
A legnyomasztóbb í rónk
Petelei István ( l 852- l 9l 0)

urcsán vagyunk Peteleivel: aki-
nek valami kis köze van irodal-

munkhoz, akkor is tudla, hogy a leg-
els k sorában van a helye, hogy vi-
lágirodaImi mé relekkel mé rve is a

századforduló legnagyobb elbeszé -
1 i közé  tartozik, ha törté netesen
atig olvasott t le egy-ké t noveliát,
s t talán mé g akkor is, ha nem olva-
Sott t le semmit, Ugyanakkor az ol-
vasó nagyközönsé g, az irodalom
cí mzettie manapság már a nevé t
sem ismeri, hololl Peteleinek min-
diglen fontosabb volt az olvasó,
mint az irodalmi szakember. É s volt
is jó né hány é v ú gy a mrllt század
legvé gé n, amikor a közmegbecsülé s,
ben versengett a legné pszer bbekkel, Igaz, mindig is
az igé nyes olvasmányokat igé nyl k í rója volt, azoké ,
akik elviselik, ha az í ró az é let komorságait, bánatát,
lé lekzavarodását szembesí ti velük, Alighanem Petelei
az egé sz magyar irodalom legnyomasztóbb í rója, mé g
remekmí v  szatí ráiban is; soha nálunk ilyen humorta-
lan szatí rákat nem í rtak. Az a bú skomorság, amelyet
az elmegyógyászat ,,mániákus depressziónak" nevez, s
amely vé gül is a té bolyultságig, hatalmasodott el az

í rón, rású ti bé lyegé t egé sz zordon é letm vé re, Petelei
nem ,,szórakoztat", mé g kevé sbé  ,,muiattat" - Petelei
meggyötri az olvasót, de olyan m vé szi szí nvonalon,
hogy lesú jtva egyben felemeli a lelket.

Származása szeí int ritka ké p]et vo]t a polgárosodó,
de a nemesi mú ]ttól el nem szakadó Magyarországon
a mú lt század második [elé ben, Erdé ]yi örmé ny-szé -
kely keveré k családban SZületett, el dei nemzedé kek
óta kifejezetten iómódú , akár gazdagnak is mondható
keresked k voltak, Va]lásukat tekintve öí mé ny-kato]i-
kusok. Ez a se nemesi, se iobbágyi, már a feudalizmu,
son belül is polgári helyzet, amely vallásilag is elkülö-
nült a nagyobb hazai tömegekt l, né miké ppen a hazai
zsidóság módosabb ré tegeinek társada]mi viszonyla-
taira emlé keztetett, É ppen ezé rt lehet sé get adott,
hogy kí vülr l né zzé k ne csak az ú ri é s a paraszti hazát,
hanem mé g a iavaré szt né met ajkú  - sváb, szász, cip-
szer - polgárságot is, amely a konkurens teí mé szetes
ellenszenvé vel figyelte az örmé ny, zsidó vagy rác pol-
gárok mellé jük gazdagodását, A szé kely atyafiság pe-

dig mé g ehhez is sajátos különállást ielentett. A sok-
gyermekes Petelei család tehát szinte magányos SZi-

get Volt Marosvásárhelyen, kereskedtek mindenkive],

Hegedüs cé za (1912-1999) í ró, fóiskolai tanár kultú rtörté -
né sz. robb mint sáz kótete ielent met é s ezer .ádlóm so,a
hangzott el. Fenti í rását a Magtet  könyvkiadónál l9EO-ban
megielent ,,Arcké pvázlatok" cí m  köteté b l vettük át.

de maguk közi, befelé  é ltek, szokat-
lanul magas kulturális szí nvonalon,
Az olvasás, a nyelvtudás, a m vé sze-
tek szeletete é letforma volt a szá-
mukra. A szül kb l é s testvé rekb l
egé sz házit Zenekar kitelt, é S ottho-
nukban, a Hargita alján esté nké nt
Bathot, Haqdnt, M1zartot, s.hubertet

iátSzottak a maguk gyönyörködteté -
sé re,

A fiatal petelei lstvánt mindezek-
hez filozófiai é s teológiai problé mák
izgatták, E|mé lyedt vallásának taní tá,
sában. Kezdetben pap akart lenni, de
amikor é rettsé gizett f VeI Pestre -
mé g nem Budapestre! - jón, hirtelen
fordulattal mé gis a M egyetemí e

iratkozik, hogy é pí té szmé rnök legyen, Nemsokára át-
iratkozik a bölcsé szkarra, hogy törté nelemmel é s ré gé -
szettei foglalkozzé k é s hamarosan kedvence lesz a hala-
dó szellem  nagy archeológiaprofesszornak, Rónrzr

