
15. kép: Herczeg Ferenc édesanyja: Hoffmann Lujza. (HERCZEG [1943], képmelléklet) 

A vizsgálat, illetve a felfüggesztés - bár mandátuma lejárta előtt állásába még visszahelyezték - Herzogot 
összetörte.82 A könyvek világába temetkezett, majd nem sokkal később, 1880-ban meghalt. Neje 38 éves volt 
ekkor. A család összetartása és anyagi értelemben vett megkapaszkodása sok erőfeszítést igényelt tőle. Fia, 
Herczeg Ferenc így írt erről: 

„Az egész város meg volt róla győződve, hogy nem tarthatjuk magunkat, a gyógyszertárra és az 
ingatlanokra már ajánlatok is érkeztek. 

De ekkor előtérbe lépett O, aki Magyarországon már annyi családi házat mentett meg az összeomlástól: 
az özvegyasszony. Édesanyám sorra járta a hitelezőket, a bankokat csakúgy, mint a budapesti és bécsi 
drogistákat, beszélt velük, kapacitálta őket, haladékot kért, részletfizetéseket ígért, a fekete gyászruhájával 
meghatotta, az okosságával meggyőzte őket. (...) 

Ura életében sohasem szólt bele vagyoni dolgokba, de most egyszerre jó üzletembernek bizonyult. Egész 
nap ott ült a gyógyszertárban, és ellenőrizte a forgalmat, késő éjjel pedig, ha lámpafényt láttunk szobájában, 
tudtuk, hogy a pénztári naplójában számolgat. 

Nagy és fárasztó munka volt, amire vállalkozott, reá is áldozta életének legszebb éveit, de végül elérte azt, 
amit akart: megfizette összes adósságait, egyetemre küldte két fiát és férjhez adta a leányát. "83 

Míg Herczeg Ferenc 1882-től a pesti jogi karra járt, bátyja, József a bécsi egyetemre ment. Édesanyjuk 
miközben megküzdött a félje után hátrahagyott adóságokkal, nyilván annak politikai hagyatéka sem hagyta 
ér in te t lenül m i n d e n n a p j a i t . „Ámde az 1873-tól 1878-ig tartott pártviszályok minden előbbi hasonló 

82 MILLEK.ER 1886, 177-178.; „Kihúzták alóla a gyékényt. Apám megcsaltnak érezte magát, és nincs miért tagadjam: ez 
rettenetesesen fájt neki. Ez a fájdalma elkísérte a halálba is. "- írta Herczeg. HERCZEG 1985, 1 19. 

83 HERCZEG 1985, 140.; Nincs ellentmondás abban, hogy itt Herczeg a családi patika megtartásáról szól, miközben, az apja 
polgármesterségének kezdetével kapcsolatban már egyszer írt arról, hogy édesapja túl adott rajta, ugyanis Herczog időközben új 
patikajogot nyert. vö. HERCZEG 1985, 78., 121., 140. 
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tusakodást fölülmúltak. Sajnos, hogy Versecz városa jó hírnevének a messze távolban is ártottak. Hogy mely 
személyek, minő viszonyok és ügyek idézték elő az egyenetlenkedéseket, arról a mai nap még nem szólhatunk, 
részint mert sok minden eddig kiderítve nincsen, részint mert az események a közelmúltban folyván le, a 
történelem ítéletére még meg nem értek. "84 - írta félig-meddig a sejtelmesség homályába burkolódzó 
korabeli városmonográfus. Az özvegy az 1880-as évek második felében még Mária leányát is kénytelen volt 
eltemetni, mégpedig Herczeg memoárjának tanúsága szerint - és a Tolnamegyei Újság már idézet 
in formáció jáva l s z e m b e n - Versecen . „Mici meghalt. Édesanyám eltemette vele a szíve nagyobbik felét. "85 -
olvasható a Várhegyben. 

16-17. kép: Herczeg Ferenc bátyja, József, katona korában, valamint fiatalasszonyként 
elhunyt húga: Mária /Mici/. (HERCZEG [1943], képmelléklet) 

Az „I. Béla királyhoz" patika. Bátory Elek szekszárdi gyógyszertára 

Az 1880-as években Bátory Elek tulajdonában lévő patika a sorban a második volt Szekszárdon. A város 
első gyógyszertárához, az alapítását tekintve a XVIII. századi Fekete Sas patikához képest az „1. Béla 
királyhoz" közel száz évvel később alapítatott: az erdélyi származású Brassay Mihály 1863-ban nyitotta meg 
a Széchenyi utca 30. szám alatt 86(az egykori házszám a 641. volt87). Brassay 1871. augusztus 20-án 
bekövetkezett haláláig vezette a patikát, őt követően özvegye volt a haszonélvező 1874-ig. 1875-1879 közt 

84 MILLEK.ER 1886, 177. 
85 HERCZEG 1985, 200. 
86 M. kir. Helytartótanács 88094/1863. sz. (dec. 5.) leirata, TMÖL, Alispáni i. 1983/1863. 
87 TMÖL, Szekszárdi Földmérési Igazgatóság i., Szekszárd 1880. évi, illetve 1899/1900. évi házjegyzéke; Az épület tulajdonosaként 

az előbbi esetében Konstanczer Ignác, míg az utóbbinál Szeghy Sándomé és neje, Tenczlinger Róza van feltüntetve. Az épület az 
1920-as évek elejére eső házszámreform következtében kapta a Széchenyi u. 30. házszámot. TMÖL, Szekszárd Város 
Polgármesteri Hivatalának i., kiemelt iratok, házszámozás iratai 1921. 
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Unger Domonkos volt a gyógyszertár tulajdonosa, akitől már Bátory vette meg a p a t i k á t . A patika 
berendezéséről, felszereléséről erre az időszakra vonatkozóan a legtöbbet az 1867. évi gyógyszertár-
vizsgálati jegyzőkönyvből tudunk. Az ekkor még Brassay Mihály tulajdonában lévő gyógyszertár igen 
kedvező bírálatot kapott, amint ez a jegyzőkönyvi összefoglalóban is olvasható; „A meg\>izsgált gyógyszertár 
közhíre igen elterjedt. Mit részint a gyógyszerész műveltsége és pontos kiszolgáltatása, részint 
gyógyszertárának kitűnő rendezettsége idéz elő. ".84 A vizsgálati jegyzőkönyvből a patika elrendezésével, 
felszereltségével kapcsolatban is sok információt nyerünk. 

