
Csekő Ernő 

Tormay Cécile, illetve Herczeg Ferenc szekszárdi kötődéséről 
és családjaik történetének szekszárdi időszakáról 

Szekszárd irodalmi tradícióit kiemelő érdekes egybeesés, hogy a magyar irodalmi élet két világháború 
közti időszakának, és főként annak első felének három legfontosabb, legmeghatározóbb1 irodalmi orgánuma, 
a Nyugat, a Napkelet és az Új Idők egy-egy emblematikus alakja, szerkesztője, azaz Babits Mihály, Tormay 
Cécile és Herczeg Ferenc is rendelkezett szekszárdi gyökerekkel, családi vonatkozású kötelékkel.2 

Természetesen e családi kötelékek nem eredményeztek esetükben hasonlóan szoros kötődést a városhoz. 
Szekszárdhoz legszorosabban közülük kétségtelenül a város szülöttje, Babits Mihály kötődött, akinek 
művészete gazdagon merített gyermekkora élményanyagából, és aki diákként, valamint ifjú tanárként is 
rendre családja körében, a tolnai megyeszékhelyen töltötte a szünidőket. Vele ellentétben Tormay és Herczeg 
nem kötődött szorosan Szekszárdhoz. A családi örökség szerint Tormay állt közelebb a tolnai 
megyeszékhelyhez, hiszen nem csak édesapja, Tormay Béla született itt, de nagyapja, Tormay Károly is a 
reformkori vármegye és a város egyik jeles alakja volt. Ezzel ellentétben Herczeg Ferenc családi 
indíttatásában Szekszárd nem játszott szerepet: a bánáti (verseci) német családba született Herczeg már csak 
felnőtt korában, azt követően került kapcsolatba a tolnai várossal, hogy megözvegyült édesanyja, második 
féijével, Bátory Elekkel1 az 1880/90-es évek fordulóján, éveken keresztül itt lakott és patikát működtetett. 
Mindazonáltal Herczegnek Szekszárdhoz való kapcsolata annyiban feltétlenül élőbb volt, hogy ekkortájt 
Szekszárdra járt, tért meg édesanyját meglátogatni, míg Tormayt hasonló személyes kötelék nem kötötte a 
városhoz. így Tormay igen ritkán fordult elő a városban, sőt az is elképzelhető - ahogy a helyi lap sejteti4 - , 
hogy két, 1920-as évekre eső hivatalos látogatását kivéve nem is járt Szekszárdon. 

Mint látható, Herczeg Ferenc és Tormay Cécile személy szerint nem élt Szekszárdon, nem voltak a helyi 
társadalom tagjai, amint családjuk is csak egy átmeneti időszak erejéig (Herczeg), vagy csak évtizedekkel 
korábban (Tormay) mondhatta magát szekszárdinak. Mindazonáltal az, hogy Herczeg Ferenc és Tormay 
Cécile szekszárdi kötődése nincs benne a helyi köztudatban és a helyismereti közgondolkodásban, nem csak 
ennek köszönhető. Eredménye ez annak is, hogy munkásságuk a II. világháborút követően átértékelésre 
került. Ugyanis a Horthy-korszak két ünnepelt írójának a megítélése - akik műveikkel komoly nemzetközi 
sikereket és ismertséget is elértek - a világháborút követően gyökeresen megváltozott.5 Ezt már csak 
Herczeg érte meg, Tormay még a háború előtt, 1937-ben meghalt. A szilencium azonban nem ugyanolyan 
mértékben volt érvényes munkásságukra. Míg Herczeg művei az 1980-as évekre részben visszakerültek a 
köztudatba, az ekkoriban már engedélyezett új kiadásoknak, illetve újrajátszott színműveinek hála6, Tormay 
müvei csak 1990-et követően jelenhetnek meg újra.7 Ebből is kitűnik, hogy az előző rendszer számára 
Herczeg nem volt olyan mértékben elfogadhatatlan, mint Tormay. Pedig mindketten a Horthy-korszak 
ünnepelt írói, a hivatalos kurzusba illeszkedő alkotói voltak - melyet esetükben az „írófejedelem" illetve a 
„nagyasszony" titulus is kifejez - , és egyaránt jelentős politikai, közéleti tevékenységet folytattak. E 

1 Az Új Időkre ez elsősorban kiemelkedően magas példányszáma miatt igaz. 
" Mindemellett mindegyikük kiemelkedő, egyúttal igen jelentős befolyással rendelkező tagja a korabeli irodalmi életnek. A két 

világháború közti irodalmi elittel foglalkozó írásában Buda Attila egyaránt azon kevesek közé számítja mindhármukat, akik 
folyamatosan és minden értelemben az irodalmi elit, illetve a ,,művészeti első osztály" tagjai közé soroltatnak. A korszak Buda 
által felállított top 10-ében, (A kor 10 alapműve) egyaránt megtaláljuk Babits, Herczeg és Tormay egy-egy müvét: Babits Mihály 
összes versei (1937), Herczeg Ferenc: Bizánc (dráma, 1904), és Tormay Céciltől a Bujdosó könyv (1920). BUDA 2007, 99. 

3 Itt jegyzem meg, hogy Bátory Elek nevét többféleképpen írták, így Bátoriként, illetve Báthoryként. Jómagam e tanulmányban a 
saját maga által is használt „Bátory" alakot használom. 

4 Tolnamegyei Újság 1937. április 9. 3. 
5 így mindkettőjüket jelölték irodalmi Nobel-díjra, előbb 1925-ben Herczeg Ferencet, majd 1936-ban Tormay Cécilet. 
6 Herczeg kisebb írásai, novellái, regényrészletei gyűjteményes kötetekben már ennél is korábban megjelentek. Mi több egy-egy 

kötete nemcsak a nyugati magyarság, hanem a szomszédos szocialista országok magyar nyelvű kiadóinál is napvilágot látott. 
' A legutóbbi években a szegedi Lázi Könyvkiadó kezdett Tormay Cécile életmüvének újrakiadásába. Egy-két évvel ezt megelőzően 

pedig a Magyar Ház Könyvek sorozatában kerültek kiadásra művei. Egyébként Tormay esetében már 1945-1946-ban betiltották, 
valamint beszolgáltatási kötelezettséget írtak elő több könyvére, köztük a legvitatottabb Bujdosó könyvre, valamint az általa 
szerkesztett Napkelet minden évfolyamára. Erről részletesen Id. Kollarits Krisztina ezen kötetben megjelent tanulmányát. 
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különbségtétel talán annak is köszönhető, hogy Herczeg közéleti szerepvállalása - akinek a neve a két 
világháború közt elsősorban a Revíziós Liga elnöki tisztségével fonódott össze - kevesebb ideológiai 
tartalommal bírt, mint a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét (MANSZ) létrehozó, és annak élén álló 
Tormayé. Konzervatívságukban is eltérés tapasztalható: míg Herczeg inkább polgári ethoszú, konzervatív-
liberális irány híve, addig Tormay a kurzus keresztény-nemzeti, antiliberális irányultságú vonulatának egyik 
fontos képviselője. S természetesen az okokat számba véve, nem feledkezhetünk el Tormay híres, hírhedt 
müvéről, a Bujdosó könyvről sem, amely napjainkig leginkább hatással van Tormay megítélésére. 
Munkásságából e művet kiemelve, az irodalmi érték helyett leggyakrabban a politika, mi több az 
aktuálpolitika szempontjai szerint, s persze valamelyik politikai tábor ízlése, (vélt) érdeke szerint mérve, 
ítélve meg őt. Kétségtelen, hogy erősen szubjektív, szenvedéllyel írt, az 1918. évi forradalmat, a 
Népköztársaság és a Tanácsköztársaság időszakát naplószerűen megörökítő munkája máig sok vitát kelt. Az 
eseményeket egyoldalúan tárgyaló, abban az etnikai megközelítést és szempontot kiemelt magyarázóelvként 
használó mű, - melyben Tormay sokhelyütt ad teret leplezetlenül zsidókkal szembeni ellenérzéseinek - igen 
hamar a berendezkedő ellenforradalmi kurzus egyik alapművévé vált, és a zsidókkal szembeni (politikai) 
törekvések hivatkozási alapjává. Ennek is köszönhető, hogy a politikai baloldalon - annak is főként a 
Horthy-korszakban megkülönböztetést, majd üldöztetést elszenvedett részén - Tormay val szemben továbbra 
is erőteljes az elutasítás. így Tormayval, illetve a Bujdosó könyvvel újabban foglalkozó tanulmányok, írások 
közül Kádár Judit és Bánki Éva továbbra is fasisztának tartja Tormay Cécilet, Kádár még az általa vezetett 
MANSZ-t is.8 Pedig e minősítés Tormaynak még az 1920-as évek eleji szerepvállalása kapcsán is erősen 
vitatható, úgy politikatörténeti, mint eszmetörténeti értelemben, de az egész életútra vetítve meg 
különösképp túlzásnak tűnik.9 

