Déchy Mór
tényleges elődje – de fura mód nyomdokain egyben – az arisztokrata Zichy Jenő volt.
Az egyik zászlósura volt hazánknak és kivételes körülmények közötti utat - de azért
valóságos expedíciót szervezett meg. (1895-ben pl. – harmadik útjuk során) behajózták
a Kaukázus előterét övező tengerszakaszokat.) Küldetésük nem annyira földrajzi, mint
baráti, sőt inkább reprezentatív „Honfiúi Buzgalomról” tanúskodott. Vállalkozói főként
derék arisztokraták voltak. A vállalkozást nevezték „Vándoregyetemnek”,
„Bolygótábornak” Sven Hedin követőjének a kortársak majd nyomukban Halász Gyula.
A Cserkesz-földre vezetett első útjuk északi-kárpátok-béli és beszkideki szakaszain is
már valósággal diadalmenet volt, ahol a vasútállomáson delegációk sora fogadta őket.
Az orosz kormányzó – a Millenniumra való tekintettel- hasonló fogadtatást rendelt el
számukra. Bastian és Szádecky-Kardoss hatására a harmadik utat már történelemföldrajzi kutakodásnak szentelve elsősorban a hun nyomokat keresték. Zichy
gondolataiban felmerült a HIU-HUN törzsek vándorlása. Halász Gy. 125-129). Ő,
Zichy Pápayt Jánost küldte irány az Ob, majd onnan Szikkimbe és a Góbiba 1899-ben,
mint az expedíciómonstrum egy „leágazását”. Irata a „Magyar faj Vándorlása” francia
nyelven jelenik meg. De túl nagyívű volt a választás, túl széles a merítés (még erdészt is
vittek magukkal expedícióikra) így ténylegesen elmélyedni nem tudtak mindazokban a
kérdésekben melyeket maguk számára feladatul kitűztek. De nézzük a küzdelmes utat –
s valóságos földrajzi munkát felvállaló Déchyt. Őt, a Himaláját járt vándort – nem a
reprezentáció néha zavaró csillogása de főleg nem a szobatudomány érdekes
agyalmányai motiválták, hanem az út, a földrajzi közvetlen tapasztalat vonzása, mely
nála zarándoklatszámba ment. Földrajz, geológia, botanika, néprajz komplex
ismeretanyaga társult a földrajzi adatgyűjtő feltárásához. Magashegyi adatokat gyűjt
elsősorban. Ezért tapasztalt alpinistákat is vitt magával Svájcból. Tipikus úttörő
földrajzos volt. Bejárta Hindukust, Szikkimet (1895), Nepált. Megkoszorúzta Körösi
sírját. Fiatalon edzette magát a magashegyekre.1871, Mt. Rosa, 1779 Darjiling, 1880,
Szikkim óriáshegységei, és 1881-ben A Magyar Földrajzi Táraság Alelnöke. Három
kaukázusi útja (1879, 1889, 1902) alatt szakkérdéseket, geológia és a geomorfológia
területére tartozó földtani talányokat vizsgált meg valamint azt hogy a glaciális és a
gleccseresedés mennyire befolyásolhatta a számtalan népmozgást, vándorlást. Déchy
Mór nagy hazafi volt. Kiemelkedő nagy nemzetközi tekintéllyel rendelkező tudós.
Zychiéket személyesen várta és szívesen támogatta útjaikon.
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Id. Lóczy Lajos :
Geográfus, geológus.
A másik véglet volt a földrajzi tudományosságban.
Azonban már csak jelentősége valamint a kontrasztok miatt is megemlítése
megkerülhetetlen. A Millennium lelkesedése természetesen őt is lázba hozta, de
legtöbbnyire az elmélyült „mikro”-munkálatokba felejtkezett. Pl. a Balaton több kötetes
precíz földrajzi leírása, vagy a Tihany-félsziget aprólékos leírása. Transzhimalája első
leírása (Sven Hedin előtt). A Jangce-delta aprólékos feltárása. A Balaton antik és ókori
szerepét taglalta ugyan, de csak földtanilag, nem mélyedt el a történelmi földrajzban,
szigorúan a természetföldrajzi analízisnek szentelte mindig az életét.
Nagy nemzetközi tekintélyét is jobbára ennek köszönhette. Továbbá hogy a
századforduló előtt a 1870- es években Széchenyi Béla-féle Szikkim, Bhutan, Nepal,
Tibet célzatú expedíciókban részt vett és a Széchenyi-féle monográfia leírásában
szerkesztőként tevékenykedett. 1920-ig élt és a Királyi Földtani Intézet igazgatója, az
MTA tagja volt, mint elismert földrajzos. Balkán-kutatásban is részt vett.
Utazásai során megmászta a Fujit-t Japánban. 1894-ben a balatoni természeti, földtani
jelenségeket írja le, de a tájelemzések szintjéig is eljutott a többkötetes művében.
Utódjának tekinthetők Entz Géza, és Sebestyén Olga, de bizonyos értelemben a nagy
tudós, Cholnoky Jenő is. Ő volt a kezdeményezője a - később igen híres – Balatonkutatási Limnológia Intézet megalakításának, de csak ötlet-szinten érte el ebben
eredményeket. A tudományosság mégis igen nagyra becsüli fáradozásait. Az Eötvös
Károly-féle úttörő, de bizonyos szempontjaiban szociográfiai-„zsurnaliszta” Balatonkutatást országos méretűvé átszervezte az MTA segítségével. Az első tanösvényünket
az országban is hálából róla nevezték el. Nevezete: „Lóczy Lajos tanösvény”: -Tihany
analízise az ökoturizmus első eredményeként is értelmezhető hazánkban. Országunk
arculatában azonban ez nagyon is (Tihany-félsziget) számottevő. Turisztikai aktivitása
is úttörőnek tekinthető. Őt tekintik a földrajzi turisztikai iskola megalapítójának.
Fia professzor volt hazánkban, majd tanszékvezető lett Brazíliában, mint geológusgeográfus.
Szádecky, később Szádecky-Kardoss Lajos Cserkeszföld, 1892. Zichy Jenővel,
Jankó Jánossal indultak, de Szádeczky kitűzött terepe – mint már láttuk - ezután a
cserkeszföldi földrajzi „missziója” volt. Bántotta, hogy kész földrajzi jegyzetei nem
találhattak helyet a többkötetes jelentésben. Noha Szádecky éppen Zichy pár évvel
ezelőtti útjait, terepkutatásait, részletezte. A régi Zichia Szkítia Major területei voltak
ezek a Fekete-tenger keleti partvidékén elterülő háborítatlan sztyepprétek és sós
mocsarak. A szkítiai kutatásokért Hermann Ottó nagyon kíméletlenül megtámadta az
expedíciót. Halász Gy. Idem. 128. old. (Későbbiekben Zichy Jenő, ha nem is publikálta
Szádecky eredményeit korrektül, de az ő útmutatásait követte harmadik útján.)
Számos kivételes kutató volt még a századfordulón. Első közülük mindenképpen
neves kutató Bíró Lajos, Második pápua-földi expedíciójára 1898–ban indult. A Finisterra hegység első földrajzi leírója (1900) többször volt Új-Guineában. Ausztráliában
Sydney-ben dolgozott 1901-ben. 1923 még 7 újabb év Új-Guineában. 1905 egyetemi
katedra várja Debrecenben.
Második talán Torday Emil világhíres Afrika-kutató. Kongó 1900. Második útja
ugyanoda 1910. Világszerte angol nyelvű előadásokat tart e medencéről és az
antropológiát is feldolgozta, de vesztére a kelet-afrikai és a délnyugat-afrikai részekről
kerültek elő a nagyon jelentős leletek. A folyam és déli mellékfolyói legjobb ismerője
volt. Livingstone (159. oldal) nagy tisztelője. Útját kegyeletből végigjárta. A harcoló
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Kongó menti népeket békéltette, a folyam környéki törzsi villongásokat nem egyszer
kibékítette.
ÚjfalvyKároly nem az Osztrák, ő már a francia (9. old.) kormány kiküldöttje.
Második útja Kasmír és Nyugat-India, benne: Nyugat-Tibet. Harmadik útján pedig
Kelet-Indiát járja be (1881-1882)
Princz Gyula talán legjelentősebb alakja a közép-ázsiai kutatásoknak de ő már
1910 és 1920 közötti földrajzi felfedezési történetnek a hőse. A Thien-san (Mennyei –
Hegyek) legjobb leírója. Ő fedezte fel a Szári-Dzsász nevezetű rejtett szurdokvölgyet.
Pamírt és a Kun-lunt egyaránt bejárta, csakígy a Tarim-medencét. Almásy család jó
barátja volt, sőt kezdetben (Taskend, Balhas-tó) az apával kutatott együtt (1900).
Oceonográfia, Marinológia, terén Osztrák-Magyar Monarchia térfoglaló rajokat
küldött az Óceánokra. Novara hadihajó megkerülte a földet (1857-60), a Tegetthoff
pedig az Északi-sarkra hatol be hasonló célzattal. (1872-1874). Kései utódjuk volt
Najade kutatóhajó útja (csak magyar vállalkozás) Kövesligethy-Radó, és Leidenfrost
Gyula vezetésével.
Geológia, elemkutatás. A nevezetes Koch-korszak leírására itt nincs mód, mert ő
ásványtannal és kristálytannal foglalkozott. A más módszerekkel dolgozó elemkutatást
azonban meg kellene még említeni. Hevesy György (1886-1943 Nobel-díj)) 1900-1925ben a cirkonium-kutatásban jeleskedett, Nobel-díjat azonban a természetes
radioaktivitású elemek geológiai, kémiai, földrajzi kutatásáért kapta. Rendkívül korai
időszakban a Kaledoniai és a Variszkuszi szétvándorlás idején, a két hegységtípus
találkozási zónájában Norvégia közelében cirkóniumos környezetből előbukkant a
Hafmium (ő fedezte fel), és még a Rénium röntgenkutatásához is hozzájárult, ezek
identifikálása volt élete legfőbb tevékenysége , de a Rad nevű elemet is ő fedezte fel
amelyről azonban később kiderült hogy egy egyedülálló furcsaság: 210-es Pb-izotóp.
1906-ban (237. Szabadváry) az izotópfogalom rendkívül fontos terminológiájának a
bevezetését ezzel indították be.
Czakó Imre Erdélyben mutatta ki az akkor még nagyon ismeretlen Argont
földgázból.(226. Szabadváry)

ELFELEJTETT MAGYAR TUDÓSOK
TUDOMÁNYOS ÉLETMŰVÉRŐL
I.Rész
Dr.Szőcs Huba László PhD,
ny.egyetemi docens, tanszékvezető főiskolai tanár
(Alexander von Gaal) GAÁL SÁNDOR, A POLIHISZTOR
Előszó
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy a magyar tudomány és művelődés egyik
eddig ismeretlen alakjának, az erdélyi születésű (akkor még az Osztrák-Magyar
Monarchia része) és Erdélyben élt Gaál Sándor tudományos életművének egy részét a
magyar általános és tudományos közvélemény elé tárhassuk. Sajnálatos tény,hogy
műveit életében nem publikálhatta, az általa felkért bírálók szűklátókörűsége és
elfogultsága miatt. Egyik jelentős művét a "Lineáris átrendeződés (azaz:
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transzformáció) fizikai invariánsai" címűt, a Speciális Relativitás Elmélet tárgyköréből,
nagyrészt [2,3,4] sikerült jelen írás szerzője által elemezni, feldolgozni,
továbbfejleszteni és publikálni, de reméljük, hogy a közeljövőben a még hiányzó kevés
részletet is a megfelelő értelmezésekkel és kiegészítésekkel sikerül majd közzétenni és
Gaál Sándor életművének legalább egy hányada részévé válik a magyar tudományos
örökségnek. Ugyancsak folyamatban van, jelen írás szerzője által, a "A Barometrikus
reverzió" (termodinamika) című terjedelmes művének feldolgozása és publikálása is.
Ennek egy részét a székesfehérvári Lánczos Kornél-Szekfű Gyula Ösztöndíjas
Alapítvány ösztöndíjasaként dolgoztam fel. A dolgozat a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Művelődési Osztályán található.
Bevezetés
Néhai Gaál Sándor mérnöknek, polihisztor-fizikusnak nem adatott meg eddig a teljes
tudományos nyilvánosság; ebben osztozni látszik azoknak a magyar felfedezőknek,
tudósoknak a sorsában, akik bár jelentőset alkottak, az alkotás, a felfedezés nem az ő
nevükhöz fűződik, hanem nagyobb és szerencsésebb népek fiainak nevéhez.
Gaál Sándor Gógánváralján (Erdélynek Erdővidék nevet viselő részében,az egykori
Baróti székben) született 1885.október 4.-én, az egykori Csík vármegye 1848-as
kormánybiztosának és katonai parancsnokának, Gál Sándor honvédezredesnek oldalági
leszármazottjaként, földbirtokos családban. Dédapja, Gaál József az osztrák hadsereg
őrnagya volt, idős korában csíkszentgyörgyi birtokán gazdálkodott. Részletesebb
életrajzot találhatunk Sombori Sándor cikksorozatában [1], amelyet szívesen bocsájtunk
az érdeklődő rendelkezésére és amely a Gaál Sándor által a sepsiszentgyörgyi
múzeumban elhelyezett családi feljegyzéseken alapszik. Mi a következőkben Gaál
Sándor tudományos munkásságára akarunk összpontosítani.