18. kép: Az egykori Bátory, majd Szeghy-féle I. Béla király patika épülete a Széchenyi utcában. 
Az épületben ma is gyógyszertár működik. (Gaál Attila felvétele, 2009.) 

19. a-b kép: Századfordulós patikabelső a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
„Szekszárd. Egy kisváros a századfordulón " c. helytörténeti kiállításán (Gaál Attila felvételei, 2009.) 

88 GÁBOR 1982, 48-49.; Ezen adatok forrása Gábor Józsethé Szőcsényi Julianna gyógyszerész kisdoktori disszertációja, mely 
egyúttal kiindulási pontját is adta az I. Béla király gyógyszertár Bátory-féle időszakára eső levéltári kutatásaimnak. Egyébként az 
adatgazdag értekezést, némi átdolgozásjavítás után, feltétlenül érdemes lenne megjelentetni. 

89 Dr. Sass István megyei főorvos és dr. Schüler Móric központi járási orvos által készített vizsgálati jegyzőkönyv (1867. november 
II.), TMÖL, Alispáni i. 2103/1867. 
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A minden valószínűség szerint ekkor még földszintes épületben - melyet a jegyzőkönyv ,,biztos és 
száraz"-ként tűntet fel - lévő patika a következő helyiségekből állt: 

gyógyszertár: bútorzata célszerűen berendezett, edényei teljesen megfelelőek. Az elegendő mennyiségű 
mérlegekkel, súlyokkal és „off ic inal is szerekkeF, valamint készlettel felszerelt, a mérgek külön elzárva 
tartatnak, 
műhely: gőzpárlóval ellátott, tágas műhely is jól berendezett, benne a mozsarak, törők, kanalak illetve 
párlószerek elegendő számban találhatók, 
raktár: a gyógyszertár mögött található, szintén tágas, egyben világos, az itt tárolt szerek jó minőségben 
és elégséges mennyiségben vannak, 
pince: száraz, téglapincében raktározott olajak, kenőcsök, szörpök és más szerek feliratozott edényekben, 
jó állapotban, elegendő mennyiségben találhatók, 
padlás: elemi csapásoktól (eső, tűz) ment, itt a virágokat, füveket, gyökereket tárolták, mégpedig a 
vizsgálat eredménye szerint jó minőségben és mennyiségben.40 

A vizsgálat szerint Brassay patikájában a gyógyszerész könyv, az árszabás és egyéb hivatalos okmányok 
hiánytalan számban álltak rendelkezésre, a hiánykönyv, a hitelkönyv, a megérkezett szerek jegyzéke, illetve 
a visszamaradt vények megfelelően vezetve, kezelve voltak, amiként a patikában a gyógyszertanra és 
segédtudományaira vonatkozó alapmunkák is megvoltak.91 Bár az előbb részletezett kép a gyógyszertár 
Brassay Mihály tulajdonosi idejére volt igaz, vélhetően a patikaépület helyiségeinek funkciója Bátory Elek 
és Hoffmann Lujza időszakáig sem változott sokat, hacsak nem az épület időközben történt átépítésével 
összefüggésben. Úgy tűnik, hogy a tágas, jó felszereltségű és jelentős forgalmú - ne felejtsük el, hogy a 
város főutcáján,92 három épületre az Augusz-háztól volt található - gyógyszertár jó kiindulási alapot 
biztosított Bátory szekszárdi működéséhez, illetve Hoffmann Lujza itteni életéhez. 

Korábban már említettem, hogy Hoffmann Lujza és Bátory Elek ismeretsége bizonyára szakmai 
kapcsolatok mentén alakulhatott, és ráadásul az, hogy patikusnéként egy gyógyszertár adta Szekszárdon 
életének, mindennapjainak a keretét, ezek segíthették Hoffmann Lujza tolnai megyeszékhelyre történő 
áttelepülését. Érdekes párhuzam a két település között - habár ennek vélelmezhetően komolyabb szerepe 
nem volt a költözésben - , hogy mindkettő nevezetes szőlő- és borvidék volt. S bár a Deliblát 
homokpusztájának a telepítése pont a szóban forgó években, 1890-es évek első felében kezdődött a 
filoxéravész elleni küzdelem jegyében, a Versec környéki hegyek már régóta szőlőkkel borítottak voltak.91 

Ezzel kapcsolatosan érdemes megjegyezni, hogy Herzog Ferenc Józsefnek is volt borvállalata, amiképpen a 
Herzogoknak az 1870-es évek elejéig selyemgombolyítójuk is. Mint köztudott főként Bezerédjek (István, 
majd Pál) fáradozásainak hála Tolna megye a XIX. század derekára, második felére a selyemtenyésztés 
egyik hazai központjává vált: a század 80-as, 90-es éveire Tolnán és Szekszárdon komoly selyemfeldolgozó-
ipar alakult ki, mi több 1879-től Szekszárdon állították fel az országos selyemtenyésztési felügyelőséget is.94 