A fasiszta minősítés mellett az említett két munka azon megállapítását is lehet vitatni, miszerint Tormay 
származását tekintve dzsentri lett volna. Ráadásul ez Kádár érvelésének egyik központi elemét képezi, 
méghozzá a „dzsentri" fogalmának múlt század derekára rögzült egyértelműen negatív, pejoratív 
jelentéstartalmának megfelelő kontextusban, miszerint Tormay esetében (is) jelentős részben „az 
egzisztenciájában fenyegetett, önreflexióra képtelen dzsentri szükségszerűen irracionálissá váló 
gondolkodásmódja vezethetett a zsidógyűlölethez ".10 Mindehhez képest Tormay Cécile négy nagyszülője 
közül három a városi polgári réteghez tartozott, származását tekintve pedig német volt. Egyedül anyai 
nagyatyja, Barkassy Imre volt magyar nemesi sarj. Anyai nagyanyja Tüköry Hermin volt, akinek édesapja, 
Spiegel József - aki 1831. évi nemesítését követően használta a Tüköry nevet - és ennek apósa, Kardetter 
Tamás gazdag pesti patrícius polgárok, a reformkori Pest építői voltak." Mivel apai nagyszülei, Krenmüller 
(Tormay) Károly és Huber Antónia szintén németek voltak, Tormay Cécile családi örökségét, indíttatását, 
illetve társadalmi réteghelyzetét tekintve, a „dzsentri" helyett szerencsésebb polgári háttérről, a származást 

8 KÁDÁR 2003, 11.; BÁNKI 2008, 90-91. 
9 Szerb Antal példának okáért így írt Tormayról a Nyugat 1937. évi folyamában: „A Nyugat-nemzedékkel nemcsak annyiban volt 

rokon, amennyire egy nemzedék tagjai elkerülhetetlenül rokonok szoktak lenni, ha tehetségesek: nyugatos volt a szó alapvető, a 
Nyugat-mozgalomtól fiiggetlen értelmében is, a nyugati irodalmak rajongója és követője volt; és «nyugatos» volt művészi 
szándékának mélyén is, a művészetről alkotott víziójában. Artisztikus író volt, a finom, lelkiismeretesen kidolgozott részletek, a tűnő 
és csendes hangulatok, az önmagukért megbecsült ritka szavak és hasonlatok írója, dekoratív tehetség és a szó nemes értelmében 
dekadens. Öncélú mondatokat írt, amelyek arra voltak rendelve, hogy ötvözött formásságukban a kontextusból kiszakítva is 
megállják a helyüket és megállítsák, elmerengésre hívják az olvasót, felkeltve benne a szépség szomorúságát és a távoli dolgok 
igézetét. Annak a stílusnak és stílusteremtő életérzésnek volt a hordozója, amely legmagasabb szintjét Babits Mihály fiatalkori 
verseiben és Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád költészetében érte el. (...) A világháború után az irodalmat elhagyta a politika 
kedvéért. A leheletszerű finomságok írónője meglepően aktív és energikus közéleti embernek bizonyult. Olyan aktívnak és 
energikusnak, hogy sokan el is fordultak Tormay Ceciletől, az írótól. Ekkor alapította a Napkelet című folyóiratot, és ennek 
szellemi irányítója maradt haláláig. Mint szerkesztő, sokoldalúan megértő volt: munkatársait hatalmas közéleti befolyásával is 
jótékonyan támogatta. " SZERB 1937, 350-351. 

10 Az igazsághoz tartozik, hogy a nemesség súlyvesztéséről, és mindezért a zsidóságot kárhoztató szemléletmódról szóló résznél a 
nyomtatott változatban nem szerepel a tanulmányom főszövegében idézett Kádár-mondat, vö. KADAR 2003, 10.; Ellenben 
olvasható Kádár tanulmányának net-en elérhető teljesebb szövegében: www.szochalo.hu/folyoiratok/kritika-archivum/ (letöltés: 
2008. március); illetve www.maya50.freeblog.hu/archives/2008/10/08/Tormay_Cecile_elete_munkassaga/; A Kádár által citált 
dzsentrikép árnyalásához Id. az újabb szakirodalmi eredmények közül: KÖVÉR 2004, GAÁL 2009. 

" Spiegel építési vállalkozó, Kardetter ácsmester. Többször dolgoznak együtt Pollack Mihállyal - többek közt a szekszárdi 
megyeháza építkezésénél is - , illetve Széchenyi István több vállalkozásánál is találkozunk Spiegel (Tüköry) József nevével. 
KOLLARITS 2007,40-41. 
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1. kép: Tormay Cécile. 

tekintve pedig a felmenők német eredetéről beszélni. Hasonló, tehát német (bánáti sváb) polgári családi 
környezet mondható el Herczeg Ferencről is, akinek a helyzete annyiban más, hogy míg ő gyakorlatilag első 
generációs német asszimilánsnak tekinthető, addig Tormay Cécile már minimum második, de inkább 
harmadik generációsnak.12 

így hiába bizonyult például Herczeg Ferenc, előbb a dualizmus időszakában a Tisza István fémjelezte 
politikai irányzat, majd a 20-as, 30-as években a hivatalos irodalompolitika jelentős sikert elért álló 
csillagának, kiemelten kezelt írójának, vele és művészetével szemben komoly fenntartásokkal viseltettek úgy 
a népi írók, mint őket megelőzve, a magyar faj védelem gondolatának teoretikusai, mindenekelőtt Szabó 
Dezső.n Többek közt asszimiláns voltának tudták be, hogy hiába merít Herczeg műveinek jelentős része a 
nemzeti tematikából, azokban nem az autochton magyar szellem szólal meg, és azok nem a magyarság 
valódi (lét)kérdéseivel, valamint legnépesebb rétegével, osztályával, a parasztsággal foglalkoznak.14 Mi több, 
az ellenforradalmi berendezkedésből hamar kiábrándult Szabó Dezső már az 1920-as évek derekán a német 

12 Herczeg Ferenc asszimilációja tárgyában ld. Gerhard Péter e kötetben olvasható tanulmányát. 
" A 20-as évek magyar fajvédő gondolkodói természetesen nem keverendők össze a nemzetiszocializmus által inspirált, 30-as 

években teret nyert fajelmélet hirdetőivel. Előbbiek közül Bajcsy-Zsilinszky Endre, Eckhardt Tibor és Szabó Dezső is szemben 
állt az utóbbival, fellépett ellene, ld. GYURGYÁK 2007, 217-287. 

14 Még a konzervatív Szekfu Gyula is egy, az asszimilációra, asszimiláltakra vonatkozó fejtegetése során arra hozza példaként 
Herczeget, mint aki asszimilációjában nem a magyarság egészéhez, hanem annak csak egy bizonyos rétegéhez - Herczeg esetében 
nyilván az úri középosztályhoz - asszimilálódott. GYURGYÁK 2007, 369-370.; Herczeg Ferencről, mint az úri középosztály 
írójáról ld. Németh G. Béla elemzését. NÉMETH G, 1985. 
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asszimilánsoktól, illetve a germán szellemtől óvta a magyarságot, a magyar szellemi életet.15 A századelőt 
tárgyaló, megjelenésekor óriási hatást kifejtő regénye, Az elsodort falu (1919) folytatásának szánt Segítség! 
(1925/26) című regényében pedig immár a berendezkedő Horthy-éráról adott gúnyos, szatirikus képet, az 
irodalmi élet jelesei közül Pékár Gyula (Plachta államtitkár) mellett Herczeg (König Lajos) és Tormay 
Cécile (Borkuthy Evelin) alakját is megörökítve. Mint látható, a korszakban előtérbe kerülő etnikai, faji 
központú gondolkodás nem tekintett már az asszimilációra eredendően pozitív tartalommal: dualizmus 
korának az asszimilációban a magyarság számát és számarányát növelő folyamatot látó felfogása ekkor már 
a múlté. 

2. kép: H e r c z e g Ferenc. 

Reményeim szerint tanulmányom, mely elsődlegesen helytörténeti szemponttal íródott, azaz a két író 
szekszárdi kötődéseit - elsősorban Szekszárdon élt szüleik, nagyszüleik itteni történetének, tevékenységének 
ismertetése által - kívánja feltárni, ezen túl adalékokkal szolgálhat Herczeg és Tormay megítélését 
befolyásoló fentebb citált kortársi felvetések, valamint az utókor által megfogalmazott megállapítások 
jogosságát illetően is. Meg kell jegyeznem, hogy a két író szekszárdi családi kötődéseit feltárni, bemutatni 
eltérő mélységű kutatómunkát igényelt. Ugyanis míg Tormay Károly munkásságát több helytörténeti munka 
érinti, és városban született fiának, Bélának pedig szinte már-már kultusza alakult ki az elmúlt évtizedekben 

13 „A középosztály túlnyomó részét azonban mégis a germán, szláv és zsidó elemek teszik. A két forradalom hatása alatt, ügyes 
csalafintasággal kihasználva a nagy érzelmi reakciót, csak a zsidóságot szokás napjainkban különcélú idegen elemnek feltüntetni. 
A germán és szláv eredet szinte a magyarság intenzívebb fokának, turánibb mélységű állapotának kezd tekintetni. Ez a nagy 
buzgósággal szétszavalt fikció tudományos szempontból a legostobább, a magyarság szempontjából pedig a legsúlyosabb 
veszélyeket rejti magában. " - írta Szabó Dezső 1923-ban megjelent Új magyar ideológia felé c. tanulmányának második, A 
nemzeti megtartás és haladás elemei c. közleményében. Idézi: KÖVÉR 2006, 142. 
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Szekszárdon16 - csak épp Tormay Cécile nevét nem lehetett megemlíteni - , addig Herczeg Ferenc édesanyja, 
illetve mostohaapja itteni életéről igen keveset tárt fel eddig a helytörténeti kutatás.17 Ennek következtében 
alapkutatást elsődlegesen özv. Herzog Ferenc Józsefné Hoffmann Lujzára és második férjére, Bátory Elekre 
folytattam, míg a Tormay-család esetében kutatásom alapvetően csak a szekunder forrásokra teijedt ki. 