Flórisnak. ott is maradhatna mellette tanársegé dnek,
de addigra már továbbragadia az ú j é lmé ny: a termé -
Szettudomány. Megismeri Dafuin tanait, kezdetben lel,
kiismereti okokból vitába szá]l a modern biológiával, de
ideg rl  lelki válságokon át vé gül is gy z az igazság
szomiú sága, Egé szen közel került a materializmushoz,
ugyanannak a biológia determinizmusnak hitvallóia,
amely körülbelül ugyanebben az id ben alakí tia ki Zold

naturalizmusát. De a teológiai világké p elenyé szé se
pesszjmizmusba torkoll, A kiegyezé s Magyarországa é p-
pen a leglobb e]mé kben kedvez is a borulátásnak, diva-
tos lesz Schopenhauer. É s a komor frankfurti bölcsnek
olyan szé p a stí lusa, hogy eszmé i belopakodnak a leg,
jobb í zlé s ek, a legeurópajbb magyarok elmé ié be: Re-

viczkanek, Komiáthunak js dönt en határozza meg világ-
szemlé leté t Schopenhauer É s megé rzik Turqenyu hatá-
sa is. A vidé ki nemesi fé szkek bánata hamar rokon lel-
kekre, s t rokon hangokra talál Magyarországon, Mé g
Gqulai Pál remekmí v  kisregé nyé ben is ez a bánat bo,
rong,

t lanári diolomával Erdé lvbe visszaé rkez  petelei

Ao''hon csak primití vsegót, kisszer sé geket lalál.
Hová is kapcso]ódhat ilyen kultú í ával é s ilyen lelkiáIla-
potta|? Kemé nJ Zsigmond regé nyeinek remé nytelensé -
gé ben, Arany balladáinak lelki zaklatottságában, a szé -
kely né pballadák zordonságában ismeri fel legközelebbi
rokonságát, Ezeken a pé ldákon edz dik stí lusa is, Korai
novellái prózában í rt batladák, de olyan prózában, ame-
lyeket Szinte versszer en, ritmikusan lehet olvasni,

Nem is ]esz tanár, Úiságí rónak áll- Nagyon ló ú iság-
í ró, ha kell, jó szerkeszt  is, mert tiszta szemmel lát,
é s talán kalmár el dei öröksé geké nt kit n  szerlez -
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nek is bizonyul, Legválságosabb korszakaiban is tevé -
keny alakja lesz é s marad az erdé lyi irodalmi közé let,
nek. Az iroda]omban pedig már els  nove]láival felt ,
nik, Mé g az annyira szigorú  é s t le mer ben különbö-
z  szemlé let  Gyulai Pált is elragadja, habár tú lzott-
nak tartIa pesSzimizmusát é s költ i igazságszolgálta-
tás hiányát m veiben, Mert Petelei nem szolgáltat
igazságot a szerencsé tlenül iáró ártatlanoknak, hiszen
amit lát, aZ vagy tragikusan, Vagy nevetsé gesen igaz-
ságtalan, A balladai hang mellett egyre er sebb í rása-
iban a szatí ra, de olyan szatí ra, amelyben nincs sem-
mi igazán nevetnivaló. Sokan meg is sé rt dnek t le,
mert azok is magukra ismernek szem]é letesen ábrá-
zolt é S a ieí rás puszta té nyé vel elmarasztalt alakjai-
ban, akikre nem is gondolt. Vagyis igazi tí pusokat te-
remt: a sZáZadVé g városi é leté nek embertelen vagy az
embertelensé gnek á]dozatul es , nemegyszer zavart
lelk  tí pusait. Petelei nem köZvet]enül bí rália a társa-
dalmat, hanem a társadalom té nyei közt elnyomoro,
dott lelkeket mutatia meg rendkí vüli pszichológiai tu-
dással, Igazi, vé rbeli realista. Lelkesedik Mikszáthé tí ,
de nyoma sincs benne Mikszáth csú folódó der ié nek,
s mindenestül idegen a fiatal Mikszáth romantikakö-
zelisé gé t l, Sokkal inkább összeköt  láncszem egy,
ré szt Arany é s Kemé ny, másré szt a századfordu]ó in-
dulatos társadaIomkritikus fialaljai, Thury zoltán, Bió
Lajos, a harcos publicista Adu között_ Bio]ógiai deter-
minizmusa pedig Zola legközelebbi rokonává teszi_
Hazai atyafiságát talán Tolnai La|os kemé ny kritiká|á-