Felsőfokú tanulmányait, feltehetőleg, mert Budapesten sem a Műszaki Egyetemen,
(Viszont itt végzett testvére, László és vegyészmérnöki oklevelet szerzett) sem a
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, amely azóta a Szent István Egyetem nevet viseli,
eddig legalább is nem lehetett a nyomára akadni, a bécsi Műszaki Katonai Akadémián
végezte, századunk elején. Erre mutat az a tény is, hogy nagyon sok dolgozatát német
nyelven jelentette meg, valamint hogy az Osztrák Hadügyminisztériumhoz több
haditechnikai találmányát-írását-dolgozatát nyújtotta be és a k.und.k. hadseregben
szolgált hadihajókon, „elektrikus“ szakmájú tisztként. A bécsi Műszaki Katonai
Akadémián, ebben a nagy hírű intézményben előadóként mindig megtalálható volt a kor
több jeles matematikusa, fizikusa. Annak idején Bolyai János is itt szerezte oklevelét.
Gaál Sándort a "felszabadulás" kvietált, nyugdíjas katonatisztként, gazdálkodóként érte.
Küzdelmes életének "jutalmaként" elkobozták, kisajátították birtokát, vagyonát, őt
magát pedig kényszerlakhelyre, Sepsiszentgyörgyre költöztették. Ezért sorolható be a
háromszéki Nevezetes Emberek sorába. Itt élt, a Csíki utca 50.szám alatti
Mezőgazdasági Szakközépiskola egyik "cementpadlós", szűk kamarájában, szegényen
és betegen: hihetetlen nyomorát csak részben enyhítette az iskola igazgatóságának
jóindulata és személyzetének könyörületessége. A Megye és a Város állampárti vezetői
osztályellenségként kezelték, jóllehet akadt néhány ember, aki igyekezett a
közvéleményt ráébreszteni arra, hogy Gaál Sándor nem tartozik a közönséges emberek
sorába. Életének utolsó napjaiban, Szerző erőteljes közbelépésére, költözhetett csak egy
garzonba, de ez már nem segített rajta. Maga Gaál Sándor mindig hálásan emlékezett
meg Salamon Sándor középiskolai tanárról, aki először próbálkozott meg személyének
a nyilvánosság elé vitelével. Ebben a vonatkozásban még feltétlenül meg kell
említenünk Bauer Gusztáv sepsiszentgyörgyi jogászt is, aki nem csak Gaál Sándor
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közvetlen munkatársa, de támogatója is volt. A helyi sajtó, pedig ahelyett, hogy az
"illetékeseket" és a közvéleményt a helyes irányban igyekezett volna befolyásolni, azt a
nagyon kevés személyt "bírálta " csak néha-néha emlékezve meg róluk tárgyilagosan,
aki a szócséplés helyett igyekezett mindent megtenni az ügy érdekében, ugyanis a
jóakaraton kívül ehhez még valamelyes jártasság is szűkséges a klasszikus és a modern
fizika, matematika alapjaiban és sok-sok tárgyilagosság.
Gaál Sándor 1972. július 28.-án, 86 éves korában, hajnali 4 órakor halt meg a helyi
sepsiszentgyörgyi közkórházban, szívelégtelenség következtében.
Remélni szeretnénk, hogy, hosszú, de küzdelmes élete a tudomány és benne a magyar
valamint az osztrák tudomány szempontjából sem volt hiábavaló. Jóllehet – legalább is
úgy látszik – hogy a magyar tudományosság (eddig) nem tartott rá igényt, ő maga soha
sem adta fel: még halálos ágyán is eredményeit magyarázta és védte álláspontját a
felhozott ellenérvekkel, de inkább dogmákkal szemben.
I. Gaál Sándor tudományos munkássága
Amint fentebb említettük, Gaál Sándor igazi fizikus-polihisztor volt: a fizika minden
lényeges területén otthon volt, ezért életműve igen gazdag. Ha egyetlen mondatban
kellene összefoglalni mindazt amit tett és elért, akkor talán azt mondhatjuk, hogy fő
célja az ellentmondás (antinómia) keresése és, a lehetőséghez képest, feloldása volt.
Jelentős eredményeket ért el a termodinamika, a relativitáselmélet és a matematikai
logika terén. Nemcsak elméleti tudós volt, hanem a gyakorlat embere is: tudományos
hagyatékában több jelentős műszaki találmány szabadalmi leírása is található. Itt
feltétlenül meg kell jegyeznünk hogy szellemi hagyatéka tárgyi emlékei megőrzésének a
halála utáni időszak nem kedvezett: egy részük a sepsiszentgyörgyi Gazdasági Iskola
könyvtárában maradt, majd innen állítólag átkerült és még remélhetőleg megtalálható a
sepsiszentgyörgyi Múzeumban, melyet viszont az akkori párt- és nemzetállami eszmék
szellemében többször "átrendeztek", a tárgyak egy részét központi múzeumokban
helyezték el a jobb "megőrzés" érdekében. Egy része másolatban, töredékben még itt-ott
fellelhető. Jelen írás utolsó kísérlet arra, hogy magyar és osztrák nyelvterületen, magyar
nyelven a magyar tudományosság és közvélemény figyelmét Gaál Sándor életművére,
mint a magyar tudomány- és művelődéstörténet egyik fontos mozzanatára ráirányítsuk.
Az alábbiakban megkíséreljük felsorolni fontosabb (máig majdnem mind kiadatlan)
műveit,magának Gaál Sándornak egyik 1972. március 3-án kelt feljegyzése alapján.
"Alulírott (azaz Gaál Sándor, szerzők megjegyzése) által '72 II.20.-ig befejezett és
közlésre váró dolgozatok lényege és szándékolt közlési sorrendje.
1.A lineáris áthelyeződés ...(fizikai invariánsai; szerző kiegészítése),
2.Az 1.folytatása és kiegészítése: a.) annak bizonyítása, hogy csak egyetlen univerzális
potenciál létezhet.; b.) az oksági elv axiomatikája és kapcsolata az univerzális
potenciállal; .c.) annak bizonyítása, hogy máig nem végeztek az éter létezését illetőleg
egyenesvonalú döntő kísérletet (a Michelson-Morley kísérlet kritikája) a Hilbert-féle
"négy identitás"-ból kiindulólag.; d.) a mértékdefinició (felmérésmód) szubjektivitása
miatt a formális geometria mindig szubjektív-idealista létesítmény, objektív realitása
csak a topológiának van.
3.Az oksági elv azonossága egyetlen világpotenciál létezésével.
4.Az 1-3 alattiakhoz szűkséges két matematikai (halmazelméleti) antinómia tisztázása,
ezek: a.) bizonyítása, hogy a Demokritosz által az atomizmus logiko-deduktív
megalapozására alkalmazott szillogizmus helytálló (konzisztens) b.) tisztázandók a
Cantor alapítású, de jelenleg többféleképpen axiomatizált halmazelméletben a teljes
indukció által létrehozható antinomiák.
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5.A topologia axiomatikája a 4.alatti eredmények alapján.
6.H.A.Lorentz mintegy végrendeletképp mutatott reá a kvantumelmélet belső
ellentmondásainak elkerülhetetlen tisztázására. Egy ilyen részletes dolgozat ezt a
feladatot hajtja végre. Eredményei:a.) Ha az oksági elv a mikrovilágban (atomi
méreteknél) nem érvényes, úgy makroszkopikusan is érvénytelen (dacára az Ehrenfestelvnek) tehát ez esetben nem állíthatók fel természet-törvények. b.) a nemlinearitás és a
kontinuitás bevezetése elkerülhetetlen c.) A 2.a.) alapján megoldom a "hullámtestecske"
L.de Broglie, E.Schrödinger, D.Bohm, I.P.Vigier, stb.által hiába ostromolt problémáját.
Bizonyítom, hogy a tiszta (töltés mentes) elektromágneses sugárzásból már linearitás
esetén is létrejöhet egy centrálszimmetrikus hullámtest, melynek nyugalmi tömege
(tehát súlya is) van, csak a fénynél kisebb sebességgel mozoghat, spinnel bír,
nemlinearitás esetén töltése van (kölcsönhatásra képes és gravitál)..Leírom a
rezonanciák keletkezését a tiszta sugárzásból és felbomlásuk mikéntjét.
7.Termodinamika:A statisztikai mechanika Boltzmann, Gibbs, Poincaré és Zermelo
által tárgyalt alakjának axiomatikus-topologikus elemzése. Ergodikus rendszerek
lehetősége a fázistér többszörös összefüggése esetén. A reverzióposztulátum
topologikus bizonyítása. Elfajult rendszerek. A termodinamika általános
differenciálegyenlete egy Pfaff-féle alak; ha ennek nincs integráló tényezője nem
hozható létre olyan zárt körfolyam, hogy a Gibbs-potenciál értéke zérus lehessen,
ellentmondásban a II. alaptétellel. Kimutatása ilyen rendszerek reális létezésének.
8.Biogenetika. Kérdés, hogy egy reális és egységes fiziko-kémiai rendszerben (pl. egy
igen nagy zárt tartályban, melyben adott kémiai vegyületek vannak adott
állapotváltozók hatása alatt) mi annak a valószínűsége, hogy egy "protobion" (=első
élőlény) létrejöhessen. A valószínűség számítás erre vonatkozólag a megfelelő kiinduló
anyagok jelenléte esetén, ahol N és S igen nagy számok. Az átmenet tehát a
makroszkopikus állapothatározók hatása (változása) következtében az azoikus (élet
nélküli) állapotból a biofor (=életet hordó) állapotba igen meredek, hirtelen ugrással
történik, a protobion létezése az ugrás előtt és nemléte az ugrás után igen
valószinűtlenek. A valószínűségszámítás posztulálja a szexuális szaporodás és az
Osborne-féle ontogenezis létrejöttét.
9.a.) kimutatható, hogy a bolygó-atmoszférák barométerképlete végtelen távolságokban
nem megy át zérusba, hanem igen alacsony gázsűrűséget jelez. Ebből következik a
kozmikus izosztázia és a kozmikus sugárzás eloszlásának törvénye, minden ad hoc
hipotézis (szinkrotron hatás) feltételezése nélkül. b.) Ezen az alapon kimutatható, hogy
bizonyos kozmikus környezetben egy bolygó felületi középhőmérsékletét illetőleg
u.n.:"Kippresonanz" (=átbillenő rezonancia) lép fel, mely a jégkorszakok gyakori
periodikus változását az interglaciálisokkal a geológiai közelmúltban hozta létre. Ez
kimutatja a Milankovic-féle periodusok okozati alapjait."
Kelt Sepsiszentgyörgyön 1972.III.3.-án
(aláírás: Gaál Sándor)
A felsorolást még ki kell egészítenünk Gaál Sándornak az alábbiakban általa idézett
S.Marinovnak "Experimentum crucis for proof of the space-time absolutness" c.
cikkének elemzésére szolgáló dolgozatával.
II."A lineáris áthelyeződés fizikai invariánsai" c. dolgozatról
A továbbiakban úgy gondoljuk, akkor járunk el helyesen, ha az Olvasó figyelmét Gaál
Sándor egyik legjelentősebb munkájára "A lineáris áthelyeződés invariáns fizikai
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állandói" c. dolgozatára irányítjuk, olyképpen, hogy közzétesszük magának Gaál
Sándornak e művéhez 1972-ben irt, következő ismertetőjét:
"A közlemény tárgya és eredményei
I.J.C.Maxwell 1871-ben-kb.100 évvel ezelőtt-rámutatott arra, hogy a Jupiter-holdak
fázisváltozásaiból a Naprendszernek a nyugvó "éter"-hez vonatkoztatott abszolút
sebessége meghatározható.
II.Azonban Burton 1911-ben kimutatta, hogy a megfigyelések azidőtájt várható
középhibái meghaladják a valószínű effektust.
III.H.A.Lorentz 1913-ban a relativitáselvről tartott három Haarlem-i előadásában
kimutatta, hogy a Maxwell-jelenség akkor is megnyilvánul, ha a relativitáselvet a
Lorentz-transzformáció reprezentálja, de ezen paradoxont valamiféle, egyelőre
határozatlan és ad hoc feltételezett gravitációs jelenség érvényesülésével próbálja
kiiktatni. Ugyanez uton értelmezi a Langevin-féle óraparadoxont is. Einstein 12 évvel
később, 1916-ban tette közzé első gravitációs elméletét, de a két paradoxont máig sem
sikerült megoldani.
IV. E. Fermi 1922-ben kimutatta, hogy az általános Riemann-geometriában a Lorentztranszformáció nem csak egy pont infinitezimális környezetében, hanem egy tetszés
szerinti görbevonal minden pontjában folyamatosan alkalmazható. Ez azt jelenti,hogy a
Michelson-Gale, Herres, Sagnac és Pogány forgáskísérletei (melyek mind pozitív
eredményűek) egyenesvonalúvá rektifikálhatók, miáltal a Maxwell-jelenség realitása a
Lorentz-transzformáció alapján deduktíve egyértelműen bizonyítható. (Megjegyzés: Ezt
az eredményét Gaál Sándornak, Dr.Szőcs Huba által megerősítve és közzétéve,
Dr.Franco Selleri, az olazországi Bari városa egyetemének elméleti fizika Professzora
és a relativitáselmélet világhírű tekintélye is elismerte, amint mondta "én sem
csinálhattam volna meg jobban" V. Végül S. Marinov közli a "Physical Letters",
Vol.32.A.2.June 1970, pag.185 alatt a bejelentést "Experimentum crucis for the proof of
the space-time absolutness" c. cikkét. Tárgya az általam az alábbiakban: 4.A Dopplerantinomia alatt közölt általános Maxwell-jelenség megnyilvánulása a Dopplerhatásban).