3-4. kép: Tormay Bélát ábrázoló emléktábla illetve féldombormű Szekszárdon, a Bezerédj utcai szülőház falán, 
illetve a Tormay utcában lévő Tolna Megyei Mezőgazdasági Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága épületében. (A szerző felvétele, 2009.) A féldomborműn a széles körben elterjedt, de a szekszárdi 
római katolikus születési anyakönyv által ugyanakkor megcáfolt, 1839-es születési év szerepel. 

16 Szekszárdon előbb 1980-ban, majd 1996-ban emléktáblát, illetve féldomborművet helyeztek el. 1977-ben utcát neveztek el róla, 
1987-ben szülőházát tatarozták. 2006-ban a biológiai szaktantermet róla nevezték el az 1. Béla Gimnáziumban. KOVÁTS 2006, 
22. 

' ' Elsőként talán Tőttős Gábornak a Panoráma kiadásában megjelent, Szekszárdról írt útikönyve tér ki egy-két sor erejéig arra, hogy 
Herczeg Ferenc édesanyja egykor Szekszárdon élt. TÖTTŐS 1986b, 44. 
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A régi ház a Bezerédj utcában 
Tormay (Krenmüller) Károly és családja Szekszárdon 

Szekszárdon a Bezerédj u. 1. szám alatt napjainkban is áll a Tormay-ház. Az épületet, amely egyébként 
egyik legrégebbi magánhasználatra emelt emeletes lakóháza a városnak, az 1830-as években maga Tormay 
Károly építtette és tervezte. Ha mindehhez hozzátesszük, hogy Tormay foglalkozását tekintve orvos volt, e 
tény már önmagában is elismerésre méltó. Az épület homlokzatán, a kapubejárathoz közel emléktábla örökíti 
meg, hogy itt született Tormay Béla, Károly fia, Cécile édesapja. Nem véletlen, hogy Bodnár István, a helyi 
poéta lauretaus, aki egyik 1920-as évekbeli látogatása során Tormay Cécilet is verssel köszöntötte, e 
költeményét a „régi ház" gondolata köré fonta. E motívum minimum két jelentéstartalommal bír: egyrészt a 
Bezerédj utcai Tormay-házat idézi meg, másrészt Tormay Cécile egyik leghíresebb művére, A régi ház c. 
regényre utal. E több generációra visszanyúló családregényben Tormay elsősorban anyai nagyszüleinek 
világát, a reformkori Pest német polgárainak életét örökítette meg, amint Kollarits Krisztina fogalmaz, 
T o r m a y Céci le „saját családjának hagyományaiból és tárgyi emlékeiből konstruálta meg regénye teremtett 
világát ",18 

T o r m a y Cecilhez 
írta: Bodnár István 

Galamb-szívvel repülsz sas szárnyakon, 
Lelked tüze melenget egy hazát, 

Melyet enyészet bús szele csap át 
S a szenvedés zord őszi kődbe von. 

Amerre jársz: csak könny és fájdalom, 
Síkoltás, bús j a j , mi szívedbe vág, 
Siralom-völgye lett a szép vi lág. . . 

Van még: „Régi ház" , de nincs - „Régi hon!" 

Nézd, nézd, mi vagyunk immár itt a - „vég" 
- Egy hajítás csak az: ország-határ, 
Minden kis sóhaj : idegenbe szál l . . . 

Tétován tekint bús szemünk feléd: 
Isten hozott! - Vágyón sóhajt szívünk: 
- A „régi h á z b a " hozd vissza - hitünk\ 

18 KOLLARJTS 2007, 42.; Szerb Antal így írt a regényről: „A patrícius-világ eléggé ritka irodalmunkban, ahol elsősorban a 
gyökeresebb nemesi és paraszti miliő uralkodik, azután pedig a kispolgár naturalisztikus ábrázolásra alkalmas élete. Pedig a régi 
Pest patríciusok városa volt, csendes és előkelő - és Tormay Cecile a régi Pest legendáját kereste. De impresszionista módszere és 
hanyatlás-romantikája túlságosan elmosta a kontúrokat: a Régi ház, amelyet rajzol, állhatna bármely északi városban, ahol folyó 
van vagy esetleg tenger. A századközépi, a Krúdy-előtti Pest legendája felé csak útmutatást adott, műve még teljesítőre vár. Íróink 
Pestből általában csak azt szokták megragadni, ami modern vagy parvenü benne, ami aktuális és «világ\>árosi»: Tormay Cecile 
elsőnek eszmélt rá, hogy meg kellene keresni a gyökereket, a történelmi Pestet. " SZERB 1937, 350-351. 
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5. kép: A család Tormay Károly által tervezett háza Szekszárdon, a Bezerédj utcában. 

A család Szekszárdon 

Krenmüller Károly 1804-ben Vácon született, fiatalon elhunyt édesapja ötvösmester volt, míg édesanyja, 
legalábbis a családi hagyomány szerint Rákóczi tábornokának, Vak Bottyánnak volt a leszármazottja. |g 

Miután 1827-ben orvosdoktorrá avatták, Krenmüller Károly hosszabb nyugat-európai tanulmányútra ment, 
ahol széleskörű érdeklődésének megfelelően nemcsak botanikai és orvostudományi stúdiumokat hallgatott, 
hanem művészeti tanulmányokat is folytatott, majd 1830-tól a pesti tudományegyetem baromorvosi 
tanszékén volt segédtanító.20 Ezt követően pályázta meg a szekszárdi Ferenc kórház orvosi állását. A 
vármegye 1832. augusztusi közgyűlésén választotta meg a kórház első, önállóan rendszeresített orvosának, 
Tolna vármegye tiszteletbeli főorvosának. Feladatai közé tartozott még a szekszárdi rabok körüli 
egészségügyi teendőket is ellátni.21 

Krenmüller Károly szekszárdi működését ifjú házasként kezdte. Neje, Huber Antónia nem sokkal 
korábban Hannoverből került Magyarországra. Spengler Klára nevű mostohanénjét látogatta meg Pesten, 
amikor későbbi féijével megismerkedett. Tormay Cécile életrajzírója, Hankiss János adatai szerint 
Krenmüller Károlynak nem csak az ifjú arát sikerült Szekszárdra csábítania, hanem annak családját is, hiszen 
nem sokkal később édesanyja és két testvére, Katalin és Henrik is itt, Szekszárdon telepedett le. Katalin férje 
a helybeli Stann családból került ki: egyes adataink szerint Stann Antal, míg más adatunk szerint Stann 

19 HANKISS 1939, 12. 
20 HANKISS 1939, 11-12.; GUTÁI 1976,51. 
21 GUTÁI 1976,49,51.; VENDEL 1941,96. 
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Ferenc volt.22 Leányuk az a Stann Erzsike, akinek zongoratudásáról többször elismerően írtak. A messziről 
jött család, Krenmüller Károllyal egyetemben hamar beilleszkedett a város és a vármegye művelt elitjébe. 
Erről Krenmüller (Tormay) Károly kapcsán alább még bővebben szólunk, de neje és annak családja kapcsán 
említessék meg, hogy közeli baráti kapcsolatot ápoltak Bezerédj Istvánnal és annak feleségével, Amáliával 
is. Bezerédj például Bécsben vásárolt gyűrűvel kedveskedett Krenmüilemének,2 ' Huber Antónia testvére, 
Katalin korabeli naplójegyzeteiben pedig azt is feljegyezte, hogy édesanyjuk24 Deák Ferenccel került 
barátságba, aminek apropóját azonos hóbortjuk, a szobrászszenvedély szolgáltatta. Amint Bodnár István és 
Gárdonyi Albert Bezerédjről írt monográfiájukban fogalmaznak, Huberné a „szekszárdi kitűnően gyúrható 
vörös földből különféle alakokat, kivált fejeket formált (Sokrates, Solon, Lykurgus, Napoleon, Kleopatra.) A 
mikor Deák Ferencz ezeket meglátta, el volt ragadtatta, mert a mint mondta, ő is foglalkozik ilyenekkel, de 
inkább a gyümölcsök utánzását műveli. Ettől fogva sokat cseréltek-beréltek. "25 

Krenmüller Károly és Huber Antónia házasságkötésének idejéről csak a Hankiss János által szolgáltatott 
adattal rendelkezünk, miszerint az 1833-ban Pesten volt. Ezt hiteles, megbízható adatnak tarthatjuk, főleg 
annak fényében, hogy míg a szakirodalomban fiúk, Béla születési dátumául 1839. október 10-e terjedt el,26 

Hankiss ezzel szemben az 1838-es évet adta meg, amelyet a szekszárdi római katolikus egyház 
anyakönyvének eredeti bejegyzése teljes mértékben alátámaszt. Az 1838. évi anyakönyv 246. számú 
bejegyzése szerint ugyanis „Tekintetes Krenmüller Károly" illetve Huber Antónia ,Jíéla Istvány" nevű 
fiúgyermeke október 23-án látta meg a napvilágot. Az anyakönyv széljegyzetében olvasható az az 1846-ben 
született helytartótanácsi rendelet is, amely az apa névváltoztatása értelmében Krenmüller Béla nevét is 
„Tormay"-ra változtatta.27 

6. kép: Krenmüller (Tormay) Béla adatai az 1838. évi szekszárdi katolikus, 
születési anyakönyvben (246. számú bejegyzés).28 

22 HANKISS 1939, 12-13., illetve BODNÁR - GÁRDONYI 1918, 353. (1. lábjegyzet); A Stannok a korabeli Szekszárd fontosabb 
családjai közé tartoztak, foglalkozásukat tekintve építőmesterek, építési vállalkozók. A város számos épülete fűződött a nevükhöz, 
idősebb Stann Jakab például a Pollack-féle vármegyeháza építésénél, fia pedig a Ferenc kórház 1870-es évekbeli bővítésénél 
működött közre, de az utóbbi tervei szerint épült például a polgári fiúiskola Garay téri épülete is. Ifjabb Stann Jakab a dualizmus 
első felében városbíró is volt, a harmadik nemzedéket képviselő Stann István pedig már mérnöki végzettséggel rendelkezett. 
Részletesebb adatokra vonatkozóan ld. Szekszárd város történeti monográfiájának két kötetét. 