A szőlőtermesztés és bortermesztés kölcsönös megléte, a selyemtermelés kultúrájának szekszárdi jelenléte, a 
két város hasonló domborzati fekvése ellenére mindenképp változást jelentett Hoffmann Lujza számára, 
hogy a német többségű Versechez képest Szekszárd döntő többségében magyar volt. Itt még a népesség 
német eredetű része is már jelentős mértékben asszimilálódott ekkora. A Szekszárd és Versec között 
különbség mutatkozott abban is, hogy míg az előbbi mezőváros, utóbbi szabad királyi város volt, ennek 
megfelelően polgárosultabb társadalommal, illetve a polgári önigazgatás tradícióival. De a patikusok 

90 U.ott. 
9; U.o. 

Mely egyébként a Buda-eszéki országút városi szakasza is volt egyben. 
93 „ Versecet akkoriban csakugyan a halálfélelem környékezte. Pancsováról behurcolták aftloxérál. és a mikroszkopikus szörnyeteg a 

város határában tízezer hold szőlőt tett tönkre. (...) A svábok jó ideig úgy védekeztek a veszedelem ellen, hogy csökönyösen 
letagadták a fdoxérát. A tőkék pusztulásának a szárazság az oka. a szőlőtetű pedig az urak találmánya. Mikor a górcső alatt 
megmutatták a gazdáknak a parányi ellenségüket, megállapították, hogy a nyüzsgés az üvegben van. Ha eperfalevelet tennének 
alája, attól is nyüzsögne. " - fogalmazott a filoxéra pusztításáról, illetve a járványt először még kétkedéssel fogadó gazdák 
rövidlátásáról Herczeg. HERCZEG 1985, 185-186.; A Deliblát homokpusztáján a szőlő telepítését a verseciek 1890 végén 
kiosztott területeken kezdték meg, az első szüret pedig 1893 őszén volt. Délvidék (Versec) 1 892. november 27. 3., 1893. október 
22. 3. 

94 Versecen az 1889-ben felállított selyemgubóraktár és selyemgubó-beváltási hivatal is a szekszárdi székhelyű Országos 
Selyemtenyésztési Felügyelőség és Bezerédj Pál felügyelete alatt valósult meg. Bezerédj maga több esetben személyesen 
szemrevételezte a beruházást. Délvidéki Nemzetőr 1889. február 3. 2., 1991. augusztus 2. 2. 
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Szekszárdon is a polgári életvitel hordozói voltak. A dualizmus korszakában hosszabb ideig patikával 
rendelkező Szondy István (a Garay téri Fekete Sas gyógyszertárnak előbb 1879-től bérlője, majd 1891-től 
tulajdonosa95) és Szeghy Sándor, aki 1893. végén épp Bátory Elektől vette meg az „/. Béla királyhoz" 
patikát, stabilan tagjai voltak a város virilistáinak, legnagyobb adófizetőinek. 

20. kép: I. Béla király arcképe, mely még az 1950-es évek első felében is az - akkor 
már államosított - „/. Béla királyhoz" gyógyszertár falán függött. 

(Ismeretlen magyar festő alkotása a 19. század második feléből. 92,5x77 cm. Olaj, vászon.).9h 

21. kép: A szőlőkkel borított Várhegy Versec határában. (MAJDÁN 2003. 77.) 

95 GÁBOR 1982, 47. 
96 

WMMM Képzőművészeti Gyűjtemény. Ltsz.: 56.27. - A képet az utolsó tulajdonos, ifj. Szeghy Sándor ajándékozta 1956-ban a 
szekszárdi múzeumnak. 



Igaz ez betudható volt annak is, hogy értelmiségi foglalkozásuk miatt adójukat kétszeresen számították 
be. Azonban Szeghy és Szondy az 1910-es évekre, az I. világháború időszakára ténylegesen a város szűk 
vagyoni elitjébe került, miután a város két bankjának, a Tolna megyei Takarék- és Hitelbank, illetve a 
Szekszárdi Takarékpénztár igazgatóságába kerülvén, onnan jelentős nagyságú évi tiszteletdíjhoz, 
j övedel emhez j utottak.97 

22-23. kép: A két város napjainkban. Versec városa a Várhegy lábánál, illetve 
Tolna megye székhelye a Szekszárdi-dombság előterében 

Bár előbb Szeghy Sándor és Szondy István jövedelmi és vagyoni helyzetének kedvező irányú alakulásáról 
adtam számot, feltétlenül érdemes kiemelni, hogy az 1880-1890-as években Bátory Elek patikája nagyobb 

97 A banki igazgatósági tagság hatása a viril is jegyzéken is tükröződött: Szeghy esetében elsőként az 1911. évi, Szondynál az 1914. 
évi listánál figyelhető meg adóösszegük két- háromszorosára növekedése, illetve a listán való előretörésük, vö. CSEKO 2005, 
129.; CSEK.Ö 2002, 158-159. 
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forgalmat bonyolított, mint Szondyé. Ez évekre, hónapokra lebontva és számszerűsítve is világosan kiderül 
azokból a kimutatásokból, amelyek, egy újabb patika nyitásának forgalmi megalapozottságát vizsgálva, az 
1890-es évek első felében készültek (Id. I. táblázat). 