ban é s llstí r Zsigmond mindent átfogó tervezgeté sé -
ben találhatiuk, De Petelei sokkal jobb, sokkal m vé -
szibb í ró Tolnainál, ]usth é letm ve pedig tragikusan
töredé k marad, Petelei é letm ve teljes: noveliái é s re-
mekmí v  regé nye A füIemüIe komor, remé nytelen, de
teljes körké pet örökí tenek meg egy világtól elmaladt,
embertelensé gekkel te]jes vidé ki városi világról, csa-
lódottakról, elté velyedettekr l, az  rület határán té -
velyg kr l é s megté bolyodottakról, Saiát lelké ben é I-
te mindezt, É s ez a lé lek tú l é rzé keny volt_

Id sebb korában ugyan vé gre kijut egy pillanatnyi
boldogság is, Szerelmes iesz, viszontszerelemre ta]ál,
megn sül, é s a kit n , hozzá hasonlóan kulturált é s
é rzé keny Ielk  asszony szerelmes türelemmel ál1 az
egyre sú lyosabban idegbeteg fé li mellett, lrodalmi si-
kereket is tudomásu] vehet, A konzervatí voknak ugyan
tú lságosan 1iberális é s megbocsáthatatlan darwinista,
a haladó taní tványoknak ugyan tú l remé nyte]enüI
pesszimista, de együtt ismerik el rendkí Vüli tehetsé -
gé t, m vé szi szí nvonalát, európai magyarságát, Ko-
]ozsvárott é l, az erdé lyi irodalmi közé ]et egyik vezé r,
alakja, de Budapesten jobban tudiák, mennyire a f -
szerepl k közé  tartozik, ldegzete azonban vé gül is fel-
 rl dik, A depresszió legy zi, elmegyógyászati keze-
lé sre szorul. Alighanem a té bolydában is iobban látta
a szenved  emberek igazságát, mint azok, akik oda-
kint már csak az  rültet látták benne. Ötvennyolc é ves
korában halt meg az elmegyógyinté zetben.

Heged s Gé za

hogy távoli rokonságban álltak |ohann Ethermann né -
met í IóVaI, Goethe magántitkárával, a famí lja nem ren-
delkezett kiemelked  anyagiakkal, í gy polgári foglal,
kozás után kellett né znie. Mé rnöknek tanult a Monar-
chia szí vé ben, majd bé csi záróvizsgái vé gezté vel be-
barangolta a kontinens legfeilettebb országait, Nyu-
gat-Európából sZámos tapasztalat birtokában iött
vissza Magyarországra, Nemcsak utazásaiban követte
nagy pé ldaké pé t, szé chenuit, hanem cé ljaiban is. Haza-
té rve azt hangoztatta, hogy a felzárkózás é rdeké ben
els sorban a közlekedé st kell sürg sen fejleszteni,
Ezé rt is vállalt szí vesen állást a közmunkáké rt é s köz-
lekedé sügyé rt felel s miniszté riumban. Már Tiszd La-
jos minisztersé ge alatt iS ott do]gozott, de álmai meg-
valósulását akkor látta igazán teliesülni, amikor a fia-
tal é s fölötté bb energikus - ké s bb ezé rt vasminisz,
ternek nevezett - Baross Gábor alatt a vasú thálózat-
é pí té Si, kiköt é pí té Si-tengerha jóZási programok meg-
indultak, HivataInoki karrier|e csú csát az ú gynevezett
darabontkormány idejé n é rte e], amikor - az akkorra
már miniszteri tanácsosi beosztást betölt 