Vizsgálódásaim a téma körül egy a "Naturwissenschaften"-ben megjelent rövid
közleménnyel kezdődnek, melynek különlenyomatát ide mellékelem. Az ezen
bejelentésemben beígért "részletesebb eredmények"azonban annyira meglepőek voltak,
hogy azokat jó ideig nem mertem közölni. Csupán a hozzájuk egyenes úton vezető
összefüggéseimet közöltem 1951-ben egy Teofil Vescan professzornak átadott " Die
Vermessungsvorschrift"c. tanulmányban, melynek lényege a transzformációk és a
koordináták reális felmérésmódja között posztulált izomorfizmus. Ez nem lehetett vitás,
de itt úgy látszik, mintha nyilt ajtót döngettem volna. Azonban a travestia alatt már ott
lappangtak a későbbi eredmények Mert utólag sikerült eredményeimet axiomatizálni és
azokat annyira primitív és evidens exakt-deduktiv formára hozni, hogy azok közlése
most már elháríthatatlan kötelességemmé vált. Eredményeimet a következőkben
körvonalazom:
1.A Lorentz-transzformáció független a relativitáselvtől,vagy bármely más hasonló
jellegű ad hoc eredménytől. Három,az oksági elvet reprezentáló formális axiómából
tisztán exakt-deduktíve (tehát bármiféle "elv" behelyezése nélkül) igen egyszerűen
levezethető*)
2.A harmadik axióma a tükrözésszimmetria posztulátuma. Ennek értelmében minden,
állandó v sebességű mozgást leíró transzformáció azáltal kell átmenjen
inverziójába,hogy a v paraméter előjelet vált. Naiv meghatározással,ha egy egyenesen
tízet lépek előre, tízet hátra, helyben maradok. Megjegyzés: erre azt mondta Franco
Selleri Professor, hogy ez az elv ekvivalens az Einstein-féle relativisztikus elvvel. Ezért
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jelen sorok Szerzője, kiküszöbölve ezt az axiómát, csak két axiómából (1.Minden
rendszernek van egy u.n. határsebessége, mely fogalmat Gaál Sándor vezette be, és
2.hogy a sebességek összeadása kommutatív) sikerült levezetnie: ezek az u.n.
általánosított lineáris transzformációk inerciális rendszerekre. Ezeknek poartrikuláris
esete a Lorentz-Einstein-féle transzformáció, ha a határsebesség pontosan a fény
sebességével egyenlő vákuumban, illetve a Galilei-Newton-féle transzformáció, NB! ha
a határsebesség a végtelenhez tart és nem a fény sebessége, mely mérések által igazoltan
állandó és így csak önmagához tarthat !
Az 1 szerinti dedukcióban annak absztrakt jellegénél fogva nem jelenhet meg explicite
a fénysebesség fogalma,az ott mint a sebesség egysége jelentkezik,mely a v paramétert
méri. xo;to Lorentz-transzformációja ez esetben tehát:
x1 = F(xo-vto)
t1 =F(to-vxo)

L

hol F=(1-v2) -1/2 (felső index -1/2)
a Fitzgerald-Lorentz-faktor.
Az axiómáknak a klasszikus Galilei-transzformáció
x'1= xo-vto
t'1 = to
is eleget tesz.Felirhatjuk tehát L-nek és G-nek L-1 és G-1 inverzióit:
F(x1-v.t1)=xo=x1+vt1
F(t1+vx1)=t0=t1

G

P

A -v- szimmetriából következik,hogy szabadon választható, hogy a Lorentztranszformáció a v-nek melyik előjelével tekinthető L-nek vagy G-nek, illetve L-1 vagy
G-1-nek. Elháríthatatlanul áll tehát a kardinális tétel:
R:Az x,t koordináták azonos v paraméterű L és G transzformátumai értékazonosak bár nem alak-azonosak.
Az eltérő alakokat a mértékdefinicó különbözősége hozza létre .Az R-ből tehát
következik,hogy az L és a G a fizikai jelenségeket érték azonos méretekkel, tehát
végeredményben azonosan írják le. Ez igen primitív eszközökkel azonnal szemléletesen
kimutatható. A fénysebesség, az eddig lehetséges módon oda-vissza tükrözéssel
mérve,független a v-paramétertől,és úgy az L- mint a G-rendszerben állandó: (1/2)
[(c+v)+(c-v)]=c. Egy irányban mérve (NB:Ilyen kísérletet eddig nem sikerült
végrehajtani,lehetőségét csak a legutóbb alkalmazott ultra-precíz atomórák
valószínűsítik) azonban a fény út-ideje (tehát sebessége) G szerint nyilván nem azonos
mindkét irányban. Ugyanis, ha x/t=c=1, úgy +v esetén t'1=(1-v)to, -v esetén t'2=(1+v)to,
tehát az értékviszony (t'1/t'2)=(1-v)/(1+v). Ennek azonos értékkel állania kell L esetén is.
És tényleg:+v esetén t1=F(1-v)to és -v esetén t2=F(1+v)to, az értékviszony tehát itt is: (1v)/(1+v) ,mely nem egyenlő 1-el.(Itt (x/t)=c=1 miatt mindenütt x=t-vel).Az
értékkülönbségek: G esetén t'2-t'1=2vto, L esetén t2-t1=2Fvto,mivel hogy R szerint t'=Fto
(ha xo=0).
Ezek és más,az R-en alapuló szemléletes összefüggések igen szemléletes módon
megoldják az óraparadoxont mint a Maxwell-jelenség révén felötlő Doppler-antinómiát.
Végeredményben tehát a G felcserélése az L-el a fizikában semmi újat nem hozhatott
be.
V.A továbbiakban a Fermi-tétel érvényesítésével végrehajtjuk a forgáskísérletek
rektifikációját,miből az R-el kapcsolatban azonnal következik az abszolút alaprendszer
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az "éter" létezésének tapasztalati bizonyítéka (minden forgáskísérlet pozitív
eredményű).
VI. Hangsúlyozni kívánom végül, hogy eszem ágában sincs a relativitáselméletet
megdönteni,csupán reá mutatok néhány primitív-formális összefüggésre,melyek
vannak,akár kellemes ez, akár nem. Természetesen igen kellemetlen, hogy ezek mind
exakt-deduktív, axiomatikus eredmények, tehát kizárólag csak ez úton közelíthetők meg
,illetve kritizálhatók. Dogmákra, szaktekintélyekre való hivatkozás,a filozófia
felvonultatása csak üres mellébeszélések lehetnek. Egy "cáfolat" csak az esetben
érvényes,ha a cáfolandó belső ellentmondása hasonló eszközökkel kimutatható.
Döntően lényeges a teljes közlemény gondos áttanulmányozása elejétől végig.
A fenti részletek csak minták a közöltek jellegének jellemzésére." Sepsiszentgyörgy
1972.II.10
(aláírás sk:) Gaál
Sándor
.
*) Megjegyzés: A Lorentz-transzformáció általánosított alakjának levezetését Szőcs
Huba végezte el és tette közzé [2,3,4].
Továbbá fontos megemlítenem, hogy az alább felsorolt irodalmi anyagot, melynek
nagy része a Gaál Sándor féle, fent idézett dolgozatra vonatkozik, jelen írás
szerzője, meghordozta a világ nevezetes tudományos konferenciáin és publikálta,
többek között a PIRT (Physical Interpretation of Relativity Theory Nemzetközi
Konferencia) több ülésén, mely rendszerint Londonban zajlik, M.C.Duffy nevezetes
angliai Professzor rendezésében. Itt valamint az általunk 2007 őszén Budapesten
rendezett PIRT Budapest 2007 konferencia Tudományos Rendező Bizottságába
ismételten beválasztottak A 2008 szeptemberében rendezésre kerülő PIRT
konferenciára, Londonba, ismételtem meghívtak úgy a rendező bizottságba mint előadót
is. Támogatóim voltak a Székesfehérvári Kodolányi Főiskola valamint a Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Sajnálatos,hogy hely hiányában itt nem közölhetjük Gaál Sándornak "A lineáris
áthelyeződés fizikai invariánsai" c. dolgozatának teljes szövegét (mintegy 40-45
oldal),de ismételten felhívjuk a fizikatörténészek figyelmét erre a műre, valamint "A
barometrikus reverzió" c. művére is, melyben a termodinamika antinómiáit,
ellentmondásait elemzi, különös tekintettel az ergod folyamatokra.
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Elefelejtett magyar származású tudósok
II.Rész
VII .Természet-,Műszaki-,Matematikai-,Gazdaságtudományi Nemzetközi Konferencia
Szombathely Savaria Egyetemi Központ, 2008 Május 17.
Szőcs Huba László
Savaria Egyetemi Központ ,e-mail: szocs.huba@freemail.hu

Előzetes megjegyzés: jelen írásunkban csak néhány kiegészítésre tudunk szorítkozni a
dolgoztunk I. Részéhez képest egyrészt mivel a begyűjtött anyag még nem kerülhetett
teljes mértékben feldolgozásra, másrészt hely hiány miatt, a külföldről átmentendő
tudományos örökségről, tekintettel a gazdag (de mégsem teljes) forrásanyagra, amit
sikerült összegyűjteni. További feldolgozásuk folyamatban van és a Konferencia CDjében fog megjelenni.
Alábbiakban felsoroljuk azokat a magyar származású, belföldön vagy külföldön
született egyetemi oktatókat, tudományos kutatókat, mérnököket, különös tekintettel a
fizikára és benne a matematikára, akik aztán elszármaztak Magyarországról illetve
külföldön maradtak. Tesszük mindezt besorolásuk érdekében a Magyar Tudomány
Történetbe, mielőtt nevük, munkásságuk végleg feledésbe merülne. Legtöbbjükről (*) a
magyar tudománytörténeti írások nem tesznek említést..
A megemlített személyek és dolgozataik magyar címei a német címeknek csak
rövidítései illetve inkább a kutatási tematikára utalnak.
1.Szarvassi Arthúr (*), Brünnben habilitált 1905 Ápr.14.én megjelent, megvédett
dolgozatával. Annalen der Physik 1905
Több Osztrák és német egyetemen dolgozott.
2.Jüttner Ferencz (*), A (speciális) relativitás elméletének alkalmazásával foglalkozott
a gázok elméletében: munkássága úttörő ezen a téren. Annalen der Physik 1911
Több osztrák és német egyetemen, kutatóintézetben dolgozott.
3.Szivessy Georg (György) (*) , Folyékony dielektrikumok viselkedése ultraibolya fény
hatására (németül), Annalen der Physik 1911, valamint Kristálytani dolgozatok.
Több osztrák és német egyetemen, kutatóintézetben dolgozott (Bonn és Münster)
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4. Kálmán Heindlhofer (*), Gázak melegedésének abszolút mérése, Annalen der
Physik,1914
Több osztrák és német egyetemen, kutatóintézetben dolgozott.
5.Szász Ottó (*), Kivándorolt Amerikába és ott fizikusként , feltálalóként dolgozott, fő
munkája Annalen der Physik 1914-ben jelent meg.
6.Szolnoki Imre (*), Az Eötvös effektus hatását vizsgálta mozgó Nap-rendszerekben,
Annalen der Physik 1922
Külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozott.
7.Selety Ferencz (*)˙ (1893-1933), Az általános relativitás elméletének alkalmazása
különböző fizikai terekben, valamit Felelet Einstein egy kritikájára Annalen der Physik
1923, 1924.
Egyetemeken, kutatóintézetekben dolgozott, Ausztriában és Németországban.
8.Barnóthyné Forró Magdaléna, Kisérletek rövidhullámokkal a Barkhausen effektusra
való tekintettel, Annalen der Physik 1929
Magyarországon majd külföldön dolgozott egyetemeken, kutatóintézetekben. Ez
vonatkozik Barnóthy Jenő mérnökre is, aki egyben Forró Magdaléna munkatársa és
férje is volt.
9.Selényi Pál, Gázak ektrolitikus bomlása, Annalen der Physik 1926
magyarországi és külföldi egyetemeken, kutatóintézetekben dolgozott.
10.Székely Angelika de Doba (*) 1891-1979), Ionizált levegő viselkedése
nagyfrekvencián, Annalen der Physik 1929
Fenti néven emlékeznek meg róla külföldi írások. Édesapja a Veszprém megyei Dobán
született, k.u.k. katonatiszt volt, Olmützben teljesített szolgálatot, ott született Angelika
lányuk. A Graz-i Egyetemen dolgozott, mint oktató és mint kutató, habilitációja után
elnyerte az egyetemi docens fokozatot, a forrásmunkák kiemelik hogy az első női
docens volt osztrák egyetemen. Neves fizikusoknak volt kortársa, mint E. Schrödinger
és mások.
11.Hámos V.László (Ladislaus) (*), A levegő nyomásának optikai vizsgálata a
hangterjedésére vonatkozólag a Kerr-effektus hatására, Annalen der Physik 1930
A Göttingen-i Egyetemen dolgozott oktatóként és kutatóként.
A begyűjtött anyag feldolgozása folyamatban van és kb. 2008 év végére lesz készen
közlésre és kiadásra.
Megjegyzés: jelen írásunkban nem emlékeztünk meg Nobel-díjasainkról, valamint
munkatársaikról, jóllehet hosszabb-rövidebb magyarországi tevékenységük után
külföldre távoztak és ott kapták meg a Nobel díjat, mint más országok állampolgárai,
mivel e tekintetben gazdag irodalom áll úgy magyar mint idegen nyelven rendelkezésre.