Évszám 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Bevétel: 

január 530 408 427 403 420 536 687 
február 498 403 399 335 473 496 529 
március 503 437 441 422 505 505 457 
április 455 413 440 371 462 488 491 
május 487 437 381 431 483 511 581 
június 471 351 435 562 462 515 564 
július 467 370 388 561 469 562.20 568 
augusztus 440 456 391 326 456 1149 563 
szeptember 439 388 430 551 413 483 508 
október 562 375 378 593 426 568 555 
november 575 458 439 587 498 550 538 
december 568 403 416 415 436 590 406 
Bevétel összesen: 5995 4899 4965 5557 5503 6953,20 6447 

Szondy bevétele összesen 4053,59 4642,96 4371,25 5203,71 4235,32 4928,75 5181,25 

Évszám 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 
Kiadás: 
Házbér 600 600 600 600 Házbérre 650 650 750 
Háztartás 1260 1280 1275 1280 Adóra 130 130 130 
Gvógyáríik 2008.78 1691.41 1482,90 1905,56 Gyógyszeregyletre 10 10 10 
Állami adók 102.50 94.20 91,50 108,40 Gyógysz. szaklapokra 10 10 10 
Pótadók 39,12 41,29 46,10 31,56 Segéd fizetésére 360 360 480 
Segéd fizetés 360 360 360 360 Laboráns 72 72 72 
Cselédek fizetése 168 168 168 168 Biztosítás 40 40 40 
Iskola, könyvek és 
neveltetés 360 

360 360 360 Szállítás és postakölts. 60 80 65 

Tűzbiztosítás 14.50 14.50 14,50 14,50 Gyógyszerekért 2017.50 1639 1824.49 
Országos 
gyógyszerészeti és egyéb 
egyletek 

56 56 56 56 Czukorra 150 125 120 

Gyógyszertári üvegek és 
tégelyek 

245,50 196,40 234,60 174,80 Adómentes szeszre 50 60 60 

Papírok, vignetták és 
dobozok 

180,60 143,50 137,40 193,20 Doboz és papírárúra 120 118 140 

Szesz 60.40 82 76,60 68,40 Üvegekre 200 180 160 
Zsír 85 76 83 87 Tégelyekre 60 75 55 
Uj beszerzések 84.60 52,70 92.40 74,60 Uj eszközökre 40 40 108 

Háztartás és ruházat 1036 1172,47 1181 
Gyermeknevelés 300 300 260 

Kiadás összesen: 5625 5216 5078 5482,02 Kiadás összesen: 5305,5 5061,47 5465,49 
Bevétel - Kiadás: 
Maradvány 

170 -317 -113 74,98 Bevétel - Kiadás: 
Maradvány 

197,50 1891,73 981,51 

Szondy maradványa 
összesen 0 732,64 237,40 1058,58 

Szondy maradványa 
összesen 43,84 165,06 499,78 

I. táblázat: Bátory Elek pat ikájának bevétele és kiadása az 1887-1893. közti időszakban, forintban (A táblázatban 
viszonyításképp Szondy István Fekete Sas gyógyszertárának főszámai is szerepelnek)9 8 

98 A táblázat adatainak forrásául a következő kimutatások szolgálnak: Szondy István aláírásával ellátott, 1892. május 9-ei keltezésű, 
illetve Bátory Elek aláírásával ellátott, 1892. május 11-ei keltezésű 1887-1891. évre vonatkozó kimutatások, melyek Nagy János 
szekszárdi közjegyző által az üzleti könyvekkel összevetetésre és hitelesítésre kerültek. Valamint az 1891-1893 időszakra 
szorítkozó, Nagy János közjegyző 1895. március 24-ei hitelesítésével ellátott kimutatások. TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 
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A táblázatból, azon túl, hogy az I. Béla király patika minden egyes évben nagyobb forgalommal 
rendelkezett, mint a Fekete Sas, még számtalan más is kiolvasható." így például az is, hogy a Fekete Sas a 
kisebb forgalom ellenére 1887-1890 közt rendre jelentős maradvánnyal zárta az esztendőt, miközben Bátory 
több évben (1889,1890) is negatív mérleggel zárt. Igaz, Bátory olyan tételeket is feltüntetett a kiadási oldalon 
- így például háztartás, ruházat, gyermeknevelés - , ami nehezen számítható szoros értelemben a 
gyógyszertári mérleghez. (Meg kell jegyezni, hogy Szondy is feltüntette ezeket a tételeket a saját 
gyógyszertárának forgalmáról készült kimutatásban.) A házbért nyilván a gyógyszertárnak helyet adó 
Széchenyi utcai épület tulajdonosának, Kostanczer Ignácnak fizette Bátory. Azon felül, hogy részletes képet 
kapunk a kiadási oldalról, a patika költségeiről, azt is konstatálhatjuk, hogy míg az 1867. évi 
gyógyszervizsgálat szerint Brassay segéd és gyakornok nélkül működött, Bátorynak már volt segédje, mi 
több az 1890-es években már laboránsa is. A cselédek vélhetően ugyan a háztartáshoz tartoztak, de minden 
bizonnyal azért a patika körül is akadt teendőjük. 

f^Xïlrr fc 

Arany érem Pécs 1888. 

KÁRPÁTI MELLSZÖRP köhögés ellen, 
mell- és tüdőbetegek részére. 

Ezen szörp mell- éa torok-bajokuál, rekedt-
ség, elnyálkásodás, idült hurut, inger- és szamárkö-
högés, nehéz lélegzés, tüdővész, továbbá Altalános 
és gyomoi-gyengeségnél legjobb sikerrel használtatik. 

A mellszörp gyermekeknek is adható. — Egy 
nagy üveg ára 50 kr. 

KÁRPÁTI MELL-PASZTILLK. 
Ezen pasztillák a magas Tátrán található fii-

vek és gyökerekből készülnek, szintén legjobb si-
kerrel használtatnak a fentebb felsorolt betegségek-
nél. Egy doboz ára 25 kr. 