23 BODNÁR - GÁRDONYI 1918,352-353. 
24 Huberné Hübrich Karolin. 
23 BODNÁR - GÁRDONYI 1918, 353. (1. lábjegyzet); Itt jegyezzük meg, hogy a korabeli lapokból vett idézeteket szöveghűen, de a 

mai helyesírás szabályai szerint, tehát nem betűhíven közöljük. Ellenben egyes, elsősorban idegen származású szavakat, mint 
például souverain, eredeti alakjuk szerint hagytuk meg. A kötetekben szereplő szövegeket azonban - mint például ebben az 
esetben is - változatlanul, betűhíven közöljük. 

26 ld. például KOVÁTS 2006, 18.; KACZIÁN 2006, 51. 
27 TMÖL, Felekezeti anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye, 1838. évi szekszárdi római katolikus anyakönyv (mikrofilm) 
28 Ezúton köszönöm meg a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára fényképmühelyének e felvétel előkészítését. 
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Szekszárd korabeli főterére, a mai Béla térre nyíló, már említett emeletes házban a Tormay családdal 
vélhetően együtt lakott Tormay Károly anyósa, a Hannoverből leánya után Szekszárdra letelepülő Huberné 
Hübrich Karolin is. De a tágas épület otthona lehetett Huber Antónia fiútestvérének, Henriknek is. Emellett 
Tormay Károlyt rendelkezett egy további házingatlannal is a városban, amint ez a városháza talapkövének 
elhelyezésekor felvett, a városi lakosokat tartalmazó listából is kitetszik.2" 

Tormay orvosi munkássága Tolnában 

Az 1801-ben alapított szekszárdi Ferenc közkórház első időkben igen kis intézmény volt: mindössze 2 
kórteremből állt összesen 12 fekhellyel. Miután két évvel később, a megye elhunyt főorvosa, dr. Keller Jakab 
Udalrik 10 000 forintot hagyományozott a kórházra, úgy tünt, hogy a bővítésre igen hamar lehetőség nyílik. 
Mindehhez képest csak 1810-ben került megvételre az ispotállyal szomszédos Darázsy-féle ház, amelyet 
egyelőre más hasznosításra adtak bérbe, és csak 1824-től használták egészségügyi célokra, méghozzá 
tébolydaként, az épület 4 fűtetlen „kamrájában" helyezve el a betegeket.30 Tudni kell, hogy a szekszárdi 
kórháznak - az intézményt megszervező dr. Babits Mihály (a költő dédnagyapja!) jelentései szerint - az 
1808. és 1809. évben mindösszesen csak 66 felvett betege volt, melyből 32 volt megyebeli, 20 
magyarorszagi es 14 külföldi.31 A megyén kívüliek nagy száma, figyelembe véve azt a tényt, hogy a 
vármegyei közgyűlés csak az 1806. decemberi határozatával rendelte el azt, hogy a szekszárdi kórházba nem 
csak a szekszárdi, hanem a megyebeli betegeket is fel kell venni, igen meglepő.32 1829-ben egy újabb 
szomszédos épületet vásároltak meg kórház bővítése érdekében, de a Kronik-féle ház olyan rossz állapotban 
volt, hogy abban hálóteremet nem lehetett kialakítani, így idővel lebontották, üres telke később udvarul 
szolgált.33 

29 VENDEL 1941, 130.; Valójában a lista csak a háztulajdonosok neveit tartalmazza. 
,0 GUTÁI 1974, 209-224.; Gutái Miklósnak itt hivatkozott, Tolna vármegye 1801-1831 közötti egészségügyét tárgyaló tanulmánya, 

némi rövidítéssel bekerült a Szentgáli Gyula által szerkesztett kórháztörténeti kötetbe is. ld. GUTÁI 1976. 
31 GUTA1 1974, 217. 
32 Babits Mihály 1822. évről készített jelentése szerint abban az évben 44 beteget ápoltak a szekszárdi kórházban. GUTA1 1974, 217-

218. 
33 GUTÁI 1974, 225. 

7. kép: Tormay Károly. (ÖRÖKSÉGÜNK 2006. 106) 
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Ezek után lássuk, hogy Tormay Károlyt milyen állapotok fogadták a kórház átvételekor: „Én - úgy mond 
— 1832-ben, mikor az intézet rendes orvosának kineveztettem, azt a következő állapotban találtam. A kápolna 
mellett volt két kis szobácska, betegek fölvételére, közben egy kis konyha és egy másik szoba a felvigyázó 
részére. A már említett Darázsy-féle házban pedig egy gyámolónö, melyben négy kis kamra volt őrültek 
számára, de melyeket fűteni nem lehetett, lakott egy szobában. Ebből állott az egész helyiség; - az említett 
Kronik-féle ház bejárásul szolgálván. " - írta később, a kezdeteket felelevenítve. 14 

Kétségtelen tény, hogy Tormay Károly Ferenc közkórházban eltöltött 10 évnyi munkásságának messze 
legnagyobb hatású eredményét az intézet bővítése képezi. Ez a kórház életében igazi léptékváltást, valódi 
fejlődést, előrelépést eredményezett. A kórház bővítésének elsődleges apropóját a tébolyda állapota, annak 
szűkös volta képezte, melyhez társult, hogy a központi kormányzat is kiemelten kezelte az 1840-es évek 
elején az elmebetegek ügyét. Ennek eredményeképp a vármegye 1840. novemberi közgyűlése elfogadta a 
„Kórházhoz fúggelékkép kapcsolandó Örültekháza" tervét és költségvetését, amelyet maga Tormay Károly 
készített.'5 A korábbi bővítésekkel szemben nemcsak a jelentős adományok, felajánlások (pénzben és 
téglában), hanem a megye lakosságának e célra történő megadóztatása, valamint a megyei rabok munkaereje 
is elősegítette az épület megvalósulását. Az emeletes, épülettömbjében már a mostani formájára hasonlító 
épület létrehozását segítette továbbá az is, hogy egy újabb szomszédos épület (Tóth Simon-féle ház) 
megvásárlásával a megfelelő terület is rendelkezésre állt. A végösszeg tekintetében 19 986 forintra rugó 
költségekért cserébe egy terebélyes, tágas épülethez jutott a vármegye: „Épült pedig a régi földszintes ház 
helyén, a kápolna mellett egy egyemeletes épület, 16 ablakkal a bátaszéki utczára... Volt az emeleten egy hat 
s két tizennégy ágyas kórterem összesen nyolcz ablakkal az utczára, azonkívül két kisebb udvari szoba, egy 
orvosi rendelő s egy külön betegszoba, végid egy kis konyha. A földszinten pedig a kápolna mellett lévő 
főbejárat mellett volt az ápoló lakása, azon túl két 5-5 ággyal ellátott kórterem az utczára nyíló ablakokkal; 
a földszint déli részét, azon helységet, mely később gondnoki iroda lett, a tébolyda foglalta el, itt volt 3 cella, 
melynek ajtói egy közös folyósóra nyíltak, továbbá egy fürdő és egy öltöző szoba. Azonkívül épült még egy 

földszintes épület is az udvarban konyha, kamra és cselédlakás számára... "3 6 Min t lá tható, a t ébo lyda 
létesítésére megfogalmazott szándékot, összegyűlt összeget, valamint a terveket valójában egy komplexebb, 
az egész intézményt átfogó bővítésre használták fel. Az új épület nem csak a fekvőhelyek számának 
növekedését - a korábbi 12 helyett 5 kórteremben 44 ágy férőhely, plusz a tébolyda - , hanem egészségügyi, 
orvosi, illetve kiszolgáló helyiségek létesítését is eredményezte, elősegítve a kórházi funkciók szétválását, 
elkülönülését. Orvosi rendelő, elkülönített betegszoba, fürdő, öltöző, mind-mind előrevetítette, hogy immár 
jóval szakszerűbb gyógyító munkára lesz lehetőség.'7 Az épület 1842-ben történt elkészültével szinte 
egyidőben Tormay Károly megvált korházorvosi állásától, és a távozó dr. Havas Ignácot követte a vármegyei 
főorvosi tisztségben.'8 

Krenmüller (Tormay) Károllyal egy sokoldalúan felkészült szakember került a vármegyei főorvos 
tisztségébe. Jelzi ezt szakmunkáinak széles skálája: orvos képzését az ideglázról írt munkával fejezte be, 
majd egy-pár évvel később tanulmánya jelent meg a fogbetegségekről.'4 Már Szekszárdon jelent meg a 
törvényszéki orvosok részére írt műve, valamint a később több kiadást is megért bábászati kalauza.40 De 
szakértelmét az is jelzi, hogy alig több mint ötéves működése alatt készített évi rendes főorvosi jelentései 
máig gyakran hivatkozott forrásai helytörténeti szakmunkáknak. így például az 1841/42. évi főorvosi 
jelentés a szembetegségek megyebeli helyzetéhez,41 míg az egy évvel későbbi a tuberkolózis (gümőkor) 
tanulmányozásához szolgál értékes adatokkal.42 Az utóbbi mellett találhatók az ugyancsak adatgazdag 

34 VENDEL 1941, 96.; Bár Vendel István nem ad meg forrást, az valószínűleg Tormay (Krenmüller) Károly 1840-es évek elején írt 
kórháztörténeti munkájából származhat, amely a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárában található. Levéltári jelzetét - közel 
sem egyértelműen - Gutái Miklós adta meg. GUTA1 1974, 270., 43. végjegyzet. 