Székesfehérvár-Szombathely 2008.Május 15
Köszönetünket fejezzük ki a volt Berzsenyi Dániel Főiskola, ma Savaria Egyetemi
Központ Elnökének-Rektorának, Dr. habil Professzor Gadányi Károlynak, valamint a
TTMK Savaria Egyetemi Központ Temészettudományi Intézete és Matematikai
Tanszékén dolgozó kollégáimnak, mindenkori erkölcsi és anyagi támogatásomért,
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különösen a pályázatok terén,melyeknek köszönhetően több ízben kutathattam külföldi
egyetemeken és levéltárakban, valamint kül- és belföldi tudományos konferenciákon
vehettem részt. Külön köszönet illeti a Kodolányi János Főiskola Közkönyvtárát
valamint Informatikai Tanszékét, mely segítségemre volt az informatika terén.

A harmadik nemzedék történészeink
szemszögéből
(írta: Novák Zsuzsanna)
1. Bevezetés
Harmadik nemzedék névvel illette Szekfű Gyula a múlt századforduló "hanyatló
korszak"-ának magyarjait. A rákövetkező generációk bírálták a kor dekadenciáját, az
akkori magyar kormányzat minden fejlődés útjába álló zsarnokságát, az
anakronisztikussá váló Monarchiát, mely béklyóba kötötte a nemzetiségeket, vagy a
"hazug, félelmek között"132 kötött kiegyezés rendszerének agóniáját.
A háborúba sodródás és a trianoni tragédia bekövetkezésében való "bűnrészesség" vádja
fogalmazódik meg Szekfű Gyula és Gratz Gusztáv tollából. Egy korszak sem lehet
ellentmondásoktól mentes, ezért ahogy a hibákat úgy az értékeket sem kerüli el az
utódok figyelme. ”A századforduló táján felnövő ifjú nemzedék már csak hírből ismerte
a háborút”133 - írja Merényi, de óva int attól, hogy túlzott nosztalgiával tekintsünk a
"boldog békeidőkre". Egyben felhívja a figyelmet a dualizmus egyre sűrűsödő és
"kitapinthatóvá" váló válságjelenségeire.
Nagyjából egységes a történészek véleménye abban, hogy a dualizmus e végső
szakaszában Magyarország megoldatlan kérdései három fő probléma köré
csoportosultak: félbemaradt a fölülről végrehajtott modernizáció (feudális
maradványokkal terhes gazdaság és társadalom, megoldatlan agrárkérdés stb.); a
nemzetiségi kérdés és a nemzeti függetlenség problémája - a kor kedvelt kifejezésével
élve - "Damoklész kardjaként lebegett a nemzet fölött". Eltérnek azonban a vélemények
a problémák megoldhatóságának tekintetében. Szekfűhöz hasonlóan Pethő Sándor és
Gratz Gusztáv a kiegyezés továbbfejlesztését hiányolta: a századforduló idején
Magyarország sem a parlamentarizmus, sem a nemzeti állam koncepciója, sem a
liberalizmus, sem a külpolitika területén nem mutatott fel jelentős haladást az őt
megelőző "második nemzedék"-hez, a kiegyezés letéteményeseihez képest. Bibó István
alapjában véve fából vaskarikának tartotta azt az elméletet, mely a válságból való
kilábalást a magyar államiság által, a magyar parlamentarizmus eszközeivel képzelte el,
hiszen a kiegyezés "illuziórikussá tette a legfontosabb negyvennyolcas vívmány, a
parlamenti kormányzás fennmaradását."134 Szerinte a magyar vezetőréteget a félelem
igazgatta, mert "nem tudott, nem mert szembenézni ...a független, szabad országnak, az
alkotmányos monarchiának és a történeti határoknak Magyarország számára való
kibékíthetetlen ellentétével, mert túlontúl félt a Habsburgok hatalmától, és túlontúl félt a
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nemzetiségek elszakadási szándékától."135 Horváth Zoltán a reformkor nagyjaival
szemben a "második reform nemzedék" cselekvőképtelenségének okát a körülmények
megváltozásával és az átalakult (Európához közeledő) magyar életben látja. Bár őket is
"erkölcsi erő", az "igazság tudata","nagy kulturális felkészültség" jellemezte, nem mind
volt tudatos forradalmár, hogy radikális és gyakorlati változást idézzen elő a magyar
viszonyokban.
Hanák Péter felemás eredménynek tartja a kiegyezést, és a problémák elodázását látja
benne. A Monarchiáról alkotott véleményeket pedig így summázza: "Ha a népek
börtöne volt, szabad nemzeti fejlődés torlasza, akkor abba, ha pedig újító szellem
melegágya volt, ebbe kellett belepusztulnia."136
Nehéz megítélni, hogy mely eszmék, iniciatívák feleltek volna meg a kor szellemének,
melyek akár a Monarchiát mint "öreg csatahajót" sikeresen támogatták volna a
magyarok részéről, vagy egy önálló magyar állam fejlődésének adtak volna lökést. Az
olyan kérdések, hogy mi az, ami magyar, ami nem idegen, a nemzet lelki alkatával
összeegyeztethető, krónikussá váltak a századforduló Magyarországán. Az efféle
dilemmák nemcsak a politikai gondolkodást, hanem ezáltal a tömegek ítéletalkotását és
a kultúra hullámzását - mely a nép-nemzeti irányzattói kezdve a legmodernebb nyugati
értékekig terjedt - is meghatározta. Így ír Szekfű Gyula a magyar államiságról: "Ezek a
külső formák, az öltöny, melyben a magyar nemzet-állam közös ügyeivel, belső
alkotmányos függetlenségévei, politikai homogeneitásával, liberális és kapitalista
gondolkodásmódjával, a világ szemei előtt harminc éven át mutatkozik. Szép, rendes
ruhadarabok, angol minta szerint francia szabótól elkészítve, senki sem veszi észre
rajtuk, hogy hordozójuk Keletnek gyermeke. Mintha csak szégyeltük volna specifikus
magyarságunkat, annyira iparkodtunk azt a liberális és kapitalista Nyugathoz
átformálni. De lelkünket belső világunkat meg nem tagadhattuk, valamint azon erőket
sem változtathattuk meg, melyek szerint a nyugati ruhába öltöztetett testnek mozognia
kellett, mert hiszen mégis csak élő test, nem pedig ruhafogas vagy kitömött báb volt."137
Pethő pedig a tragédia előszelét érzi ugyanebben a történelmi időszakban: "A magyar
államiság ezer éves léte óta nem sodródott akkora megpróbáltatások elé, mint most,
amikor a nemzetiségi eszme és a szocialista forradalom egyszerre követelt magának
életjogot Szent István birodalmának napja alatt."138- írja.
Látható, hogy eszmei zűrzavartól nem volt mentes ez a kor sem. A régi irányzatok
megkövesedtek vagy romantikus illúziókat szültek, az újak idegenkedést váltottak ki.
"Valóságos eszmei, világnézeti és politikai vákuum keletkezett, amelynek
szükségképpen meg kellett teremtenie, életre kellett hívnia olyan mozgalmakat,
amelyek megsejtve (és részben ijedten a veszedelemtől) a tömegek fokozódó, bár még
alig megfogalmazott igényét a nagyobb demokráciára (vagy egyáltalán demokráciára)
megkísérlik a számukra ésszerű igények ideológiai-politikai kereteit megszabni."139
Sok történész hivatkozik arra, hogy a két világháború között uralkodóvá vált
"fajmagyar" gondolatkörnek a harmadik nemzedék a megalapozója; míg a szocializmus
eleinte gyengébb szárnypróbálgatásai, majd biztos "diadalma" is ezekből az évekből
merítkezett. Ezért - Szekfű szavaival élve - nem annyira a "beteges szervezet", mint
inkább a "beteges álmok" bemutatását választottam dolgozatom témájául.
Nem írhattam csupán eszmékről, mert ez az az időszak, melyben a magyar nemzet
"politikus nemzetté" vált, így az eszmeáramlatok különböző pártok, csoportosulások
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képviseletében jelentek meg. A rengeteg kiemelkedő zászlóhordozó közül csak egykettőt említhettem meg, de nem felejthettem ki Tiszát és Adyt, kiknek gondolatai,
tevékenysége meghatározó szerepük révén az egész korszakról jellegzetes képet nyújt.
(Vajon adott-e a mi századfordulónk két olyan nagyságot, akiknek hagyatékában
kitárulkozik az egész korszak?) Befejezésként pedig az "ítélőmesterek" gondolataiból
válogattam ki egy párat, hogy bemutassam, hogyan látják, az első világháború és
Trianon vétkeiért felelős-e a harmadik nemzedék.
2. Eszmerendszerek és mozgalmak
NACIONALIZMUS
"A magyar nemzetnek tehát ismét fel kelt emelkednie egy uralkodó nemzet magaslatára
és ezt el tudja érni, ha könyörtelenül magyar lesz minden ízében és minden
intézményében, ha minden ember egész lelkével megostromolhatatlan magyar
soviniszta lesz."140
A reformkor haladó nacionalizmusát, és liberalizmusát követően a századforduló
nacionalizmusa egyre több mítikus, illuziórikus elemmel töltődött.
A magyar nép nacionalizmusa e korszakban nem volt elválasztható a politikai
gondolkodástól. Az egységes magyar állameszme, kulturális vezetőszerepünk, nemzeti
karakterünk koncepciói megjelentek a parlamenti pártok csatározásai alkalmával, de épp
úgy formálták a közvéleményt is.
A Szabadelvű Párt141 századvégi kormányzata alatt főként a konzervatív és liberális
elemek összecsapása jelentkezett. A 90-es évektől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 48as és 67-es nacionalizmusok ellentéte. (Ez a fajta felosztás jól megfigyelhető Hanák és
Merényi munkáiban.) A politikai élet e korszakát méltán emlegetik a közjogi
csatározások időszakaként. A két politikai irányzat szembenállása abból az illúzióból
fakadt, hogy a "Monarchia két önálló, egymással teljesen egyenrangú államból tevődik
össze, melyeket az uralkodó személye köt össze."142 A 67-es és 48-as irányzatot
lényegében az különböztette meg egymástól, hogy a 67-esek reálisan felismerték, hogy
ha Magyarország a kiegyezés bástyáján meg akar maradni, akkor alá kell vetnie magát
az összbirodalmi érdekeknek is. A 48-asok nemzeti jelszavak hangoztatásával
alapvetően a dualizmus szerkezetének módosítását tűzték ki célul. (Ezek voltak az ún.
"nemzetbiológiai szükségletek".) Hozzájuk fűződik az az elképzelés, mely a
Monarchián belül Magyarország vezető szerepét szerette volna valóra váltani.
Valójában a két nacionalista irányzat összeütközése kimerült a közjogi torzsalkodásban
- így merült fel újra és újra a hadsereg fejlesztésének krónikus problémája - és ez
egyensúlyban tartotta a parlamenti rendszer működését. (Hanák Péter szerint a nemzeti
kulisszák mögött nem volt más, csupán a gazdasági érdekek jellegzetes agrár-merkantil
ellentéte.) Az "ortodox" 67-es tábort az arisztokrácia, a klérus magas rangú
személyiségei, a "fináncburzsoázia és annak polgári uszálya" alkotta nagyrészt a
Szabadelvű Párt sorai között. (A párt 1910-ben Nemzeti Munkapárt néven szerveződött
újjá.) Bár ez a tömörülés a vizsgált időszak választásai alkalmával (a koalíciós
kormánytól eltekintve) többséget szerzett, nem gyakorolt tartós befolyást a
középrétegekre. A nemzeti ellenzék tarka sereglete az antiszemita mágnások és a
"nemzeti intelligencia" előkelőségei mellett főként a dzsentri, dzsentroid rétegekre
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építkezett. Ezen elemek gyűjtőmedencéjeként a Függetlenségi Párt143 és a jobboldali
ellenzékiségű Apponyi-féle Nemzeti Párt szolgált. Bár a Függetlenségi Párt alapjában
véve ugyanolyan klubpárt volt, mint a Szabadelvű (söt egyesek szerint Kossuth
függetlenségi eszméjének megcsúfolója), mégis a 48-as kispolgári és paraszti rétegek,
"Kossuth népe", fölfedezte benne a magyarságtudatnak, forradalmi hagyományoknak
megfelelő, hangzatos szólamokat. "Egyrészt a magyar hivatalnokságnak, vezető
értelmiségnek, az egész
"középosztálynak" sajátos érdekei is fűződtek a dualista állam, a magyar hegemónia
fenntartásához, másrészt a századforduló nemzedékében a bölcsőtől belénevelt
nacionalizmus tudatos politikai fogalomalkotásnál jóval mélyebb érzelmi rétegekig
hatolt. Ezekben a rétegekben a nemzet puszta fennmaradásáért érzett történelmi gond és
aggodalom, a Habsburg önkény nem oly rég volt korszakának lázító emléke, a császári
hadsereg nap mint nap zaklató jelenléte és a szuverenitás csonkaságából fakadó egyéb
nemzeti sérelmek keveredtek a nemzeti nagyság túlfűtött vágyával. Náluk nehéz
évszázadok kovácsolták ki a mély hazaszeretetet, amelynek ösztönösen rögződött
önvédő gesztusai könnyen csaptak át támadásba, haladó tettekre serkentő önzetlensége a
szomszédok iránt értetlen nemzeti önzésbe."144
Az eszme zsákutcáját a magyar állam, a Kárpátoktól AI-Dunáig tartó egységes magyar
haza gondolatában látták, míg a nemzetiségi kérdésre nem találtak megoldást. Szekfű
úgy látta, hogy: "A magyar állam a nemzetiségek világgazdasági gyarapodásának és
magyarellenes kulturális tevékenységének, liberális múltjához híven semminemű
korlátot nem emel"145-t. Horváth szerint a nemzetiségi kérdés hangoztatásával nem az
ország népeinek kiszolgáltatottságán próbált segíteni, hanem azzal csak okot
szolgáltatott a demokratizálás égető szükségleteinek elodázására.