Egy budai polgár
Eckermann Ede a szegé nqek mentora

z elmú lt esztend k során ú ira polgári öntudatra
é bred  f városi kerü]etek lakói é s önkormánvzatai

számos |elé t adták az er söd  llkáIpatiltizmusnaft. A yá-
rosré szek ú iraé lesztetté k a hagyományos helyi ünne-
peiket, leporolták é s visszaállí tották ré gi cí merüket,
vagy é ppen Úi jelké ppa|zsot terueztettek, Minden _
magára valamit is adó - városré sz polgármesteri hiva-
ta]ának homlokzatán ott lengeti a szé l a nemzeti zász-
ló mellett a kerületi lobogókat is, A legtöbb önkor-
mányzat helyi kitünteté seket s más elismeré si formá-
kat is lé trehozott _ Dí szpllgári cí mmel, a kerületr ], vá-
rosré szr l, vagy azok egykori jeles ]akóiról elnevezett
dí jjal iutalmazták a helyi é rdekek kiemelked  ké pvise-
l it, a helyi cé lok kimagasló támogatóit,

Eckermann Ede nevé t hiába keresné nk az é letrajzi le-
xikonban, em|é ke teljesen kikopott a köztudatból, pe-
dig egy els , va€y második kerületi kitünteté snek, dí i-
nak aligha találhatnának megfelel bb né vadót.

Eckermann Ede (l842, jú nius 23,-l922, március
23, ) né met száí mazású  kisnemesi családban született,
Nemesi el nevé n - óhegyi - é s azon a dics sé gen tú l,
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Eckermannt - Feié ruáry Gé za minisztereInök kormány-
biztossá nevezte ki. Feladata a Lánchí d korszer sí té si
munkálatainak koordinálása Volt. E posztján a köVet,
kezó kormányok is meghagyták, s t, mé g nyugállo-
mányba vonulása után is - azok vé gezté ig - irányí t-
hatta a munkálatokat, Nemcsak Szé chenyi hí dia, a bu-
dai Vizivárost a pesti Belvárossal összeköt  m szaki
lé tesí tmé ny kötötte azonban Budapest egyik legré -
gebbi városré szé hez. (Ví ziváros akkor telies egé szé ben
a II. kerülethez tartozott, ma az I. é s ll, kerület osztozik
Iajta), Lakása is ott állt, s több mint három é vtizeden
keresztü] választották be folyamatosan a szé kesf vá,
rosi törvé nyhatósági bizottságba a II. kerüIeti polgá-
rok.

Már jól ismert közé leti szemé lyisé gké nt kereste
meg l902-ben Herein Károly f városi tanácsnok, a IL

kerület akkori elölláróia, felvetve, hogy nagy szüksé g
lenne egy olyan szervezetre, amely az egyre ter|ed 
nyomor enyhí té sé t segí tené  el , Eckermann azonnal
az ügy mellé  állt, s szervez  munkája nyomán, l902
nvarán megalapí tották a Budapest II. kerületi Általá-
nos Közióté konysági Egyesületet.

Ieles é s tehet s kerületi lakosokat sikerült meg-
nyernie az ügynek, Földbirtokosok, igazgatók, cé gve-
zet k, háztulaidonosok, grófok, nagykövetek, a Ma,
gyaí  Nemzeti Bank igazgatója, de pé k- é s hentesmes-
terek is találhatók a legels  választmány tagiai köZött,
Az alakuló közgy lé sen elnökké  választott Eckerman-
nak rövid né hány hónap alatt a kerület inté zmé nyeit,
társadalmi szervezeteit é s vállalatait is sikerült
együttm ködé sre bí rnia, Í gy kerüIt az egyesület tagjai
köZé  a GanZ Rt., aZ országú ti Plé bánia, a Hungária
Egyesült G Zmalmok Rt,, a Budapesti Refolmátus
Egyházközsé g, a Budai PoIgári Lövé szegylet, valamint
a Kacsa u,9, szám alatt üzemel  Els  Budai Szikví z-
gyár iS, A kibocsátott felhí váshoz több mint né gyszá-
zan csatlakoztak {mások mellett a Mechwart Andí ás,
Alpár lgnác, Baumgartner Alaios, Zipernovszku Károly is
komoiy adományokat tett). Vé gül ké tezer korona ala-
pí tványi t ké vel é s ké tszázötven koronányi ado-
mánnyal indulhatott meg a szervezet é lete,