35 Vendel István november 26-i, míg Gutái Miklós november 28-i közgyűlésről ír. VENDEL 1941, 97.; GUTÁI 1976, 59. 
36 dr. Tanárky Árpád kórháztörténeti munkájából (A szegzárdi Ferenc közkórház évkönyve 1892-1895.) idézi: GUTÁI 1976, 60. 
17 Ugyan ekkor a kórházi orvoslakás létesítésére már nem került sor, de Tormay Károly sürgetésére I 847-ben az is elkészült. 

Napjainkban a bőr- és nemibeteg-gondozónak ad helyet. TÖTTŐS 1986a, 82. 
38 GUTÁI 1976,51. 
39 U.ott 
40 Rövid utasítás törvényszéki orvosoknak, Szegzárd, 1844; Bábászati kalauz. Kézikönyv falusi bábák számára, Perger Nyomda, 

Szegzárd, 1846 
41 GUTÁI 1974,234-235. 
42 VECSEY 1991, 161. 
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gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyvek, míg Tormay Károly 1845/46. évi jelentését a régió 
lakóháztípusainak vizsgálataihoz is fel lehetett használni.41 De ezt látszik alátámasztani a Tolna vármegye 
korabeli állategészségügyét kutató Kováts Jenő véleménye is, aki az 1815-ben előírt főorvosi jelentések -

8 kép: A szekszárdi kórház legrégebbi épülete az elfalazott egykori főbejárattal a Béri Balogh Ádám utcában. Az 
1859/1860-ban, illetve 1872-ben tovább bővített épület homlokzatát ifj. Stann Jakab egységesítette. 

amelynek egyik fejezetét képezte a ,,Barmászat" - forrásértékét következőképpen minősítette: „Maga a 
jelentés eleinte eléggé kezdetleges volt, nyilván meghatározott irányelv nélkül készült. Azonban az idő 
előrehaladtával formája kialakult, színvonala emelkedett, anyaga bővült és 1842-től kezdve, amikor Tormay 
Bélának az édesapja, Krenmüller (Tormay) Károly lett a megyei főorvos, már egészen magas színvonalú, a 
kor állategészségügyi ismereteit kitűnően demonstráló összeállítás lett belőle. Tormay adta meg a jelentés 
végső formáját is, amely a következő fejezetekre oszlott: tájleírás, időjárás, nép és népesedés, a 
közegészségügy állapota, az orvosi rendőrség gyakorlata, az orvosi törvényszéki eljárás, tudományos orvosi 
munkák és ügyek, barmászat, javaslatok és kívánságok. ",44 Persze lehetséges, hogy Tormay az 
állategészségügy iránti érzékenységet, illetve abban való jártasságot már a pesti tudományegyetem 
baromorvosi tanszéken magáévá tette. A terület iránti elkötelezettségét az is jelzi, hogy a vármegyei 
főorvosok sorában elsőként vetette fel 1843-ban a vármegyénél az önálló állatorvosi tisztség megszervezését, 
de kérvénye sikertelenül járt. Habár az állategészségügy a Tormay által ellátott feladatkörnek csak egy szük 
részletét képezte, engedtessék meg, hogy Kováts Jenő megállapításaival fejezzem be orvosi munkásságával 
foglalkozó fejezetemet: „Krenmüller (Tormay) Károly rendkívül felvilágosult, kitűnően képzett szakember 
volt"« 

43ZENTAI 1991, 166. 
44 KOVÁTS 1987, 548. 
45 KOVÁTS 1987, 545., 550. 
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Egy sokoldalú reformkori értelmiségi 

Már Tormay tanulmányainál említettem, miszerint orvostudományi érdeklődése mellett a művészetek 
iránt is komoly fogékonyságot mutatott. Nyugat-európai útja során München, Nürnberg, Párizs, Genf, 
Milánó és Velence gyűjteményeit látogatja, és gondosan leíija az ott látott műkincseket. S állítólag még az 
1930-s évek végén is a család birtokában voltak azok a tájképek és a családtagokat ábrázoló akvarellek, 
amelyeket Krenmüller (Tormay) Károly maga festett.46 Sokoldalúsága kibontakoztatására szekszárdi évei 
alatt is lehetőséget talált. Ezt persze az is elősegítette, hogy a szekszárdi életszakasza egybe esett a reformkor 
amúgy is felívelő, szellemi pezsgést, fokozódó öntevékenységet és kiszélesedő közéletet hozó időszakával. 
Természetesen ennek megfelelően Tormayt is ott találjuk a reformkor szellemében született legfontosabb 
megyei alapításoknál: kaszinó, takarékpénztár, múzeum.47 így nem csak részt vett a Szekszárdi Kaszinó 
1841. november 23-án, a vármegyeházában tartott alakuló ülésén, hanem tevékeny tagja az alapszabály 
kidolgozására választott bizottságnak is. Majd tagja a Kaszinó december 1-én megválasztott első 
választmányának is.48 Ugyancsak tagja a pár-évvel később 1846. tavaszán a nevesebb megye 
középbirtokosok bábáskodása mellett megalakult Szekszárdi Takarékpénztár akkor felálló állandó 
választmányának is.49 

A vármegye múzeumának felállítására az egyik 1847. évi közgyűlésen született döntés, ekkor Tormay 
Károlyt a megalakítandó múzeum felügyelőjévé választották. Gaál Attila a . múzeum előtörténetének e 
m o m e n t u m m á r ó l így ír: „Az 1847. március 22-én megnyitott megyegyűlés második napján a megye 

főispánja, a tudományok és művészetek pártfogójaként közismert gróf Apponyi Antal felhívta a Karok és 
Rendek figyelmét arra, hogy a megye levéltárában napról napra szaporodó régiségek, tudományos és 
művészeti jelentőségű tárgyak elhelyezése nem megfelelő. Bejelentette ugyanakkor, hogy Gyimóthy Sándor 
ügyvéd felajánlotta a megyének híres régiség gyűjteményét, és ugyancsak a megyére hagyta fúvészeti 
anyagát a vármegye főorvosa is. A főispán javasolta tehát, hogy <ezen levelestárban eddig használat és 
kellő rendezés nélkül hevert tárgyak öszveszedésére, czélszerű elhelyezése és ahhoz értő egyénnek 

felügyelése alatti közmegtekintésére és illetőleg használatára leendő kiállításáról a Karok és Rendek a' 
tudományosság és míveltség előmozdítása iránt többször tanúsított buzgóságokhoz képest gondoskodnának 
és ekkép egy megyei múzeumnak alapját megvessék, mely a' tudományok és művészetek megkedvelésére, 
terjesztésére és gyarapítására hathatós eszközül szolgálna>. A közgyűlés a javaslatot és a felajánlásokat 
egyaránt elfogadva, megbízta a főszolgabírókat a végzés megyebeli kihirdetésével, meghagyva, hogy minden 
további felajánlást terjesszenek az éppen következő megyegyülés elé. Ezzel egyidőben a megalakítandó 
múzeum felügyelőjévé Tormay Károly főorvost nevezte ki a közgyűlés. A levéltárban lévő múzeumi anyag 
kiválogatásával és jegyzőkönyv szerinti átadásával pedig Augusz Antal első alispánt és Perezel Béla központi 

járásbeli főszolgabírót bízták meg. Ugyanezen három személy feladata lett volna a múzeum helyének 
kijelölése is."50 Sajnos komolyabb eredménnyel nem járt ez a múzeumalapítási kísérlet, de ez érhető, hiszen a 
rákövetkező évek eseményei miatt a múzeum ügye hosszú évtizedekre lekerült a napirendről. Viszont 
Tormay Károly nevéhez fűződik a híres szekszárdi szarkofág feltárása, a vármegyeháza szomszédságában 
található egykori dologház területén (ma: Dózsa György u.). Az épület talapzatához szükséges ásási munkák 
során egy szarkofágra bukkantak, melyhez képest 8 nappal később az előbbi közelében tárta fel Tormay a 
díszesebb kőkoporsót.51 Ezt a Nemzeti Múzeumba felszállítatták, míg a kevésbé díszes Tormay birtokába 
került, aki a Bezerédj utcai házának kertjébe helyezte el azt.52 

A család Bezerédj utcai háza, illetve a kórház kapcsán már előzőleg említésre került, hogy Tormay 
Károly építészként is jeleskedett. A klasszicizmus helyi képviselőjeként saját háza, illetve a kórház 1842-ben 
végrehajtott bővítése mellett még az ő nevéhez fűződik az 1842-1846 között épített városháza is. Utóbbi 

46 HANK.ISS 1939, 11-12. 
47 Persze ez nyilván köszönhető volt a helyi társadalmi elitben való betagozottságának, illetve annak, hogy a vármegyei tisztikarnak 

is tagja volt. 
48 A választmány 16 tagból állt, a jegyző Stann Ferenc volt, aki minden bizonnyal egyben Tormay sógora is volt. BODNÁR 1942. 