Bibó rámutat a magyar független állami gondolat 67-es alapra helyezésének
ellentmondására.(Ez meg is mutatkozott a koalíciós kormányzat idején.) Szekfű pedig a
közjogi alapokon nyugvó büszke állami képződmény képét tartja veszélyesnek:
"Magyar nemzetállamról szerettünk beszélni, melyért mindent adunk és merünk, de a
fogalomban az állam túltengett a nemzet rovására, mely utóbbinak nem sokkal több
jutott egy-egy jókívánságnál."146 Horváth Zoltán a túlfűtött hazaszeretet kerékkötőjét
abban látta, hogy nem hagyta érvényesülni a haladó forradalmi erőket, mert "aki haladó
gondolkodású volt az országban, nem merte magát hazaszeretőnek vallani", így aztán a
modern kezdeményezéseket hazafiatlannak bélyegezték.
Ahogy a "szabadságszeretet", a "veszélyeztetettség érzése", a "kivételes politikai
tehetség és elhívatottság", a "hazafiság jelképei” megteremtették a "tömeghatású,
közvélemény-formáló nacionalizmust, úgy továbbfejlesztették azt a nagymagyar
birodalmi álomban, melyet a "magyar imperializmus"147-ként emleget a történetírás.
MAGYAR IMPERIALIZMUS
"A századforduló éveiben alapították meg azt a középkori birodalmat, amelynek partjait
három tenger mosta, s ezt a fikciót telepítették vissza Nagy Lajos egyévtizedes lengyelmagyar uniójának, vagy Mátyás két évtizedes csehországi királyságának korába."148 A
nagybirodalmi gondolat, Magyarország nagy-hatalomként való tündöklése túlzó ábránd
volt csupán, hiszen magunk is visszahőkölünk a "magyar imperializmus"
frazeológiájának hallatán. A koncepció megfogalmazóiként Rákosi Jenőt, Hoitsy Pált,
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Beksics Gusztávot tartják számon. Elterjedtebb volt azonban ez az illúzió egy-két
gondolkodó fantáziálásánál. Szabó Miklós két oldalról magyarázza a szélsőséges
fikciók meghonosodását, mely szerinte részben a nagyipari burzsoázia balkáni
terjeszkedéséhez, részben a Szabadelvű Párt és a függetlenségi vezetökörök "offenzív"
magyarosító politikájához szolgált ideológiai alapként. Hanák Péter a dzsentri
rétegekhez köti a Nagy-Magyarországról, a "Délkelet-Európát hódoltató magyar
hivatásról ", "a 30 millió magyar" jövőjéröl fantáziáló röpirodalmat és cikkáradatot. A
"délibábos impérium" képe "szófia beszéd" volt csupán, de bűnös volt a "magyarság
elaltatásában, a magyar erőnek gyermekes célokra elpocsékolásában.” 149 Hanák Péter
szerint továbbá: "Az önálló magyar nagyhatalmi gondolat esetében a valóság a hazai
nemzetiségi elnyomás, a "hazafiság terrorja”, a funkció pedig a soviniszta
közvéleményteremtés, a Duna-völgyi népek közti béke és a demokratikus fejlődés
gondolatának elfojtása volt.”150
LIBERALIZMUS
„A reformkor küzdelmeiben, az önállóság védelmében és a politikai közélet
szervezésében a liberalizmus és nacionalizmus olyannyira összefonódott, hogy a
konzervativizmus mint eleve nemzetietlen irányzat sikeres pártalakításra a kiegyezés
idején is használhatatlannak bizonyult."151 A liberalizmus a dualista Magyarország
parlamenti kormányzatának sokáig egységes, megdönthetetlen értékrendjét képviselte, s
bár a Szabadelvű Párt nevéhez fűződött, a nacionalizmussal való összefonódás miatt
mind a baloldali mind a jobboldali ellenzék magáénak vallotta, egyben védőburokként
szolgált a demokratikus erők ellen. (A Szabadelvű Párt tudatosan is törekedett a
liberalizmus megújítására. )
Magyarország büszkesége eszményített jogállama, a dualista alkotmány volt, mely
biztosította a polgári szabadságjogok és nemzetiségi jogok elemeit is. "A liberális
alapelvek: egyéni, politikai, vallási, sajtószabadság egyeduralma minden kétségen kívül
biztos és megdönthetetlen volt; súlyosabb vádat elkeseredett magyarok nem vághattak
egymás arcába, mintha egymás liberalizmusát vonták kétségbe.”152
Az országban a polgárság nem maga alakította ki liberális gondolkodásmódját, hanem
"örökölte" a nemzeti liberalizmust a politikai elittől. "Hasonlóan a birodalom másik
feléhez, az uralkodó osztályok Magyarországon is liberalizmust hirdettek, de a széles
tömegek itt sem szólhattak bele az országos politikába. Formailag megvolt a
parlamentáris rendszer, de a képviselők megválasztásában csak a lakosság 6%-a
vehetett részt.”153
A századforduló idején bekövetkezö elidegenedés a kapitalizmustói, az
imperializmustói, különben is magával hozta a rációba vetett hit megingását. Ez a
légkör kedvezett új konzervatív és radikális baloldali eszmerendszerek kialakulásának.
A magyarországi liberalizmus így is szűk rétegre korlátozódott, sőt Horváth szerint:
"1906 után valójában már nem is élt. Léte nem volt már több, mint a halott test még
soká tartó bomlása - vitális ereje már nem volt, csak a széthullás, a bomlás erjedése
tartotta mozgásban.”154 Ez okozta, hogy a magyar társadalom széles rétegei nyitottak
maradtak más eszmék iránt, "a liberális generációktól műveletlenül hagyott magyar
talaj" az új konzervatív és polgári radikális erőknek nyitott teret hagyott.
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KONZERVATIVIZMUS
Jórészt a 90-es évek egyházpolitikai reformjai révén, ill. agrárpolitikai viták
következtében konzervatív irányzatok nyertek teret Magyarországon. „A konzervatív
antikapitalizmus 1880-as években fellépő, majd a század végén megerősödő áramlata a
függetlenségét csorbító Ausztriával, az osztrák tőkével szemben a magyar sovinizmus, a
hazai zsidó polgársággal szemben az antiszemitizmus formáját öltötte, megkísérelte a
nacionalizmus formáit egybeolvasztani. A konzervatív agráriusok, és a hanyatló
középrétegek antiliberalizmusa nemcsak a polgárságot támadta, hanem a kormányt és
közvetve a dualista rendszert is, ily módon a századforduló idején jelentkező válságnak
egyik fontos társadalmi és politikai tényezője lett.”155
Az ún. "újkonzervatív" irányzatok kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy az
"állagőrző liberalizmus” már nem volt képes a nemesi eredetű rétegek érdekeit
kifejezni. Nem tekinthető ez az irányzat pusztán a feudalizmust visszavágyók
romantikus törekvésének, annál is inkább, mert magába foglalt jelentős nagytőkés
elemeket is. (Ráadásul a világháborús évek előtti kormányzatban is egyre több
konzervatív elem vált felfedezhetővé.)
Az egyház részéröl az 1896-ban alakult Katolikus Néppárt indított konzervatív
programot. Fő célja a "katolikus egyházon, s általában a kereszténységen esett sérelmek
orvoslása”156 volt. Nem szűkült le klerikális-nagytőkés rétegre, tömegmozgalmi jelleget
akart ölteni. Hanák Péter kiemeli, hogy nevéhez fűződik az "eléggé vérszegény", de
mégis "első nem szocialista program, mely a kisembert védő szociálpolitikát állami
feladatnak
nyilvánította.”
(Prohászka
Ottokár
nevéhez
fűződik
a
keresztényszocializmus kibontakozása.) Horváth Zoltán szerint az egyház politikai
fellépésében igen sokoldalú volt, mert egyszerre volt "szociális ízű", "tudományos és
művelt", "antiszemita uszító" és "alattomos rejtőzködö". A radikális tábor
legfélelmetesebb ellenségének tartotta. Pethő Sándor nagy reményeket látott benne: "A
katolikus néppárt lehetett volna az egyedüli magyar politikai irányzat, mely koncilians
nemzetiségi politikáján és a katolikus klérusra támaszkodó szervezetén át kezében
tarthatta volna a tót-magyar kérdést, sikeresen versenyezhetett volna a pánszláv
agitációval."157
Szekfű a "liberalizmustói szűz tömegek'' megnyerését várta az új politikai
mozgalomtól158: "A liberalizmus, illúziók és budapesti erkölcs ellen az utolsó
pillanatban még síkra lehetett volna szállatni a vidék erkölcsét, a romlatlan, de már
romlásnak indult vidéki néposztályokat. Ehhez pedig konzervatív pártalakulás,
agrárkeresztény program, a kisemberek, köztük a parasztság öntudatossá tétele, erkölcsi
művelés lett volna szükséges.”159 Nem szólal fel az ilyen irányzatok antiszemitizmusa
ellen, hiszen Budapest idegen kultúráját a zsidóság számlájára írta.
Ha a konzervatív mozgalmak szilárd bázis híján nem váltak tömegeket megmozgató
erővé, a politikai életben már a liberális-konzervatív ellentéttel is számolni kellett, sőt
maga a kormánypárt is egyre több konzervatív elemmel töltődött a világháború felé
haladva.
A DEMOKRÁCIA TÁBORA
Nem volt könnyu dolga a demokráciáért síkraszálló erőknek a korabeli
Magyarországon. Az irántuk táplált ellenszenv abból táplálkozott, hogy a demokrácia
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"harcosai" alapvetően olyan rétegekből kerültek ki, melyek nagyrészt idegen eredetűek
voltak: polgárság, ipari munkásság, zsidó tőke és értelmiség. (Szekfű és Pethő többször
is kiemeli ez utóbbi domináns szerepét a baloldali ellenzéki törekvésekben és a
budapesti kultúrában.) Nem változtatott a helyzeten az sem, hogy előrehaladottá vált az
említett rétegek asszimilációja. Egyben jellemző volt az is, hogy ezek az erők nem
voltak igazán fogékonyak a közélet leggyakrabban felmerülő kérdéseire (agrárkérdés,
nemzeti függetlenség). "Ezek a „deficitek” azzal a következménnyel jártak, hogy a
nemzeti önállóság és társadalmi haladás szövetségessé tehető tendenciái a hazai
osztályerők tényleges csoportosulásában széthasadták, ellentétbe kerültek egymással,
ami a polgárosodásban megrekedt, konzervatív antikapitalizmusra fogékony kispolgári
és paraszti tömegeket nem a nemzeti eszmével üzérkedő ellenzék táborától, hanem a
demokráciától és a szocializmustól tartotta vissza."160
A koalíciós kormányzat (1906-10) leszereplése kellett ahhoz, hogy lelepleződjön a 48as ellenzék ellentmondásos szerepe. 1905-ben először nyerte meg a választásokat, de
Ferenc József, aki túlzottan tartott a hadseregfejlesztéssel kapcsolatos álláspontjuktól (a
nemzeti ellenzék a magyar vezérleti nyelv követelésévei és egyéb nemzeti igények
hangoztatásával lehetetlenné tette a hadseregfejlesztés keresztülvitelét), kinevezte
helyettük a darabont-kormányt 161. Ezzel nemcsak a parlament megszégyenülése járt
együtt, hanem felszínre kerültek azok az ellentétek, melyek már régóta ott feszültek a
magyar közgondolkodásban. A népszerűtlen darabont-kormány a demokrácia ekkor
legsúlyozottabb törekvését tette magáévá, általános választójogot hirdetett, a
szociáldemokraták
ennek
ellenére
tüntetést
szerveztek
ellene,
míg
kompromisszumképesek lettek volna a Függetlenségi Párt irányában, mely velük
szemben elutasítóan viselkedett.
Másodszor a demokratikus mozgalmak forradalomtól való félelme is jellemző volt.
Bibó szerint pedig csakis "egy nagy lendületű, forradalomtól sem visszariadó polgári és
demokratikus fejlődés" oldhatta volna fel az ellentétet a magyar és idegen eredetű
állampolgárok között. Az asszimiláció az elszakadás veszélyét is felidézte volna: "Így
tehát azok is, akik nem adták fel a magyar társadalom demokratikus fejlődésének a
célját, de ugyanakkor benne éltek a történeti Magyarország szétesésétől való
félelemben, abba az irányba kezdtek el tervezgetni, hogy úgy irányítsák a magyar
tömegeket a szabad társadalmi fejlődés, nemzeti felemelkedés, gazdasági megerősödés
útjára, hogy ugyanakkor a nemzetiségi tömegekkel mindez ne történjék."162 Ezért volt
az, hogy a progresszív erők nem voltak egységesek a nemzetiségi kérdésben, az élén
álló radikális értelmiséget "társadalmi helyzete megakadályozta abban, hogy a
történelmi helyzet elméletileg talán megértett követelményének színvonalán álló
cselekvésig eljusson." Pedig a demokratikus átalakulás feladata egyre sürgetőbbé vált,
tömegbázis híján és a 67-es Tisza-féle kormányzat megerősödése révén azonban ez is
csak illúzió maradt, pedig: "Az ország népének, mint földjének a tavaszi esőre a polgári
forradalom befejezésére, polgári demokratikus forradalomra volt szüksége."163
POLGÁRI RADIKALIZMUS
A polgári radikálisok tábora a századfordulón vált szervezetté, a Huszadik Század
folyóiratának szerkesztői164 (1900-tól), majd a Társadalomtudományi Társaság (1901töl) tagjai képviselték ezt az irányzatot. Eszmerendszerük sokban kapcsolódott a
szabadkőműves páholyokéhoz, de nyitottak voltak minden "nem reakciós” szemlélettel
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szemben. Eleinte a liberalizmus újrafogalmazóiként léptek fel, ezért is volt tagságuk
meglehetősen kevert (anarchizmus, konzervativizmus, keresztényszocializmus,
szocializmus... mind helyett kaptak gondolkodóik körében.) "A liberalizmus
megújításának programjával indult irányzatok közül a polgári radikalizmus volt az
egyetlen, amely választ keresett és a maga módján adott a liberalizmus általános
krízisének alapkérdésére, az imperializmus kialakulására, monopolista tendenciák
értelmezésére."165 Nagy hatással voltak gondolkodásukra a francia és angol mozgalmak.