KÁRPÁTI MELL-TEA. 
Egy nagy csomag 40 kr., egy kis csomag 20 kr., 

Szintén kitűnő sikerrel használtatik a fentebb fel-
sorolt betegségeknél. (170. 4-—10.) 

Valódi minőségben kapható : 
akészi tő Molnár Lipót gyógyszerésznél Kassán. 

Szegzárdon Bátory Elek gyógyszertárában. 

24. kép: Bátory Elek orvosságot reklámozó hirdetménye. (Kiállítva a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban, Gaál Attila felvétele, 2009.) 

A Szekszárdon felállítandó harmadik gyógyszertár jövedelmezőségére folytatott vizsgálatok 
eredményeként az alispáni iratok között más kimutatások is fennmaradtak. Ezek alapján megállapítható, 

99 A pontosság kedvéért megjegyezzük, hogy az I. táblázatban szereplő összegeknél a pontos összeget tüntettük fel az eredeti iratban 
szereplő, de nyilvánvalóan hibásan összeadott értékek helyett. így szerepel az eredeti forrásban feltüntetett összeghez képest az 
1891. évi bevételnél 5497 helyett 5503 forint, az 1893. évi bevételnél a 6449 helyett 6447 forint. A további három elszámolás is 
ilyen kis értékű hibát eredményezett. 
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hogy a rendszeres gyógyszerellátást igénylő intézmények között természetesen a kórház volt a legnagyobb 
fogyasztó. A két patikának a szekszárdi Ferenc közkórházzal bonyolított forgalmát a II. táblázat mutatja. 

Szondy Lipót 
gyógyszerész 

(Fekete Sas patika) 

Bátory Elek 
gyógyszerész 

(I. Béla király patika) 

A két gyógyszertár 
összesen 

1884 363,80 474,76 838,56 
1885 361,67 529,87 891,54 
1886 576,24 669,69 1245,93 
1887 526,52 911,67 1438,19 
1888 730,69 1025,20 1755,89 
1889 591,15 1030,59 1621,74 
1890 745,81 861,99 1607,80 
1981 723,30 1075,92 1799,22 
1892 916,65 753,17 1669,82 
1893 930,78 992,22 1923 
Összesen 6466,61 8325,08 14791,69 

II. táblázat: A szekszárdi Ferenc közkórháznak a két szekszárdi patikától beszerzett gyógyszermennyiség 
költségének alakulása 1884-1893 között, forintban100 

A Bátory-féle I. Béla király patika itt is megmutatkozó nagyobb forgalma ebben az esetben azért 
meglepő, mert az egyes esztendők fel voltak osztva a két helyi gyógyszertár között, egyaránt fél-fél évig 
képezve feladatukat a kórház ellátása.101 

A Versecre való hazaköltözés lehetséges indítékai. Herczeg Ferenc sikerei 

Hoffmann Lujza és Bátory Elek Versecre történő hazaköltözésének indokát, okait - mivel tőlük erre 
vonatkozó feljegyzés nem maradt fenn - természetesen csak valószínűsíteni lehet, de érdemes erről is szólni, 
mert több olyan körülmény is alakíthatta ezen döntésűket, amely azonban ismert előttünk. Először is 1893. 
november 4-én nyilvános árverésre bocsátották a Széchenyi utcai Kosntanczer Ignác féle-házat, melyben a 
patikájuk volt. Az árverés sikeres volt: az egykorú Tolnamegyei Közlöny által „csinos" illetve „a főutcza 
egyik legszebb emeletes épületé"-ként definiált házat Kosntanczer László, a szekszárdi római katolikus 
hitközség pénztárosa vette meg 14 050 forintért.102 Ezzel egy időben Bátoryék is túl adtak a 
gyógyszertárukon, méghozzá - az épület árához képest - is szép összegért, 32 000 forintért.103 Mivel az 
1867. évi gyógyszertár-vizsgálati jegyzőkönyv alapján még földszintes lehetett az épület, emeletessé 
alakítására minden bizonnyal 1867-1893 közt került sor, könnyen elképzelhető, hogy épp Bátory-időszaka 
(1879-1893) alatt. 

100 A táblázat alapjául szolgáló adatok forrása: Polgár István kórházi gondnok 1894. július 5-én kelt kimutatása, TMÖL, Alispáni i. 
640/1892. 

101 Ráadásul folyamatosan cserélték az évszakokat, így azt se lehet mondani, hogy ez lett volna a forgalomkülönbség oka. A 
kórházhoz képest más közületek jelentősen elmaradtak. A kórház közel 2000 forintnyi (Ft) gyógyszerszükségletéhez képest a 
szekszárdi kerületi betegsegélyező pénztár részére a két szekszárdi patika 1893. április 1. és 1894. március 31. közt csak 342 Ft 
43 krajcár (xr) értékű orvosságot szolgált ki. Ennél is jóval kevesebb volt például a fogház, vagy éppen a selyemgyár 
gyógyszerigénye. Az előbbi esetében - a fogva tartottak, illetve az őrök részére - 1889-1893. közt összesen 452 Ft 98 xr, míg a 
selyemgyár esetében ugyancsak 1889-1893. közt összesen csak 153 Ft 8 xr volt a forgalom. Az itt felsorolt intézményeket érintő 
gyógyszerforgalom ugyanakkor nem jelentkezett haszonként a patikák számára, hiszen ezen esetben csak anyagköltséget 
számíthattak, és arra is kötelesek voltak 10 % kedvezményt biztosítani. TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 

102 Tolnamegyei Közlöny 1893. október 29. 5., november 5. 6.; Az árverés hirdetése a következőképp hangzott: „Eladó csinos 
emeltes ház. A főutca egyik legszebb emeletes épületét, a Konstanczer-féle házat, folyó évi november 4-én Szekszárdon a kir. 
törvényszék telekkönyvi irattárában nyilvános árverés utján el fogják adatni. A nevezett épület, amelyben a Bátory-féle gyógytár 
van elhelyezve, igen jutányos áron kapható meg. " Tolnamegyei Közlöny 1893. október 29. 5. 