102-103. 
49 VENDEL 1941, 112-113., BODNÁR 1896, 13-15 
50 GAÁL 2005, 11. 
5 'TÖTTŐS 1986a. 49. 
52 Gaál Attila szíves közlése. 
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tervmunkálatait Tormay sógorával, Huber Henrikkel együtt végezte. Huber a homlokzati díszítés terveit 
készítette."' (Tormay Cécile családi örökségét tekintve érdekes egybeesés, hogy mind anyai, mind apai 
felmenői között milyen nagy számban találunk építészeket, építőmestereket és építési vállalkozókat. A 
Tormay-ágon a nagyapa, Tormay Károly mellett említhetjük még a nagyanya rokonságából Huber Henriket, 
illetve a szekszárdi Stann famíliát is.) Tormay Károly három szekszárdi épülete közül eredeti formáját 
leginkább a Bezerédj utcai Tormay-ház őrizte meg. A kórház esetében az 1859/1860-ban, illetve 1872-ben 
tovább bővített épület homlokzatát, az utóbbi alkalommal ifj. Stann Jakab egységesítette.54 A Béri-Balogh 
Ádám utcai épületet napjainkban is e formájában láthatjuk. 

9. a-b kép: A szekszárdi városháza eredeti, Tormay tervezte klasszicista stílusú, 
illetve napjaink szecessziós főhomlokzata. (KACZIAN 2004, 61.) 

53 VENDEL 1941, 144., SZILÁGYI én. 164. 
54 Id. még MŰEMLÉK..TOLNA 2006, 93-94. 
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A városháza 1907/1908. évi átépítése után nyerte el végső formáját, amikor az eredetileg L alaprajzú 
klasszicista épületet Dicenty László helyi építész átépítette. Ennek eredményeként, egy a főhomlokzati 
síkból erőteljesebben kiugró, díszes, kupolatetős tornyocskákkal ellátott, központi traktust alakított ki, 
melynek az emeletén Dicenty a nagyteremnek adott helyet, a főhomlokzat egészét pedig szecessziós 
stílusban alakította át. 

A Tormay és Huber-féle klasszicista városháza leginkább még az udvari belső homlokzaton érhető tetten, 
ahol az azt koronázó timpanon változatlanul megmaradt. Ezen eredeti épületrészletet, illetve az átépítés előtti 
fényképeket szemlélve magunk elé képzelhetjük azt a harmonikus egységet, amelyet a klasszicista városháza 
a Pollack-féle vármegyeházával képviselt. Tormay nyíltan bevallott szándéka volt, hogy az általa tervezett 
klasszicista városháza reagáljon a vele átellenben lévő épületre, illetve illeszkedjen ahhoz. Egyébként a 
Tormay-ház és a városháza belső terei az építészeti megoldásokat tekintve sok hasonlóságot mutatnak: így 
például a Tormay-ház földszinti helységei ugyanúgy csehsüveg, illetve fiókos dongaboltozatos 
kiképzésűek,55 mint a Városháza esetében. Utóbbiban az előcsarnok pilléres, csehsüveg boltozatos, a 
földszinti helyiségek pedig fiókos dongaboltozatosak.56 Miután Tormay Károlyt hivatása 1848-ban 
Szekszárdról elszólította, a Bezerédj utcai háza a század második felében fontos helyi intézményeknek adott 
helyet. így a '90-es évek második feléig ebben az épületben székelt a Szekszárdi Takarékpénztár, illetve vele 
társbérletben az 1870-es évek elejétől a Szekszárdi Kaszinó.57 

10. kép: A klasszicista stíluselemek a városháza udvari homlokzatán napjainkban. 
(Gaál Attila felvétele, 2009) 

55 Egyébként az épület mindkét szintje kéttraktusos. MŰEMLÉK.TOLNA 2006, 95 
56 M Ú EM LÉK.TOLN A 2006, 92. 
57 A Szekszárdi Takarékpénztár a Tormay-házzal átellenben, a Garay tér és a Bezerédj utca sarkán újonnan felépített székházába 

költözött, míg a Kaszinó 1894-ben az Augusz-házba tette át a székhelyét, amelyet előbb bérelt, majd 1905-ben meg is vett az 
Augusz-örökösöktől. A rendeltetésszerű használathoz szükséges átalakításokat követően a Tormay-házban a kaszinó részére „öt 
emeleti szoba s a földszinten egyidöben olvasószobául, részben szolgalakásul használt mellékhelyiségeken kixnil tágas kert s annak 
végében meglehetős nagy nyári tánchelyiség s oldalt tekepálya is állt a tagok kényelmére. " BODNÁR 1942, 105., 108. illetve 
110-129; Az épület földszintes udvari mellékszárnyát 2003-ban elbontották, helyére újat építettek. Napjainkban a szekszárdi 
Polgármesteri Hivatal okmányirodája működik az épületben. MIJEMLEK.TOLNA 2006, 95 
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11. kép: A szekszárdi Béla tér a Pollack Mihály által tervezett vármegyeházzal, illetve az itt még klasszicista 
városházával. (VITÉZ-V. KÁPOLNÁS 2004. 18-19.) 

12. kép: A szekszárdi Béla tér egy 1920-as évekbeli légi felvételen (Wosisnsky Mór Megyei Múzeum, Fotógyűjtemény) 
A városháza tetőszerkezetének esetében (ld. a kép előtere) is jól tetten érhető az épület 

„eklekticizmusa", a városházától keletre jobbra két épülettel a Tormay-ház udvari homlokzata és kertje látható. 

409 



Szakértelmiségi pálya nemzedékeken átívelő hagyománya/mintája a Tormay családban 

Tormay Károlyt 1848 tavaszán az önálló magyar orvosi-egészségügyi igazgatás megszervezésekor Pestre 
hívták, amikor is május 15-étől, a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumon belül felállított 
polgári egészségügyi osztályhoz került, miniszteri tanácsosi rangban.58 Feladatköre alapvetően a kórházügy 
felügyeletére teijedt ki, de hozzátartozott a bábák, seborvosok, sebészek, és más, az egészségügy területén 
nem orvosi végzettséggel dolgozók ügye is. Tormay Károly feladatkörében 1848 őszére komoly változások 
történtek, hiszen az osztrák és a magyar fél között bekövetkező hadiesemények a magyar katonai 
egészségügy gyors megszervezését tették szükségessé. A Honvédelmi Minisztérium újonnan létrehozott 
egészségügyi osztályára kerülve, a hadikórházi rendszer felállítása képezte feladatát.59 Ez egyrészt a 
legnagyobb helyőrségi kórházak megszervezését, másrészt a hadseregekhez rendelt mozgó és állandó tábori 
kórházak felszerelését jelentette.60 Az egyaránt 500-500 ágyas váci, illetve veszprémi honvédkórház 
felállítására személyre szóló parancsot kapott. A hadiesemények alakulása miatt azonban 1848 végére a 
polgári egészségügyet is a katonai egészségügy irányítása alá helyezték, s így polgári egészségüggyel 
kapcsolatos hatáskörök újfent Tormayhoz kerültek. Kapronczay Károly adatai szerint azonban Debrecenbe 
már nem követte a kormányzatot, helyette Görgey fel-dunai hadserege mellett tartózkodott, és a további 
hónapokban is ott szolgált.61 

Szabadságharc alatti szerepvállalásával szembe menve Tormay Károly 1850-től a budai helytartóság 
egészségügyi tanácsosa lett. Pest közegészségügyi rendszerének neoabszolutizmus korára eső időszaka 
gyakorlatilag egybefonódott Tormay Károly nevével, aki az 1860-1862 közé eső intervallumtól eltekintve 
1850-1867 között Pest városának főorvosa is volt. Ezen idő alatt a városban kiépítette a hatósági orvosi 
r endsze r t , valamint „ intézkedéseket tett a szennyvizek elvezetésére, az ivóvízellátásra, szigorú rendeletekben 
szabályozta a városi szemét elszállítását, a takarítást, de így járt el a vásározással, a húsvágással 
kapcsolatban is. Tiszti főorvosi idejére esik a pesti kórházi ellátás első tervezetének kidolgozása, amelyben 
szerepelt nemcsak a Szent Rókus Kórház ágyszámának növelése, az Országos Elmegyógyintézet 
megszervezése, meglévő egyházi és világi intézmények fejlesztése, hanem a lakosság létszámához igazodó 
ellátás biztosítása is.,,b2 Emellett nyomtatásban megjelent szakmunkái fontos adatokkal szolgálnak a 
nagyvárossá váló Pest népesedési és közegészségügyi helyzetének tanulmányozásához.61 

Tormay Károly tevékenységét tanulmányozva az 1849/1850-es évek - legalábbis politikai aspektusból 
tekintve - törésnek tűnnek az életpályájában. Az önálló magyar katonai egészségügy megszervezésében, 
honvéd hadi kórházak felállításában játszott vezető szerepével ellentmondani látszik, hogy a szabadságharc 
leverését követően 1850-ben a berendezkedő Bach-féle adminisztrációban vállalt tisztséget. Főképp abban az 
esetben, ha hitelt adunk Kapronczay azon adatainak, miszerint Tormay az 1849-es évet a szabadságharc 
leveréséig végig Görgey seregében töltötte. Mert ha netalán 1848/1849 fordulóján, a hadügyi, illetve a 
politikai helyzet alakulásának fényében a háttérbevonulást választotta (volna), 1850. évi pálfordulása 
könnyebben (lenne) magyarázható. Hiszen Tormay Károly és neje német származása, katolikus vallása mind 
olyan tényező, amely az ő esetében más dimenzióban helyez(het)i az Ausztriával és a Habsburg császári 
udvarral szembeni konfliktust, értve ezalatt, hogy a két fél közötti, 1848 végére egyre engesztelhetetlenebbé 
váló ellentét esetleg már nem tette lehetővé számára a magyar kormányzat álláspontjával való azonosulást. 
Persze annak ellenére, hogy ez utóbbi csak spekuláció, német származása, polgári háttere 1850. évi 

38 A minisztériumhoz az egészségügyi osztályt megszervező Stáhly Ignác országos főorvos hívta. KAPRONCZAY 2000, 331. 
39 A polgári egészségügyi osztály éléről áthívott, a katonai egészségügy irányítására a honvédelmi minisztériumba átirányított Stáhly 

Tormay Károlyt is vitte magával. Tormayt 1848. október 30-án nevezték ki az osztályra, őrnagyi rangba besorolva. 
KAPRONCZAY 2000, 331. 