Radikalizálódásukat 1906-ra datálják (részben a magyar részben az oroszországi
események hatására), amikor a Társadalomtudományi Társaság tagjaiból a jobboldali irányzatok kikerültek. Így vált erőteljesebbé a Jászi-féle polgári demokratikus tábor,
melynek szerepe leginkább abban nyilvánult meg, hogy feltárta a gazdasági, társadalmi,
nemzetiségi problémákat. "Publicisztikájuk, a velük-általuk ébredő szellemi forrongás
nagy intellektuális erővel és morális érzékenységgel ébresztette rá a haladó értelmiséget
az elmaradottságra az "agrárfeudalizmus " pusztító szerepére, a parasztság nyomorára, a
kivándorlásra, a nemzetiségek elnyomására, a klérus befolyására, a dzsentri
közigazgatás básáskodására, a közoktatás korhadtságára."166
A polgári haladás és a konzervatív ill. rendi elemek összefonódása révén nagy szükség
lett volna egy erőteljes radikális fellépésre a modernizáció megvalósításáért. Vezetőik,
az ún. nagyvárosi, „lateiner” értelmiség nem tudott akkora vonzerőt kifejteni, hogy
olyan tömegbázisra tegyen szert, mely kivívta volna a polgári demokratikus
forradalmat. Bár támasza volt a haladó polgárság és az "öntudatos" munkásság,
valamint a "hazai elmaradottság és elnyomás miatt elégedetlen reformerek"-re és az
"isten háta mögötti fészekben borba és közönybe fulladt lázadókra, tehetségekre”167 is
hatott, nem volt képes
kisparaszti és szélesebb munkástömegek megszervezésére.
A polgári radikálisok nyitottak voltak a szocializmus irányában, bár túlzottnak vélték
annak kizárólagosan gazdaságra összpontosító szemléletét. Többször is megpróbáltak
orientálódni az ellenzékiségüket hangsúlyozó függetlenségiek felé. 1911-ben a Justh-párttal és a szociáldemokratákkal karöltve létrehozták a Választójogi Blokkot - a polgári
progresszió táborát. (Párttá csak 1914-ben szerveződtek.) "Gyökértelenségüket mi sem
mutatja inkább, mint hogy ez a polgári párt kénytelen volt a polgárság esküdt
ellenségével, a szociáldemokráciával barátkozni, majd pedig utolsó, galvanizáló
törekvésként, félretéve illúziógyűlöletét és antisovinizmusát, a legsovinisztább iránnyal,
a szélső függetlenségiekkel szövetkezett."168
Bírálják az irányzatot azért is, mert inkább reformokra volt képes, mint forradalomra,
mert "bizonyos, hogy valamennyien meggyőződéssel hirdették a reformok
szükségességét - mindannyian tudatosan vállalták a polgárságnak egyre sürgetőbben
követelő ideológiai-politikai vezetésre vonatkozó igényének képviseletét", de féltek is a
"robbanásszerű következményektől".
Hogy nem volt egységes álláspontjuk, főként a függetlenségi és nemzetiségi kérdés
kapcsán mutatkozott meg. Szekfű elismerően szól arról, hogy "a párt nem osztja sem
állami, sem nemzeti illúzióinkat, s a nemzeti ködöktől szabadon felismeri a
soknemzetiségű államot s magyarosító politikánk sikertelenségét.”169 Sőt Pethő és
Szekfű is azon a véleményen van azonban, hogy a "magyar szociológusok" feltárták
ugyan a bajokat, de "olimposi istenek szenvtelen közönyével és tudományos
részlehajlatlanságával figyelték a fajok élethalálharcát a Kárpátok alján". Sőt Pethő
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szerint bűnük Magyarország lejáratása a külföld szemében: "... a magyar név ...most
olyan vérvádakkal bélyegeztetett és terheltetett meg, amelyek morális következményei
már a század elején, tragikus politikai hatásai pedig a világháború végén jelentkeztek."
Horváth Zoltán pedig nem tartja elég radikálisnak Jászi állásfoglalását a nemzetiségi
kérdésben, mert az nem támogatta a föderációt. "Csak a magyar társadalmi és politikai
viszonyok fonákságát jellemzi, hogy a radikális szociológusokat éppen abban a
kérdésben vádolták a legvadabbul hazafiatlansággal és hazaárulással, amelyben
leginkább alkalmazkodtak a nacionalista túlzók, a soviniszták álláspontjához”170. Bibó a
polgári demokrácia sikertelenségének egyik okát sugalmazza azzal a gondolattal, hogy
"a századforduló politikai radikalizmusának írói és publicistái maguk között sem
döntötték el végleg, hogy a demokratizálódás folyamatát összbirodalmi keretben,
osztrák-magyar keretben, történeti magyar keretben, avagy pedig teljesen új népi
keretben képzeljék-e el."171 Vitathatatlan azonban a szellemi befolyásoló erő, melyet az
akkori közéletre ill. a későbbi korszakokra gyakoroltak műveltségük, széles körű
ismereteik révén.
SZOCIALIZMUS
A szocialista eszmék a XX. sz. közepe-vége felé nyertek teret Magyarországon, főként a
bevándorolt külföldi szakmunkások és a hazai "valcoló" munkások terjesztése által. "Az
állami szubvencióval támogatott nagyipar természetszerűen kitermelte azt a
munkásproletariátust, amelynek vezérei és agitátorai bírálat nélkül, rágó és
emésztőszervek nélkül falták az ortodox marxizmus tanait, s szívós propagandájukkal a
nagyvárosi munkásságot lassanként elvonták a nemzeti gondolattól és a régi előítéletek
bekrétázott körén túlnézni képtelen történelmi pártoktól."172-írja Pethő.
A kizsákmányolással, szolgasággal járó akkori tőkés rendszer igazságtalanságát,
egyenlőtlenségét, tudományos hitelességgel bizonyította. Népszerűségét a
következőkkel magyarázza Hanák Péter: „…a szocializmus a liberális utópia
időtlenített, az emberi tökéletesedés végtelen folyamába kivetített végcélját belátható
időponthoz ill. eseményhez: a kapitalizmus megdöntéséhez kapcsolta. Ezzel az emberi
cselekvés felmérhető határain túl tündöklő, elérhetetlen végzetet nemzedéknyi
közelségbe hozta.”173
Az első alakulatok munkásegyletek formájában léptek színre, majd a szociáldemokácia
először a Magyar Általános Munkáspárt, majd 1890-ben a Szociáldemokrata Párt174
alakulásával öltött szervezett formát. Főként a német ill. osztrák szociáldemokrácia
eredményeit vették át (Lassalle-féle, majd Kautski nevéhez fűződő irányzat). "A
magyarországi szocializmus éppúgy, mint hordozója az ipari munkásság,
kapitalizmusunkkal együtt kései fejlemény, s mint ilyen mind világnézetét, mind
politikai és gazdasági rendszerét készen kapta fejlettebb kapitalista országoktól.”175
Már kezdetektől nem volt egységes a szocialisták tábora Magyarországon: megosztotta
a magyar
társadalom és gazdaság rákfenéje: az agrárkérdés. A "falusi szocializmus" terjesztői
főként kisiparosokból, iparossegédekből, vándormunkásokból kerültek ki. A
Viharsarok, Nyírség, Dél-Dunántúl szegényparasztsága fogékony volt az utópisztikus
eszmékre. Az egalitárius törekvések az agrárszocialisták körében majdhogynem
vallásos színezetet kaptak. Hanák az ókori messianisztikus szektákkal lát rokon
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vonásokat mozgalmukban: "A szocialista agitáció jelszavakba sűrített és egyszerűsített
"eszménye" számukra azt jelentette, hogy az átélhető létrealitásokban és a beláthatóemberöltőnyi - történeti folyamaton túlra helyezett lebegő remények, s alaktalan vágyak
hirtelen evilági, itt és most megvalósítható célokká sűrűsödtek.”176 Már a 90-es években
kibontakozott a "mártírokat teremtő” mozgalom elsőként Szántó Kovács János
vezetésével, majd 1897-ben, kilépve a Szociáldemokrata Pártból Várkonyi István
alapította meg a Független Szocialista Pártot. 1906-ban "Békés vármegyében a magyar
parasztnak Tiborc-hajlamára spekuláló merész honfoglalás"177-ával Áchim András
parasztpártja folytatta a sort.
"...az elmaradott, megosztott, felemelkedésében szárnyaszegett parasztságban erősebben
élt a demokrácia vágya, mint akarása."178 A meg-megújuló arató- és cselédsztrájkokkal
szemben erőteljesen lépett fel a kormányzat, de nemigen értek el tartós eredményt.
A szociáldemokrácia először a gépmunkások, majd a szakmunkások között lelt
táptalajra, a Szociáldemokrata Párt nagy gondot fordított a népművelésre. A párt a
század elejére vált ideológiailag szervezetté, de csak az 1905-06-os változások juttatták
el arra, hogy az "adaptált marxista eszmekört megkísérelte a sajátos magyarországi
viszonyokra alkalmazni".179 "a magyar szociáldemokrácia önálló, új
koncepció kidolgozására nem volt képes, gyéren jelentkező teoretikusai nem voltak
abban a helyzetben, hogy újraértelmezzék a mozgalom korabeli helyzetét, fejlődési
tendenciáit."180 Az általános titkos választójogért szállt síkra, mely ugyan megfelelt a
tömegek igényeinek, de önmagában elégtelen program volt. Nem talált választ a
nemzetiségi problémára, béklyóba zárta a félelem, hogy internacionalizmusa miatt
veszít népszerűségéből (ezért óhatatlanul is megpróbált nemzeti párt jelleget ölteni), így
elmulasztotta az összefogást a nemzetiségiek hasonló törekvéseivel.
Minden más irányzattal szemben azonban megkülönbözteti a szocializmust az, hogy
egyetlen forradalmi mozgalom volt. "Ha eddig a nemzeti pártok mellett tüntető
egyetemi és főiskolai ifjúságé volt a budapesti aszfalt, a huszadik század elején a
fővárosi közönség szemében ismeretlen és romantikus és egyúttal félelmetes és
valószínűtlen utópia jelvényéül felrémlett a vörös lobogó."181 A szociáldemokraták
vállalták egyedül a harcot a militarizmus ellen meg-megújuló sztrájkok és tüntetések
formájában.
Nem váltotta be azonban a hozzá fűzött reményeket, sem a háború elleni küzdelem
tekintetében, sem a társadalmi és nemzetiségi ellentétek feloldásában, mely feladatot
nekik szánta volna Horváth Zoltán és Hanák Péter. Merényi szerint az volt a baj, hogy
"az átalakulást azonban a polgárság, nem pedig a munkásság vezetésével képzelte el.”
Szekfű Gyula szerint: „...a munkásság anyagi és szellemi művelődése is alacsony
maradt, vak szolgájává vált a vezetőknek, kik távolról sem rendelkeztek azon lelki
bátorsággal és felelősségérzettel, mely külföldi szocialista pártoknak...keresztény
eredetű, a munkássággal homogén tagjaiban megtalálható."182
Az uralkodói körök közönnyel és gúnnyal figyelték a szocialisták mozgolódását, nem
vették észre a jól szervezettségben rejlő erőt. Ez a passzivitása abban az időben még
érthető volt (bár Jászi 1907-ben megjósolta: "... Magyarország vagy szocialista lesz,
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vagy nem lesz”183) ma már annál kevésbé, hiszen tudjuk hogy ezek a fejlemények teljes
gazdasági és társadalmi átrendeződéshez vezettek a világháborúk
3. Tisza és Ady
Sem dolgozatom terjedelme, sem témája nem engedi meg, hogy hosszabban szóljak a
kor nagyjairól. A bőség zavarával kellene megküzdenem, hiszen gazdag volt a választék
nemzeti karakterekból a századdfordulón, köztük van: az apja hagyatékát
megszentségteleníteni látszó Kossuth Ferenc, a Jókai-regénybe illő, nemzeti pajzzsal
felvértezett kultuszminiszter, gróf Apponyi Albert, Justh Gyula, akinek szilárd jellemét,
egyszerű, zsenialitástól mentes gondolatait emelik ki, Mocsáry Lajos, a kor egy
tisztánlátó politikusa, aki a nemzetiségi kérdés megoldását sürgette vagy Nagy György,
aki egy személyben képviselte a köztársasági államforma gondolatát (stb.). A legtöbb
történész ki is választotta a számára legkedvesebbet: Tisza személye Szekfűnél és
kisebb mértékben Gratznál is felmagasztosul, Andrássy szilárd és célszerű 67 -essége
Pethőt ragadta meg, Károlyi Mihály mágnás létét megtagadó magatartása azonban kétes
megítélésnek örvend. Jászi Oszkár radikális-reformista törekvéseit Horváth Zoltán
kevesli, Gratz ezzel szemben túlzónak minősíti. A szocialisták és polgári radikálisok
képviselőiben a jövő letéteményeseit látja Merényi István és Horváth Zoltán, mely
utóbbi a jogfilozófus Pikler Gyulát és a szocialistának tartott Szabó Ervin személyét
tartja példamutatónak. S akkor még meg sem említettük a kultúra legnagyobbjait:
költők, írók, zenészek, festők, építészek neveit, akik "szellemi erejüket, tehetségüket a
haladás szolgálatába állították, a demokrácia táborát erősítették és, akik "maguk
eszközeivel szintén rombolták a régit." Ady és Móricz nyomában a többi "nyugatossal"
(Juhász Gyulával, Tóth Árpáddal, Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel stb.), a festők
csoportosulásai (nagybányai festőiskola, Nyolcak), Eötvös Loránd és más tudósaink,
feltalálóink, Lechner Ödön, a szecesszió mestere vagy népdalgyűjtőink, Kodály és
Bartók mind kitörölhetetlen nyomot hagytak a magyar művészetben és gondolkodásban.