105 Tolnamegyei Közlöny 1893. november 5. 5.; Gábor Józsefrié az itj. Szeghy Sándor özvegye által őrzött dokumentumok alapján 
1893. október 31-i szerződéskötésről ír. GÁBOR 1982,49. 
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25. kép: A Konstanczer-féle ház a Széchenyi utcában. Az I. Béla király patika az Augusz-ház 
trieszti Miramare-kastély stílusában épült, tornyos szárnyától balra eső negyedik épület. 

(A villanyoszloptól balra). 

Ugyan a dátumbeli egybeesésből következhetne, hogy a Konstanczer-ház árverése indította Bátory 
Elekéket a gyógyszertár eladására és a hazaköltözésre, ez mégsem valószínű, legalábbis nem lehetett 
perdöntő szempont. Ennél mindenképp nagyobb súllyal kellett, hogy latba essen a Szekszárdon felállítandó 
harmadik patika kérdésének napirendre kerülése. Szekszárd képviselőtestülete 1892. márciusában és 
áprilisában egymást követően tárgyalta Geiger Károly bajai illetve Spányi Lajos topolyai gyógyszerészeknek 
a harmadik helyi patika nyitására vonatkozó engedélykérelmét.104 Bár a város e kérelmeket elutasító 
határozatát és annak indoklását a vármegye közegészségügyi bizottsága, majd maga vármegye közgyűlése is 
magáévá tette, a minisztérium a végleges döntés meghozatala előtt jövedelmezőségi vizsgálat elvégzését írta 
elő.105 Ennek során készültek azok, a két szekszárdi patika 1887-1891. évi forgalmára vonatkozó 
kimutatások, amelyeket az előzőekben ismertettem.106 A szekszárdi képviselőtestület, illetve a vármegye 
különböző fórumai egyaránt egyetértettek abban, hogy „egy harmadik gyógyszertár felállítását népességi, 
forgalmi, üzleti és kereskedelmi viszonyok nem igénylik. "I0? A város és a vármegye, döntésekor fokozottan 
vette figyelembe a filoxéravész kedvezőtlen hatásait, miszerint a bekövetkezett jövedelem-kiesés, a lakosság 
elszegényedése, mi több egy részének elvándorlása miatt egy újabb patika létrehozásával a két fennálló 
gyógyszertár léte is veszélybe kerülne. A városatyákat döntésükben még az sem befolyásolta, hogy helyi 
kötődésű gyógyszerészeket utasítottak el, hiszen Geiger Károly az ismert, később hírhedté váló szekszárdi 
ügyvéd Geiger Gyulának volt a testvérbátyja, míg Spányi Lajos feltehetően a szekszárdi Spányi családdal 
lehetett rokonságban.108 Végül a minisztérium által is megerősített elutasító döntés született, amelyet 
követően azonban nem került nyugvóra a patikanyitás kérdése: Spányi Lajos 1894-ben - immár félegyházi 
patikusként - , majd 1895-ben újra próbálkozott, de adott be engedélykérelmet 1894-ben Szilárd Péter 
budapesti, vagy ugyancsak több alaklommal Weszelovszky Géza felvidéki gyógyszerész is.109 Bár egy újabb 
patika által teremtett konkurencia veszélye 1892-1893-ban végül elhárult a fejük felöl, Bátory Elek és 

104 Kivonat Szekszárd nagyközség képviselőtestületének 1892. március 22-ei (1892/25. hat.), illetve árpilis 14-ei (1892/36. sz. hat.) 
üléséből, TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 

105 A vármegyei közegészségügyi bizottság 1892. március 26-i ülésének jegyzőkönyve, illetve kivonat a Tolna megyei 
törvényhatósági bizottság 1892. március 31-i üléséből (1892/339. hat.), valamint a minisztérium 29 248. számú , 1892. április 17-
én kelt leirata, TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 

106 ld. 1. táblázat lábjegyzetét 
107 Kivonat a Tolna megyei törvényhatósági bizottság 1892. március 31-i üléséből (1892/339. hat.), TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 
108 Geiger Gyuláról szóló tanulmányomat ld. szintén e múzeumi évkönyvben. 
109 Spányi 1894. évi és Weszelovszky 1897. évi kérvényét az előző engedélykérelmekben született döntésekre hivatkozva utasította 

el. Kivonat Szekszárd nagyközség képviselőtestületének 1894. április 9-ei (1894/27. hat.), illetve 1897. február 8-ai (1897/8. sz. 
hat.) üléséből, TMÖL, Alispáni i. 640/1892. 
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Hoffmann Lujza ettől függetlenül is elgondolkodhatott a jövőt illetően, akár csak a kibontakozó filoxéravész 
negatív hatásait számba véve, még ha a gyógyszertáruk 1891-1893. közti pénzügyi eredményére igazából 
nem lehetett panasz. Mindez nemcsak az I. táblázatba beépített kimutatásokból,"0 hanem Szondy István és 
Szeghy Sándor azokat kísérő 1895. márciusi beadványából is kiderül. Ugyan ebben a két patika kedvezőtlen 
forgalmi eredményeiről kívánták az alispánt meggyőzni, Szeghy kénytelen volt elismerni, hogy az I. Béla 
király esetében az 1891-1893. évek átlagára jutó 1019 Ft 7 xr-t kitevő maradvány jóval több, mint a Fekete 
Sas egy évre jutó 236 Ft 22 krajcárja. Szeghy ezt a következő megvilágításba próbálta helyezni: „(...) 
tekintve azonban az óriási tőkét, a gyógyszertár 32 000frt vételárát, amelyet befektetni voltam kénytelen, s a 
naponkint emelkedő háztartási s egyéb kiadásokat, ezen felesleg eltűnő csekélységnek vehető. ""1 