n Z egyesület je|mondata - a Sainos, ma is egyre
Aid táltóbb - .Enahí tsük a nu|m\rl|.' lett Kezdetben
pé nzsegé lyeket folyósí tottak az arra rászorultaknak,
ma|d ,,az elszegé nyedett polgártársak anyagi támoga-
tása" más formáival is é lni kezdtek, l904-ben, elnöki
kezdemé nyezé sre a munkané lküliek foglalkoztatására
nyitottak meg egy m hellt, amelyben az egyesület ál,
tal vásárolt t zifát aprí tották alágyú itóssá, S kötötté k
csomagokká az ideiglenes munkához é s fizeté shez ju,
tottak. Ké s bb hulladé kspárgák összekötözé sé re is
vállalkoztak, Együttm ködve a Budai Polgári Lövé sz-
egylettel é s a Budai dalárdával, olyan táncviga]makat
rendeztek, melyek bevé teleib l hat Varrógé pet sikerült
beszerezni, Ett l kezdve a n i munkané lkülieknek is

tudtak már cseké ly mé rté kben megé lheté st biztosí ta-
ni, Varróosztál}t szerueztek, s nemcsak munkahelyet,
hanem * ma í  mondanánk- átké pzé st is biztosí tot-
tak a számukra. Az egyesület m helye a Menház (ma:

Bakfark Bálint) utca 1-3. szám alatt m ködött, l90ó-
ban né pkonyhát is nyitottak, amelyhez a f város adott
komoly támogatást. Ez az inté zmé ny októbert l febru-
árig m ködött, Falai között é vról-é vre l8-20 ezer adag
é telt szolgáltak fel az é hez knek. Je]ent sebb pé nzse-
gé lyhez 250-300 helyi lakost, munkahelyhez - az é ven-
te kiadott jelenté sek Szerint - l900-2500 rászorulót
iuttattak.

Eckermann Ede haláJáig - csaknem ké t é vtizeden
keresztül - irányí totta aZ egyesületet, de emellett más
karitatí v szervezet vezeté sé ben is ré szt vett. Elnöke
Volt a Vöröskereszt IL kerületi választmányának é s a
hailé ktalanok számára (ugyancsak az   kezdemé nye-
zé sé re) lé trehozott meleged t is m ködtet  Il. kerüle-
ti Me}eged szoba é s Levesosztó Inté zetnek. Elnöke
volt a II. kerületi Szegé ny Iskolás Gyerekeket Felruhá-
zó Egyesületnek é s a Hai]é ktalan Menhelyegyletnek.
Választott tagia volt a magyar VöröSkereszt Egylet
Központi lgazgatóságának, tiszteleti tagia a Budai Da-
lárda é s a Máriaremete-Kegyhely Egyesületnek, Jóté -
konysági tevé kenysé gé é rí  az l- világháború  alatt a Vö-
röskereszt magas kitünteté sé t vehette át, s t Zhette a
Ferenc Józseft l kapott Ferenc József-rend é s a Lipót-
rend Lovagkeresztie mellé - Szeruezetei tú lé lté k  t,
csak a II. világháború t követ  é vekben számo]ták fel
azokat,

A köZióté konysági egyesület munkájában az l940-
es é vek eleié n - a több mint másfé lszáz magánsze-
mé llyel szövetkezve - egyesületi tagké nt vett ré szt a
Budai Á|talános Takaré kpé nztát a Budai Kapucinus
Egyházközsé e, a Budai lparosok Önsegé lyz  Egylete,
a lL keú leti lparoskör, a II. kerületi Polgári Leányisko-
la tantestülete, a Budai Galilei szabadk m ves pá-

holy, a Pasaré ti Missiós Egyházközsé g, a Budai Polgá-
ri Kör, a Budai lzlaelita Hjtközsé g, a Budai lzraelita
N egylet, a Fels ví zivárosi Római Katolikus Egyház-
közsé g, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek é s Hadiárvák
II. kerületi Csoportia, a Volt Iskolatársak SzóVetsé ge, a
Budai Polgári Lövé szegylet, az Országú ti Plé bánia, az
Országos T zharcos Szövetsé g ll. kerületi Csoportia, a
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank F  utcai fiókja, a II.

kerú leti vöröskereszt-
Ma, amikor naponta szembesülünk a szegé nysé g

problé máival, gondolaté breszt  lehet látni a helyi szer-
vezetek ilyen szé les összefogását, amelyek - Eckermann
Ede szellemé ben - származásukra é s világné zetükre va-
ló tekintet né lkül, ké pesek é s ké szek Voltak együttm -
ködni, hogy segí tsenek a társadalom peremé re szorult
családokon. Nemcsak a kormányzattól, az elöljáróság-
tól várták a cselekedeteket, hanem maguk is tevé keny
ré szesei voltak a szociális feszültsé gek oidásának,

H. s.
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