Reménytelen lett volna összefoglalni és összefogni a nemzet nagyjainak ilyen tömegét,
ezért Szekfű nyomán a kor irodalmát meghatározó történészek elkerülhetetlen
vitatémáját választottam - Tisza és Ady személyének összevetését.
"Jámbor lelkek fejcsóválva fogják hallani e két sors végigszenvedöinek nevét, el nem
tudván képzelni, mint kerülhet együvé Tisza István neve Ady Endréével, az erkölcsi
rend képviselője az anarchia és beteg dekadencia lantosával. A dolgot megmagyarázza
az a tény, hogy mindketten a hanyatló kor szülöttei..." 184-hangzanak Szekfű Gyula sokat
idézett szavai a Harmadik Nemzedék Tiszát és Adyt tárgyaló fejezetében.
Igen nehéz a "testileg-lelkileg gyenge konstituciójú költő" összehasonlítása az
"ércalak", a "titáni erőfeszítések közt harcol"-ó politikussal. Ami mégis kézenfekvő a
köztük lévő kapcsolat tekintetében az az, hogy a két "meddő magyar sors" a harmadik
nemzedék világának két ellentétes pólusát szimbolizálja - a haladó, forradalmi ill. a
hagyományos, „reakciós” irány kibékíthetetlen szembenállását.
Pölöskei Ferenc így ír Ady jelentőségéről: "Felismerte: a radikális, demokratikus és
nemzeti program kialakulása a részkérdések megoldásától is függ. Károlyi Mihály az új
külpolitikai orientációval, Nagy György a köztársaság követelésével, a polgári
radikálisok következetes antifeudális kritikájukkal s a nacionalizmus elutasításával
gazdagították e részeredményeket. A szociáldemokrata párt viszont a demokratikus
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polgári követelésekkel, a munkáskérdés ébrentartásával és az antimilitarizmussal.
Ezeket az irányzatokat Ady költészete és prózája ötvözte egységbe.” 185 Míg Tisza
hajthatatlanságáról, maradiságáról így fogalmaz Király Pál: „Szemben állt ő minden
olyan elképzeléssel, mely a szociális engedményekkel vélte megoldhatónak, a
monarchikus rendszer növekvő válságát: a makacs, konok mozdulatlanságot, a
mindenre való reakciós elszántságot képviselte ez a szikár, szemüveges gróf. Sokat
emlegetett gerincessége nem jellemesség volt, hanem korlátoltság, látókörhiány,
másokat semmibe vevő, hetyke, úri dölyf.”186
A köztük levő politikai, világnézeti ellentét személyes kapcsolatukban is megjelent.
Hegedűs Lóránt mindkettejüket személyesen ismerve elemző művében ennek hátterét
igyekszik felfedni. Ady újságírói pályája kezdetén a Szabadelvű Párt bihari lapjának
hasábjain (mely a Tisza-család "családi lapja" volt) publikálta első cikkeit, melyek
gyakran kormányellenes hangvételük miatt Tiszában ellenszenvet váltottak ki a fiatal
költő iránt. Ady egy ízben sikertelenül folyamodott Tiszához pénzügyi támogatásért,
majd Boncza Bertával kötendő házasságakor is hiába folyamodott a miniszterelnök
segítségéért. Nem ilyen egyszerű azonban az ellentétek forrása. Ady Tiszában a
nagytőke és nagybirtok emberét, a reakció szimbólumát látta. Hegedűs Lóránt szerint
majdhogynem múzsájává tette a geszti főurat, költői kelléktárából nem is hiányoznak a
Tiszát idéző képek, metaforák: "vad geszti bolond"-nak, "újkori Báthori Erzsébet"-nek,
"Sátán"-nak, "gazember"-nek nevezi a politikust. Tisza sem maradt adósa a költőnek,
szerinte Ady "lelki anarchiát" terjesztett. "Ady és Nyugat levéltetűk a magyar kultúra
pálmáján"187-mondta.
A politikai élet területén Tiszát a reális koncepciójú személyiségek közé sorolják,
felismerte a 48-as politika veszélyeit és szívósan kitartott az Osztrák-Magyar Monarchia
védelme mellett. A "parlamentarizmus nemzetfenntartó erejébe" vetett hitét – melyet
apjától kapott örökül- semmi sem tántoríthatta meg, és mindvégig kitartott azon
illúziója mellett, hogy a "politikus, a parlamenti férfiú a nemzet igazi vezetője".
"Poroszmintájú államférfi"-nak nevezi őt Pethő Sándor, mert hajthatatlanul ellenállt az
ellenzék követeléseinek, s minden bomlasztó erőben félelmetes veszélyt látott, ezért
ellenezte a választójogi reform elfogadását is. Kristóffy belügyminisztersége idején
aggódó levelet intézett hozzá evvel kapcsolatban: "Ha jól ítélem meg a terveteket, (úgy
végzetes lejtőre léptetek, s megássátok talán örökre sírját az ország közviszonyainak, és
a valódi szükségeivel számoló okos politikának." Óckodott a demokratikus
törekvésektől, a paraszt- és munkásmegmozdulásokra orvosságként a két egyház - a
katolikus és a protestáns védelmi erejét képzelte el. "Okkal hitte, hogy a reformok, még
a kisebb pillérek bontogatása is az egész ingatag építményt felboríthatja. De sem fel,
sem el nem ismerte, hogy a rendszer a tatarozás nélküli konzerválást sem bírja
sokáig."188 Különösen a munkapárti kormányzattól kezdve (1910, miniszterelnök 1913tól) vált keménykezűvé az ellenzékkel szemben. Kemény szavakkal illeti magatartását
Horváth Zoltán: "Haynau óta nem volt ebben az országban ember, aki így magára vonta
volna az egész nemzet gyűlöletét."189 Sokan a háborúba sodródásért is őt okolják, hiszen
meg volt győződve arról, hogy Magyarország nem állja meg a helyét biztos
szövetségesek nélkül, így Németországnak akaratlanul is felbecsülte az erejét. Ám
Szekfű szerint sokat köszönhet neki a magyar nemzet, mert tekintélyt szerzett
Magyarországnak a Monarchián belül, és felmenti a háborúszerzés vádja alól: ”...ő volt
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mint Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, ki a monarchia tanácsában a
világháború ellen nyilatkozott, és így megmentette népünket a szörnyű vérvádtól.”190
Az "úri színpadi sereg", "Paprika Jancsik" politizálását a Nyugat lapjain és köteteiben
egyaránt állandó bírálat tárgyává tette Ady. Különösen a koalíciós kormányzat "úri
ribillió"-ja ihlette gúnyos versekre: "Negyvennyolcas tigris / És disszidens fóka, /
Éjszakai bagoly / És nemzeti róka, / Szárnyaló turulok, / És csökönyös rákok, / Ilyen
Noé-bárkát / Tán Noé se látott"191 - írja róluk. Politikai gondolkodásának tekintetében
sokan kiemelik demokratikus, sőt forradalmi beállítottságát. Pölöskei szerint - míg a
radikálisok csak a feudális Magyarország bírálatáig jutottak el - Ady a kapitalizmus
tagadását is magáévá tette. Sokak szerint felismerte a munkásosztály történelmi
hivatását; Király Pál tudatos forradalmiságát csak 1908-tól számítja. Előtte ugyan már
következetes demokrata volt, de aggodalommal nézett a forradalmak elé. „ "Dózsa
György unoká”-jának érezte a költő ugyan már ekkor is magát, de olyan Dózsának, ki
szívesebben sírt csupán népéért, mintsem cselekedett.”192 A későbbi években a felszínes
lelkesedése túljutott a polgárii demokratikus átalakulás kérdésénél. "A magyarság, a
forradalom elmaradása miatt érzett keserűség megmaradt ugyan, de a céltalanság érzete
a korábbi, individuális utakra terelő, veszejtő erővel nem hatott már többé: a forradalmi
tömegek látásával együtt az emberiségélmény is mélyebb, konkrétabb lett." Szekfű
negatívumként emeli ki nála, hogy "ö is hitt a forradalom önkéntelen bohócainak". Az
1912. május 23-i193 események kapcsán Horváth megemlíti, hogy, hogy csak két ember
állta meg a helyét: Ady és Tisza. Tisza kijelentette: "Nem vagyunk népjóléti intézmény,
a tanácskozást folytatjuk."194 Ady pedig a változás szelétől megittasulva megírta
Rohanunk a forradalomba c. versét.
A grófi szérűn, Az öreg Kunné, az Álmodik a nyomor c. költemények a társadalmi
elmaradottságot panaszolják. Főként a parasztság sérelmeit érezte magáénak, így a
parlamenti pártok közül Áchim parasztpárt ja állt a legközelebb hozzá. Sokan így is a
radikálisokhoz sorolják, hiszen a Párizshoz vonzódó költő nem maradhatott értetlen a
franciák hasonló mozgalmaival szemben. Ahogy Adyt "Párizs dekadens költőjé"-nek,
úgy Tiszát „Bécs szolgájának” nevezték. Hegedűs Lóránt e kérdésben is próbálta az
ellentétet oldani közöttük. Ady Octavia Gogával folytatott barátságát párhuzamba hozta
Tiszának a háború előtti Romániával való megegyezést kereső tapogatózó lépéseivel.
Ahogy Szekfű Ady politikai műveltségét "gyarlónak" nevezte, mert csak ösztöneivel
érzett rá a "nemzet kóros állapotá"-ra, úgy jellemezte Tiszát Gratz műveltségét tekintve:
„Elméje nem volt sokoldalú. Ami nem függött össze a politikával, abból nem sok dolog
érdekelte, és az irodalom és művészet terén - bár érdeklődése erre kiterjedt,
egyoldalúságtól nem volt ment”195. A családi hagyományok és puritán életvitele folytán
számára Arany János maradt a költök legnagyobbika. A művészet iránt az 1910-es
években nőtt meg leginkább érdeklődése főként azért, mert az "anarchisztikus
tendenciák" mögött meglátta azt a szellemi erőt, melyet csak hasonló igényű
intellektuális támadással lehetett csak leszorítani. Így indította útjára 1911-ben a
Magyar Figyelőt, mely a nemzeti kultúra "tisztult magaslatai"-nak felkutatását tűzte ki
célul. Jól jelzi Tisza hozzáállását az új irányzatokhoz az említett folyóiratból kiemelt
cikkének egy részlete: „A hypermodern jelszavakból táplálkozó félműveltség
terrorizmusa az, melynek vásári lármája betölti a kultúra egész épületét... Hihetetlen
minő fogékonysággal bír közönségünk a dekadens irányzatok iránt. Tudomány,
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irodalom, művészet szabad prédája mindazoknak, akik az újdonság, feltűnés, a
rendkívüliség terén egymást kívánják felülszárnyalni."196
Ady Tisza számára a "szegény dekadenseket" képviselte. Újat már nem mondhatunk
művészi nagyságáról és avval szembe kellett néznie minden korábbi bírálójának is
előbb-utóbb. Maga Szekfű is korrigálta a Három nemzedékben kifejtett álláspontját vele
szemben. Ady számára a 'Művész' szimbólummá emelkedett, aki karizmájával
társadalmi véleményformáló és vezető szerepre hívatott. A "Hortobágy poétájá"-nak
azonban meg kellett küzdenie a "Muszáj-Herkules" meg nem értettségével, a zseni
különös magányával.
Gyakran elmarasztalták azért, hogy a magyarság rontására kártékony eszméket hirdet,
zülleszti a nemzetet. Forradalmian új gondolatai és stílusa miatt pedig
magyartalansággal vádolták. Pedig Ady költészete feleleveníti szinte az egész magyar
történelmet s annak legfontosabb szereplőit (lázadó nemesek, kiskirályok, pogány
vezérek). Őszinte és megdöbbentően szép jelzőkkel vall magyarságáról. ("Az én
magyarságom / Mindennél keserűbb / Mindennél igazabb” ''Véres és fekete / Véres és
szomorú", "Büszke fellegorom / Büszke nagy sirató”197, "Átkozott”) Mégis mindezt
folyton-folyvást bizonyítania kell: "... az álmosoknak, piszkosoknak, / Korcsoknak és
cifrálkodóknak / Félig-élőknek, habzó szájúaknak. / Magyarkodóknak, ködevőknek, /
Svábokból jött magyaroknak / Én nem vagyok magyar?"198 Hazafisága Berzsenyi és
Kölcsey hagyományát követő ostorozó és keserű hangvételű költeményeket szült.
Irtózott a korszak népszerűsített nacionalizmusától, a "piros-fehér-zöld őrülettől" - ezzel
szemben a hazaszeretet reformját hirdette. Leginkább a dzsentri középnemesi rétegből
kikerülő függetlenségi politikusokat bírálta nemzeti uszításukért, amellett maga sem
tagadta meg lázadó kisnemesi voltát. A hazáról délibábos képekben írt, a „magyar
Ugar” már szinte közhellyé vált versei által („Elátkozott hely, Nekem: hazám / A
naptalan Kelet”199).