60 Tormay Károlynak a Tolna vármegyében, Ozorán, Simontornyán illetve Dunaföldváron felállítandó katonai kórházakra vonatkozó 
eljárására ld. SZILÁGYI 2006, 63-65. 

61 Görgey Artúr 1848. december 15-i levelében igen elismerően írt Stáhly Ignácnak Tormay Károlyról. KAPRONCZAY 2000, 332.; 
Szilágyi Mihály adatai szerint Tormay 1848. májusában harmadmagával a román fejedelemségekbe, azon belül is Galac (Galati) 
és Braila környékére tett, a kolerajárvány tanulmányozását célzó útja kis híján tragikusan végződött, Tormay maga is elkapta a 
betegséget, de felépült. SZILÁGYI 2006, 59-60. 

62 KAPRONCZAY 2000, 333. 
63 Itt mindenekelőtt a Statisztikai és Nemzetgazdasági Szemle 1 867. évi folyamában megjelent Adatok az élet és halálozási viszonyok 

statistikájához Pest városában című, illetve az 1857-ben publikált A népesség mozgalmának kimutatása Buda-Pesten 1854- és 55-
ben című munkája emelendő ki. 
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szerepvállalását is megkönnyíthette. Ugyanakkor egy másik tényezőt - a szakértelmiségi szempontrendszerét 
- is felvethetünk, amely szintúgy segíthette a politikai törésvonal felülírását. Végül is Tormay Károly orvosi, 
illetve közegészségügy-szervezési, -irányítási munkáját végezte az eltérő politikai berendezkedés ellenére. 
1848 előtt Tolna megyében betöltött főorvosi tisztségét 1850-től Pest város főorvosi tisztségével „váltotta 
fel".64 

13. kép: Tormay Béla szobra a Corvinus Egyetem Állatorvostudományi Karának parkjában. 

64 Bár pálfordulásának politikai következményeitől nem tudta magát mentesíteni: 1860-ban a Bach-rendszer bukásakor, az 
alkotmányos korszak átmeneti időszakára lemondatták állásáról, majd a kiegyezést követően 1867-ben véglegesen távozott 
posztjáról. Ezt követően visszavonultan élt haláláig. KAPRONCZAY 2000, 333. 
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Tormay Béla az apai mintát követve szintén az orvosi, azon belül is az állatorvosi pályát választotta. 
Közel fél évszázadra nyúló működése során szerteágazó tevékenységet folytatott. O nevéhez fűződik a 
mezőgazdasági szakoktatás intézményrendszerének széles körű kiépülése. 1873-1888 között az Állatorvosi 
Tanintézet, majd Főiskola igazgatója: időszakára esik az intézmény Rottenbiller utcai épületegyüttesének 
felépülése.65 Tormay Béla 1880-ban az állategészségügyi osztály megszervezésének a feladatával került a 
Földművelésügyi Minisztériumba, ahol aztán negyedszázadig tevékenykedett: 1886-től az összes 
mezőgazdasági jellegű oktatási intézmény élére nevezik ki, főigazgatói jogkörben, 1901-től 1904-ig 
nyugalomba vonulásáig államtitkár. Tormay Béla számtalan állattenyésztéssel, állatorvostannal, 
gazdálkodással kapcsolatos könyv, munka szerzője, emellett az 1880-ban alakított Magyar Országos 
Állatorvos Egyesület kezdeményezője, majd 25 éven keresztül elnöke. Állattenyésztés, állatorvostan terén 
kifejtett munkásságának jelentőségét jelzi, hogy az ilyen szakirányú, pesti felsőoktatási intézmények máig 
őrzik emlékét.66 Mint látható, Tormay Károlyhoz hasonlóan fia, Béla is komoly hivatástudattal és széleskörű 
szakmai tudással rendelkezett. Egyaránt több terület, valamint intézményi rendszer megszervezésében 
szereztek elvitathatatlan érdemeket, amelyhez jelentős köz- és szakigazgatási működés is járult. Hasonlóak 
mondhatok el Tormay Béla fia, Cécile bátyja, Tormay Géza kapcsán is, aki közlekedésügy terén alkotott 
maradandót. A Horthy-korszak kezdetén a Budapesti Közúti Vasút és a HÉV kormánybiztosa, s ebben a 
minőségében a főváros közlekedésének egységesítését és a Budapest Székesfővárosi Közlekedési R. T. 
(BESZKÁRT) megalakítását készítette elő. Ezt követően az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal 
megszervezése kötődik a nevéhez. A kereskedelemügyi minisztériumban Kossuth Ferenc titkáraként kezdte 
pályáját, aminek csúcsán az államtitkári tisztséget töltötte be. 

A tanulmány bevezetőjében felvetett kérdésre visszatérve, megállapítható, hogy Tormay Cécile 
családjára, apjára, nagyapjára egyáltalán nem volt jellemző a dzsentri életút, a dzsentrinek tulajdonított 
mentalitás. Ok alapvetően szakértelmiségi pályát futottak be, amely ugyan közhivatali tisztségvállalással, 
minisztériumi karrierrel egészült ki, de az is látható, hogy esetükben nem az elszegényedett, birtokait vesztett 
dzsentri közhivatalokba áramlásának tipizált jelenségéről van szó. Egyrészt miniszteri pályájukat egy-egy 
területen végzett, eredmények által is visszaigazolt, illetve szervezőkézségről is bizonyságot tett szakmai 
munkával alapozták meg. Másrészt azért sem, mert az eredendően polgári származású és réteghelyzetű 
Tormayak nádudvari birtoka a prosperitás jegyeit mutatja. A Tormay Károly által 1859-ben megvásárolt pár 
száz holdas nádudvari (virágos-zugi) birtok, illetve kúria nemzedékeken keresztül a Tormay család 
tulajdonában maradt, mi több a leszármazottak általi gyarapításának is tanúi vagyunk.67 A birtokot - ahol 
gyermekkorában Cécile is rengeteg időt töltött - a Náduvar-monográfia szerzője modern tőkés üzemnek 
minősítette.68 A két világháború időszakában 425 kat. hold területű birtoknak (ebből szántó 280 kh., legelő 
80 kh.) a többi birtokhoz viszonyított előnyét többek közt az adta, hogy területe egy tagban feküdt.69 A 
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságot Tormay Géza és neje 1917-ben még egy 52 
kh. kiterjedésű halgazdasággal akarta bővíteni, de ez nem valósult meg. 

A Széchenyi utcai gyógyszertár 
Herczeg édesanyja, a szekszárdi patikusné 

Tormay Cécile édesapjának, illetve nagyapjának életútjához viszonyítva - ide értve annak szekszárdi 
életszakaszát is - közel sem ilyen jól dokumentált, illetve feltárt Herczeg Ferenc édesanyjának élete, s főként 

Tormay Béla 1861-től a Pesti M. kir. Állatgyógyintézetben az Anatómiai és Élettani Osztály tanársegédje, 1863-tól a szerveződő 
keszthelyi Gazdasági Tanintézet segédtanárra, majd a minisztérium 1868-ban a debreceni felsőbb gazdasági tanintézet igazgatói 
feladatával bízta meg. KOVÁTS 2006, 19. 

66 Egyaránt festményt őriz róla a Szülészeti Tanszék, a Takarmányozástani Tanszék, valamint az Állattenyésztési Tanszék, míg az 
Állatorvostudományi Kar István utcai parkjában szobra áll. Tormay Károly életpályájára Id. KOVÁTS 2006, KACZIÁN 2006, 51-
52. 

67 BALÁZS 2001, 427., A roppant adatgazdag, vaskos monográfiából azt is megtudhatjuk, hogy Tormay-birtok 1916-ban és 1917-
ban előbb 150 kh., majd 53 kh. nagyságú földterülettel gyarapodott. Vevőként dr. Tormay Géza neje, Schlögl Lilla volt 
feltüntetve. BALÁZS 2001, 471. 