A szekszárdi patika jövőjét, jövedelmezőségét illető esetleges aggodalmaiknál véleményem szerint volt 
egy még jelentősebb tényező, mely Hoffmann Lujzát és Bátory Eleket a Versecre való hazaköltözésre 
indította. Ez pedig Herczeg Ferenc diadalútja, amely első kötetének 1890-ben történt megjelenése után röpke 
pár év után szinte az ország első számú írójává emelte, s amely 1894-ben az Uj Idők c. irodalmi hetilap 
megindításával koronáztatott meg. Herczeg még ekkor is csak 31 éves volt. Ez alatt a pár év alatt egymás 
után jelentek meg művei. A Singer és Wolfner kiadó regénypályázatára írt, és a kiadó által 1890-ben 
megjelentett regénye, a Fenn és lenn - mely az irodalmi ismertséget hozta meg számára - után 1892-ben 
napvilágot látott novelláskötete, a Mutamur is. Majd ezt követte sorban: A dolovai nábob leánya (dráma, 
1893. március), A Gyurkovics leányok (1893), és még 1893 végén a Nemzeti Színháznak benyújtott új 
színdarab, a Három testőr Mindegyik óriási siker volt."1 Első tárcanovelláit még német nyelven író, a 
Budapester Tageblattban publikáló (1886) Herczeg, egy-két Pesti Hírlapban közölt, immár magyar nyelvű 
novella után, 1890-ben egyszeriben megbecsült íróvá lesz: írásait rendszeresen közli A Hét, miközben Rákosi 
Jenő a Budapesti Hírlaphoz csábítja. Heti rendszerességgel írja e lapnak tárcanovelláit, méghozzá igen 
magas honoráriumért. Ekkor hagyott fel az ügyvédi gyakornokoskodással, s lett főállású író."4 

26. kép: Versec korabeli piactere. 

110 ld. az I. táblázat lábjegyzetét 
111 Szondy István és Szeghy Sándor alispánnak címzett, 1895. márciusi beadványa, TMÖL, Alispáni i. 640/1892.; Szeghy és Szondy 

e beadvánnyal, és az a mellé csatolt 1891-1893. évet tárgyaló kimutatásokkal a dr. Hangéi Ignác tiszti főorvos által készített 
forgalmi kimutatás - mely véleményük szerint megalapozatlanul, a ténylegesnél jobb forgalmi, bevételi és pénzügyi helyzetben 
tüntette fel gyógyszertáraikat - megállapításait kívánták árnyalni, vitatni. 

112 SURÁNYI 1933, 23-37., Délvidék (Versec) 1893. december 10. 3. 
n , A Mutamur kapcsán például Herczeg nem alaptalanul állapítja meg: „A kötetnek meglepő nagy visszhangja lett, 

összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a Fenn és lenn-nek. " HERCZEG 1985, 247. 
114 így Herczeg gyakornokoskodott az ismert író, hírlapíró és politikus Kenedi Géza ügyvédi irodájában is. Herczeg e 

gyakornokoskodása is inkább írói pályája szempontjából hasznosult, hiszen Kenedi a Pesti Hírlap felelős szerkesztőjeként utat 
engedett Herczeg írásai előtt. HERCZEG 1985, 220. 
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Mint látható, fiának előbb ismertetett sikerei, a magyar irodalomba történt berobbanása idején Hoffmann 
Lujza épp Szekszárdon élt. Bár az itteni lapok egy-némely cikkén is tetten érhető, hogy Tolna megye 
székhelyének közönsége is figyelemmel követte - félig-meddig mint földijük - Herczeg Ferenc sikereit, azt 
mégis alig lehet összehasonlítani azzal, ahogy Versecen kísérték diadalmenetét. Persze meg kell jegyeznünk, 
hogy Versecen elsősorban a magyar nyelvű lapok, és különösképp Peijéssy Lajos szerkesztő voltak a 
Herczeg-láz helyi tolmácsolói, gondozói. Mint ahogy az is igaz, hogy elsődlegesen a magyar, illetve magyar 
érzelmű, hivatali és értelmiségi rétegekből kikerülő emberek mutattak érdeklődést művei, és voltak 
fogékonyak írói sikerei iránt. Azonban az ekkor 25 000 lakosú városnak csak alig több mint egytizedét tették 
ki a magyar anyanyelvűek,"5 s bár működött a városban magyar nyelvteijesztő egyesület - mégpedig egy 
tekintélyes német polgár vezetésével - , a jelek szerint annak sem sikerült átütő eredményt elérnie: így a 
város népességének jelentős része nem tudott magyarul."6 

27. kép: Az i§ú Herczeg Ferenc (a balszélen) evezős társai körében 
(HERCZEG [1943], képmelléklet) 

így Herczeg sikerei helyi visszhangjának, fogadtatásának intenzitásában - a magyar és német nyelvű 
közösségek közt - , volt egy kis eltérés, de az egyértelmű, hogy az mindezzel együtt is diadalmenet volt, s 

115 Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint Versec 25 199 fős népességének anyanyelv szerint megoszlása a következő volt: 13 387 
(53, 12 %) német, 8 112 (32,19 %) szerb, 2 635 magyar (10,46 %), 753 román (2,99 %). 