Szekfű nem tartotta Ady keserű szavait célravezetőnek: "Feketén látó vates, gonoszat
hirdető próféta egy népnek sem kedves, de legkevésbé a századforduló, rózsaillúziókból
élő magyarságának. Hogyan tűrhette volna az, hogy álmairól, vétkeiről magyar költő
vonja le a leplet és hirdesse tekintéllyel, hogy 'valahol utat vesztettünk!' "200
Németh László evvel szemben éppen azért nevezte a "legmagyarabb magyarnak", mert
kimondta 'komp-országunk’ ítéletét: „ Céljainkat elcélozták, / Életünket már elélték. /
Cirkusz ponyvák / Bohócsorsa leng előttünk.”201
Szekfű Tiszát tartotta a korszak legnagyobb magyarjának, mert „népének nagy
szolgálatokat tett és méltó minden kor hálájára”, hisz a magyar állam megmentésén
fáradozott, s bár szűklátókörűen ellenállt minden változásnak, abban a meggyőződésben
élt, hogy ezzel megmentheti az országot a katasztrófától. „A kérdés csak az: Meddig
mehetünk: hol van az a határ, melyen túl ma még nem szabad jogot adnunk, ha a
nemzet sorsát avatatlan kezekre bízni nem akarjuk?”202 - fogalmazott Tisza a Magyar
Figyelőben. Pölöskei szerint nemzetről való felfogásának az volt a sötét pontja, hogy
mindig az uralkodó osztályok érdekeit helyezte előtérbe. Meg volt győződve a
magyarság nagyságáról, de elképzelései sohasem ellenkezhettek a Monarchia
célkitűzéseivel, a dinasztia érdekeivel. Zsarnoknak tartják azért is, mert számára nem
volt kérdéses, hogy a nemzetiségeknek Magyarországon van a legjobb sora, hisz élvezik
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a szabadságjogokat s a magyarság kulturális hátterét. Vallásos elhivatottsággal
gondolkodott a magyarság sorsáról: "Ha az Úristen fenn akarja tartani ezt a nemzetet a
jövőben is, meg kell, hogy adja az erőt ennek a nemzetnek, hogy olyan áramlatoknak,
amelyek a létföltételeit fenyegetik, amelyek a halál leheletét fújják reá, ellen tudjon
állni, míg nem késő.”203
A két nagy egyéniségnek más-más jelentőséget tulajdonítottak a történelem különböző
korszakaiban. A harmincas években Tisza állt az érdeklődés középpontjában. „A
gúnyolódók azt mondják: Tisza most a divat, azt felelem Tisza nem divat, ó történelem”
- írja Hegedűs Lóránt. A második világháború után Ady népszerűsége felülkerekedett
Tiszáén. Horváth Zoltán már így vélekedik róla: "Ady Endre volt a jelkép, a zászló, a
legkiemelkedőbb csúcs...”204 Hegedűs Lóránt egyformán értékesnek látta őket, szerinte
mindkettő "Magyar Messiás" volt: „Ők ketten különállnak, mert ők mind a ketten
Egyedülvalók. Ezért az egyedülvalóságukért érdemes velük foglalkozni. Ez az első jele
annak, hogy a két nagy ellenség, Ady és Tisza félreismerhetetlenül összetartoznak.”205
4. A harmadik nemzedék ítélete
Az eddigi eszmeirányzatokról, kiemelkedő személyiségekről szóló gondolatok
összegzéseképpen a harmadik nemzedékről megfogalmazott „ítéletet” ismertetem.
Sokoldalú a probléma, ezért nem térhetek ki részletesen a külpolitika, a
nemzetiségekkel való megegyezés vizsgálatára, csak általános véleményeket
összegezhetek. A nemzedék története háborúba torkollott. Nem egyértelmű, hogy, mi
okból sodródott bele ez a generáció a háborúba, mint ahogy az sem, hogy melyek azok
az értékek, melyek ezáltal veszendőbe mentek.
Bibó István és Horváth Zoltán szerint hazug volt a kiegyezés, csak annak revíziója
hozhatott volna gyökeres átalakulást, a Monarchia felbomlása elkerülhetetlen volt.
Ezzel szemben Szekfű, Pethő és Gratz álláspontja az, hogy a kiegyezés megóvásának
elmulasztásáért felelősek a közjogi viták korszakának politikusai. Hanák nem foglal el
egyértelmű álláspontot a kérdésben, árnyaltabban fogalmaz a Monarchia hibáiról, és
ugyan elismeri, előbb-utóbb el kellett buknia, azt is hozzáfűzi: „A sűrűsödő
válságjelenségek és belső kohézió gyengülése ellenére is elhamarkodott vélemény lenne
a felbomlást már a századforduló idején elkerülhetetlennek vagy szükségszerűnek
minősíteni.”206
„A háború nem oka, hanem alkalma volt a Monarchia fölbomlásának.”207 Eltekintve
attól, hogy a Monarchiát jónak tekintjük-e vagy sem, abban egyetértenek a történészek,
hogy a háború mindenképpen hátráltatta az ország fejlődését. Merényi egész művét
áthatja a készülődő világégés fenyegetése. „Az igazság az, hogy az emberek még nem
hittek abban, hogy a közeljövőben háború lesz. A baloldal vezetői már látták, hogy
fennáll egy nagy nemzetközi összecsapás veszélye. Úgy vélték azonban, hogy a
világháborúra csak a távoli jövőben kell számítani”. Bibó szerint a magyar népre eleve
jellemző politikai döntésképtelenség 1914 táján különösen élesen mutatkozott meg.
A világháború egész Európát megrázta, Magyarországon is megtörte a kiegyezés utáni
kulturális és gazdasági fejlődést és a következő évtizedek sokszor negatív és szélsőséges
történelmi-politikai eseményeinek forrása lett. Bibó szerint már nem lehetett
megmenteni a történelmi Magyarországot, Szekfű viszont elsíratja Szent István államát,
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egyben bírálja a nemzedéket egyoldalú németbarátságáért, de (hasonlóan Merényihez és
Gratzhoz) Károlyi antantbarátságát is irreálisnak tartja. Tovább súlyosbította a
helyzetet, hogy a nemzetiségi probléma megoldására sem készült egységes, átfogó terv,
noha a környező országokban (Ferenc Ferdinánd, Karl Renner) és hazánkban is (Jászi
Oszkár) voltak szerzői és szorgalmazói az állam trialisztikus, centralisztikus és
föderalisztikus átszervezésének.
A Monarchiát pártoló történészek értékveszteségnek tekintik a hibákkal terhelt, de
mégis jól működő állam felbomlását. Érvekkel támasztják alá a dualista rendszer
létjogosultságát (Duna-menti népek egységes gazdasági rendszere, polgári és
nemzetiségi szabadságjogok érvényesülése stb.). A szomszédok agresszív politikájával
szemben Magyarország hódításellenes magatartását hangsúlyozzák. A konzervatív
történetírók Gratz, Szekfű, Pethő - keményen bírálják a kor vezető politikusait, mégis
bennük látják a jövő megalapozóit és nem tartják reményteljesnek a reformista
törekvéseket. A nemzedék vezetőinek felelősségét főként abban látják, hogy hátráltatták
az erős hadsereg megszervezését és ezáltal katasztrófába sodorták az országot. Gratz
szerint: „Sok ambiciózus terv, amelyet ellenségeink az osztrák-magyar monarchia
felbomlasztására alapítottak, talán soha nem fogant volna meg szerzőik agyában, ha
Ausztria-Magyarország nem mutatja annyira a teljes felbomlás képét.” 208 A
magyarságnak érdekében állt a Monarchia fenntartása, ezért támogatnia kellett volna a
hadsereg fejlesztését is. Az állandó parlamenti obstrukció azonban vakvágányra
vezetett, nem tette lehetővé, hogy Ausztriával szemben komoly előnyöket szerezzünk.
"... itt az a nemzedék, amely Magyarország politikai sorsát ebben az időszakban intézte
és amely a monarchia erejét nem erősítette, de gyengítette, alig menthető fel ama vád
alól, hogy vak volt, hogy könnyelműen tett kockára életbevágó érdekeket sokkal kisebb
fontosságú célok kedvéért és hogy túlságos elbizakodottságában nem látta világosan
Magyarország helyzetét és azokat a veszedelmeket, amelyeket élesebb szemek az
európai politikai láthatáron már akkor is felismerhettek.”209
Pethő Sándor Tiszára összpontosítja a politikai élet megítélését. Elismeri ugyan, hogy a
politikus ugyan nehéz ellenzékkel állt szemben, de "Tiszát terheli elsősorban annak a
végzetes mulasztásnak a felelőssége, hogy nem kereste a megegyezést” az
ellenzékiekkel, akik "alapjában véve egyetértettek Tiszával a legfontosabb külpolitikai
kérdésekben.” Andrássy reformkonzervatív módszerében látta a Monarchia
megmentésére irányuló legreálisabb lehetőséget. A hadsereg fejlesztését Pethő is
kulcsfontosságúnak tartotta: "Mikor a nemzeti imperializmusok a feszültség
legmagasabb fokára hágtak világszerte, anakronizmusként hatott az a rendszer,
amelyből minden, a hadsereg erejét és értékét más államokban meghatványozó érzelmi
vagy erkölcsi elvet száműzni kellett.”
Szekfű adja a „hanyatló korszak” legátfogóbb elemzését Legfőképpen azt bírálja, hogy
e nemzedék önáltató illúziókba burkolódzott, és a közjogi torzsalkodásokon kívül aligha
futott másra az erejéből. A kor politikusaiban a Mohácséval megegyező katasztrófa
előhírnökeit látja: „Ez a kor az, midőn öblös hangok, széles vállak és boltozott
mellkasok politikusok lesznek, amint ez körülbelül hasonlóképpen történhetett négyszáz
év előtt, a Mohácsot előidéző, Mohácsért felelős nemesi gyülekezetekben.”210
Fogalmazása annyira drámai, hogy kijelenti: bűnös volt a kor „a nemzeti bűnökben,
bűnös a hazug szívpolitikában.”
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Horváth Zoltán, Hanák Péter és Merényi László rámutatva a vezető politikusok
zsákutcás magatartására középpontba a haladó tendenciákat állítják. Csalódottságuk a
világháború előtt megtorpanó demokratikus táborral szemben jut kifejezésre. Leginkább
azt hiányolták ezek a történészek, hogy sem a polgári radikálisok, sem a
szociáldemokraták nem voltak képesek az utolsó pillanatig elszakadni a NagyMagyarország kereteitől, nem kerestek megegyezést a nemzetiségiekkel és azok hasonló
mozgalmaival. Azon kívül arra is későn döbbentek rá, hogy: "A magyar demokratikus
mozgalom gyenge és szárnyaszegett mozgalom, míg pusztán városi képződmény. Csak
széles paraszti és földmunkás néprétegek öntudatra ébredéséböl és szervezéséből nőhet
ki a magyar szabadság fája.”211
Merényi a háborús fenyegetettségben létrejött ellenzéki összefogást emeli ki
pozitívumként. Az ellenzék megosztottsága miatt 1913-ra megállt a haladó erők
békemozgalma, ekkor mutatkozott meg a nemzedék ellentmondásossága: a parlamenti
pártok több évtizedes ellentéte a legteljesebb összhanggá alakult, az eddig
antimilitarizmust hirdető mozgalmak elhallgattak vagy beálltak a háborúra készülődők
sorába. „A vészterhes napokban sok mindennek megváltozott az értéke; amit régebben
fontosnak tartottak, az most jelentéktelenné vált.”212
Hanák Péter szerint a nemzedék progresszív ereje nem volt képes történelmi feladatát
teljesíteni. Egyrészt elszigetelődött saját nemzetén belül internacionalizmusának
hirdetésével, másrészt a nemzeti baloldallal való kompromisszum keresése miatt pedig
elvágta a kapcsolatát a többi nemzettel. „... ingadozása egyfelől a dualista rendszer, a
kettős szövetség elleni harc őszinte vállalása, másfelől az integratív fenntartásához
fűződő érdekei, elméleti megfontolásai között már a háború előtt megmutatkozott, de
csak a háború alatt vált sorsdöntővé.”213
Horváth Zoltán a "második reformnemzedék" tévedései és ingadozásai legsúlyosabb
következményének a reakció fölerősödését tartja. "A háború kitörése a haladás táborát
tehetetlen, levert és letargikus állapotban érte - ellenállhatatlan erővel sodorta magával a
dualista Magyarországot végzete felé.”214 Szerinte 1918-ban bevégeztetett a nemzedék
történelmi hivatása, nem volt képes egy egész történelmi korszak "bűnös uralmának
minden terhét” magára vállalni.
Bár a bírálatok, a történelmi felelősség súlya nem a kor nagyjait dicséri, a harmadik
nemzedék kritikáját hagy zárjam mégis Horváth Zoltán méltató gondolataival: „Bízvást
állítható, hogy alig-alig akadt nemcsak magyar, hanem bármely nemzet történelmében
olyan korszak, amely morálisan ily magasrangú, szellemiekben ily gazdag alkotók,
gondolkodók ily nagy számú jelentkezését mutatná fel. S bízvást állítható az is, hogy
annak a szellemi forradalomnak, annak az alkotó erőnek, s annak az erkölcsi
emelkedettségnek, amelynek tanúbizonyságát adták, kitörölhetetlen nyomai maradtak a
magyar élet egészében.”215
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