68 BALÁZS 2001,525. 
69 U.ott. 
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annak Szekszárdhoz kötődő szakasza. Amiképp Herczeg Ferenc élete és életműve iránt sem jelentkezett az 
utóbbi két évtizedben olyan (kutatói) érdeklődés, mint a legutóbbi években Tormay Cécile kapcsán 
mutatkozik.70 Ennek eredményeként Herczeg Ferenc szekszárdi kapcsolataira, édesanyjának szekszárdi 
tartózkodására, itteni életére vonatkozóan jóval több bizonytalanság merül fel, még a bevezetőben jelzett 
kutatás elvégzése után is. így például a helyi lapban Herczeg édesanyjának halálakor, 1938-ban megjelent 
nekrológban arról szerezhetünk tudomást, hogy második férjével, Bátory Elekkel közel egy évtizedet 
töltöttek el Szekszárdon,71 mielőtt gyógyszertárukat 1893. decemberében (valójában október végén) Szeghy 
Sándornak el nem adták. Ezt követően, amint a lap fogalmaz, „elköltöztek Versecre, a család eredeti 

fészkébe, ahol földbirtokot vettek magliknak. ",72 Ehhez képest a szekszárdi belvárosi halotti anyakönyv egyik 
1889. évi bejegyzése szerint július 25-én hunyt el Bátory Elek gyógyszerész neje, Torna Ilona. A 36 éves 
asszonyt a Dunaföldvárhoz közel eső Előszállás pusztán, családjának sírboltjában temették el.73 Tehát még 
továbbra is kérdés, hogy hány évet töltött Herczeg édesanyja, Hoffmann Lujza Szekszárdon, hiszen Bátory 
nejének 1889. évi halála ismeretében nehezen elképzelhető, hogy már 1889 előtt is élt volna - pláne 
hosszabb ideje - a városban,74 ha csak úgy nem, hogy Bátory külön élt feleségétől. Hoffmann Lujzának 1889 
utáni Szekszárdra költözését75 valószínűsíti Herczeg Ferenc önéletírása is, már amennyire a verseci 
rokonsággal, valamint édesanyjával kapcsolatban elszórtan szereplő információkból lehet következtetni.76 A 
Tolnamegyei Újság nekrológjából Hoffman Lujzához hasonlóan Bátory kapcsán is verseci származást lehet 
kiolvasni, ami korántsem bizonyos. Mindenesetre az erősen valószínű, hogy Hoffmann Lujza és Bátory 
ismeretsége szakmai kapcsolatokra vezethető vissza, hiszen - mint köztudott - Herczeg Ferenc édesapja, 
Hoffmann Lujza első félje, Herzog Ferenc József szintén patikus volt, igaz, hogy a Szekszárdtól 
meglehetősen távol fekvő délvidéki Versecen. 

Mint látható, annak van nagyobb valószínűsége, hogy Hoffmann Lujza csak az 1880-as és 1890-es évek 
fordulóján került Szekszárdra, azonban a hivatkozott újságcikkben jelölt 1880-as évek eleji, illetve az évtized 
első felére eső Szekszárdra költözésnek is meg lenne a személyes, illetve a Herzog család történetében 
gyökerező magyarázata. 

Herzog Ferenc József halála. Hoffmann Lujza özvegysége 

Hoffmann Lujza Szekszárdra költözését ugyanis életének egy viszontagságos periódusa előzte meg, ami 
nem nélkülözte a krízishelyzeteket sem. Annak ellenére, hogy féijével egyetemben a város tehetős 
családjaiból származtak - Herzogok több nemzedékre visszamenőleg gyógyszerészek voltak, illetve övéké a 
Bánság egyik legnagyobb selyemgombolyítója, míg a Hoffmannok pedig jól menő építési vállalkozók 
voltak77 - , illetve ők maguk is a város vagyoni elitjéhez tartoztak, a család anyagi helyzete az 1870-es évek 
második felére igencsak megbillent. Ez persze szorosan összefüggött azzal, hogy Herzog Ferenc József - a 

11 Herczeg Ferenccel kapcsolatban Németh G. Bélának a Herczeg Ferenc emlékezései kötetekben megjelent bevezető tanulmányai 
mellett egy tanulmánykönyv emelkedik ki, azt is a Vajdaságban adták ki. Az 1998-2002 között róla rendezett előadássorozat 
anyaga a Herczeg Ferenc tanácskozások 1998-2002. címmel 2003-ban Újvidéken, az Atlantisz Kiadó gondozásában jelent meg. 

71 Ahogy az újság írja: .,(...) nagyasszony a férjével, Báthory Elek gyógyszerésszel, a Béla király gyógyszertár tulajdonosával a múlt 
század nyolcvanas és kilencvenes éveiben közel egy évtizedet töltött Szekszárdon és a megyeszékhely, valamint a környék úri 
társadalmának köztiszteletben álló tagja volt." Tolnamegyei Újság 1938. július 6. 3. A szóban forgó cikk teljes egészében 
olvasható a tanulmány végén lévő függelékben. 

2 Tolnamegyei Újság 1938. július 6. 3. 
71 TMOL, Felekezeti anyakönyvek másodpéldányainak gyűjteménye, Szekszárdi római katolikus hitközség i.; Az adatért köszönet 

illeti Rúzsa Éva főlevéltárost, aki más esetekben is készségesen segítette a kutatást. 
74 Pedig a nekrológ fogalmazása, miszerint Hoffmann Lujzát „több mint ötven évvel ezelőtt nagy csapás is ért Szekszárdon, mert itt 

halt meg egyik leánya", arra utal, hogy már 1889 előtt a városban élt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szekszárdi katolikus 
felekezeti anyakönyvekben eddig e halálozásra vonatkozó adatra, de Hoffmann Lujza és Bátory Elek házasságával kapcsolatos 
információra se sikerült még bukkanni. Egyébként Hoffmann Lujzának Ferenc fia mellett még egy fia, József és csak egy leánya 
volt: Mária (Mici). HERCZEG 1985, 49., 57.; SURÁNYI 1933, 9. 

73 Töttös Gábor 1891. évre teszi Herczeg Ferenc édesanyjának Szekszárdra költözését. TÖTTŐS 2004. 
6 vö. HERCZEG 1985, 192-200., Egyébként a memoár második (az első A Várhegy), 1890-el kezdődő része, A gótikus ház szinte 

már egyáltalán, illetve alig tartalmaz a családdal, rokonsággal foglalkozó részeket, így gyakorlatilag Herczeg édesanya is kiesik az 
elbeszélésből. 

77 SURÁNYI 1933, 8-9. 
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patikussággal felhagyva - a városi politikába vetette magát, amit még tetézett, hogy egy betegség az 1870-es 
évek elején teljesen tönkretette a bánáti selyemtermelést. 

14. kép: A Hoffmann-ház Versecen. (HERCZEG [1943], képmelléklet) 

A város polgármestereként Herzog Ferenc József ugyan komoly pozícióba emelkedett - amihez például a 
Herczeg Ferenc visszaemlékezésében is felelevenített Deák Ferenc vendégeként elköltött ebédek, vacsorák is 
hozzátartoztak78 - , viszont a tisztséggel együtt járó negatívumok, köztük a hivatali ideje alatt parttalan 
mértéket öltő ellenségeskedés, pártoskodás nemcsak az idejét és erejét foglalták le, hanem a korábbi, 
kiszámítható üzletmenet által biztosított anyagi hátteret és biztonságot is felemésztették. Ráadásul Herzog 
ellen, aki pedig a korabeli városreform értelmében az újonnan alakult verseci törvényhatóság 1872 
júliusában megválasztott első polgármestere volt, a belügyminiszter 1877. április 15-én előbb vizsgálatot 
rendelet el, majd egy hónappal később állásából is felfüggesztette.79 Az ifjú Herczeget rosszul érintették az 
apját ért sorozatos támadások, de idős fejjel, visszaemlékezésében már így fogalmazott: „Ma már azt hiszem, 
kellett az apám lényében valaminek lennie, ami kiváltotta az emberekből a kegyetlenséget. A versecieket sem 
előtte, sem utána nem látták olyan elvadult állapotban. "8 0 N y i l v á n n e m csak a g y e r m e k e k e t , h a n e m 
édesanyjukat, Hoffmann Lujzát is rosszul érintették a városi csetepaték, férjének meghurcolása, főként úgy, 
hogy annak várospolitikai pályára lépése, gyógyszerész állásának feladása, az ő hozzájárulása és tudta nélkül 
történt m e g . „Annyi bizonyos, édesapám elhatározásának az lett a következménye, hogy édesanyámnak egy 
évtizeden keresztül fáradoznia és zsugoroskodnia kellett, hogy valahogy víz felett tartsa a családja 
sajkáját. - fűzte ehhez hozzá Herczeg. 

78 HERCZEG 1985, 80.; Herczeg Ferenc memoárja szerint édesapja Deák általi respektusát az is megalapozta, hogy 
polgármesterként megbízhatóan szállította a verseci kerületet a Deák-pártnak (1875-től Szabadelvű pártnak). Az 1870-es években 
így lett Versecen képviselő a két Deák-rokon, Nedetzky István és a tolnai származású és kötődésű Szeniczey Ödön (az utóbbi 
1878-ban). vö. HERCZEG 1985, 80-81. 

79 MILLEK.ER 1886, 177-178.; Surányi adata szerint 1870-1876 között volt a város polgármestere. SURÁNYI 1933, 12.; Amint a 
korabeli városmonográfia írója fogalmaz a pártoskodásból, a személyeskedéstől sem ment pártküzdelemből a városnak származott 
kára: ,yt pártok elkeseredett tusakodása közben minden hanyatlásnak indult a városban. A társadalmi élet csaknem teljesen 
szünetelt, nyomasztó hangulat nehezedett az egyesületekre, még a családokba is behatott a torzsalkodás. ". A város pénzügyi 
helyzete válságba került, késtek, vagy épp elmaradtak a városi alkalmazottak fizetései. Versec emiatt hitelfelvételre kényszerült, 
melynek ugyan egyik részét vízmenetesítésre, lecsapolásra hasznosították, de a nagyobbik részét adósság törlesztésére fordították. 
MILLEK.ER 1886, 177-178. 

80 HERCZEG 1985, 138. 
81 HERCZEG 1985, 78. 
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