116 így a Délvidék kénytelen volt igazat adni annak a Magyar Hírlapban 1893-ben megjelent cikknek, amely szerint Versecen alig 
hallani magyar szót, amint magyar feliratokat találni is igen nehéz, hiszen az utcák nevei és a cégtáblák szintén csak németül és 
szerbül vannak felírva. Délvidék (Versec) 1893. szeptember 17. 1-2.; A magyar nyelv elsajátításának hagyományosan bevett 
módszerének, a gyerekek magyar nyelvterületű településekkel - itt különösképp Szegeddel volt ennek tradíciója - való, 
nyelvtanulás céljából történő cseréjének visszaeséséről is beszámolt ekkoriban a helyi magyar sajtó. Délvidék (Versec) 1892. 
július 17. 1-2. 
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főként így hathatott az Herczeg édesanyjára. Fontos lehetett ez Hoffmann Lujza számára, hiszen a féije 
polgármestersége idején elszenvedett hántásokat, méltánytalanságokat minden bizonnyal igen mélyen 
hordozta magában. Véleményem szerint fia országos sikerei, és annak pozitív verseci fogadtatása, 
visszhangja, jelentős szerepet játszhatott Hoffmann Lujzáék hazaköltözésében.117 Peijéssy két lapja, a 
Délvidéki Nemzetőr, majd 1892. májusától a Délvidék folyamatos híradásait, illetve szólamait - mint például 
ezt: ,JIerczeg Ferenc városunk szülötte, ünnepli az egész ország művelt olvasó közönsége, s ami oszlopunkat 
mások kaparintják el az orrunk elől. Ébredj Versec! " m - köve tően H e r c z e g Ferenc 1893 m á r c i u s á b a n 
látogatott először haza. Ebből az alkalomból a verseciek két napos programsorozatot szerveztek, amelynek 
két csúcspontját az első napi bankett és a második napi felolvasóeste képezte. Persze volt még ünnepi 
fogadás a vasútállomáson, illetve szerenád az esti bankett után. Az ünnepi köszöntők a banketten hangzottak 
el. A Herczeg Ferencet éltető köszöntők, tosztok hosszú sorban követték egymást Dr. Daikovits István 
ügyvédtől, Seemayer János polgármesteren, Gérecz Károly és Takács Gyula főreáliskolai tanárokon, Kuna 
Jenő ügyvéden, dr. Kormos Béla közjegyzőn, Trucza Döme kir. aljárásbírón át egészen Weifert Károly 
főjegyzőig. A szónokok első körében felszólaló Perjéssy Lajos azonban nem Herczeget, hanem édesanyát 
éltette.119 

Érdemes idézni Herczeg beszédének első, magyarul elmondott részét: „Igen Tisztelt Uraim! 
Természetesnek fogják találni, sőt el fogják tőlem várni, hogy midőn első ízben van alkalmam nyilvánosan 
szólani szülővárosom polgárságának csúcsaihoz, ezt magyar nyelven teszem. Azon általános, szent 
kötelességeken kívül, melyek minden magyar állampolgárt a magyar nyelvhez, mint az országban dívó 
nyelvek souverain királynőjéhez fűznek, engem még a speciális hála és kegyelet láncai is kötnek a magyar 
nyelvhez, mert mindazt, ami vagyok, mindazt, amim van, a magyar nyelv királyi lobogója alatt teljesített 
szolgálataimnak köszönhetem. A mai estét is annak köszönhetem. Azzal fejezem be magyar szavaimat, ami 
minden magyar ember gondolkozásának és cselekvésének kezdete és vége, minden magyar filozófia alfája és 
ómegája, Isten óvja, isten tartsa meg a mi drága magyar hazánkat! " m H e r c z e g - tekinte t te l a n a g y s z á m ú 
magyarul nem tudó jelenlévőre - németül folytatta, amiként a másnapi felolvasóülésen magyarul és németül 
is felolvasott műveiből.121 

Herczeg Ferencnek a verseciek ünnepléséből legközelebb a helyi izraelita nőegylet 1894. január 17-én 
tartott jótékonysági estélyen részesülhetett, illetve 1894 márciusában-áprilisában, egy magyar nyelvű 
színtársulat vendégszereplésekor. A jótékonysági estélyen Herczeg Az uszályos ruha c. novelláját olvasta fel, 
míg a színtársulat A dolovai nábob leányát, valamint a Három testőrt is eljátszotta.122 Lehet, hogy Hoffmann 
Lujzának ezen eseményeken már személyesen volt alkalma fia sikereinek örülni, hiszen a szekszárdi patika 
1893. október végi, november eleji eladása után - legalábbis információink szerint - hazaköltöztek. Ennek 
legfeljebb csak a patika átíratása körüli bonyodalom képezhette akadályát. Ugyanis a helyi árvaszék, élve 
törvényi felhatalmazásával, a gyógyszertár Szeghy Sándorra történt jogátruházásának megtagadását 
kérelmezte a belügyminiszternél. Mindezt az árvaszék Bátory Elek kiskorú gyermekeinek, Bátory Vilmának 
és Gizellának az érdekeit szem előtt tartva, azok 10 000 forintnyi anyai örökségének biztosítása végett 
tette.121 Ezen összeg kiváltására, Bátory Elek az - elmondása szerint - amúgy is gyermekei számára vásárolt 

117 Idősebb fia, József továbbra is Versecen lakott, a családi hagyománynak megfelelően gyógyszertára volt. Értelmiségi képzettsége 
miatti kétszeres adóbeszámítással városi virilista. Az igazoló választmány által 1894. évre összeállított előzetes jegyzéken 34. 
helyet foglalta el 399 Ft 60 xr adóértékkel. Délvidék (Versec) 1893. szeptember 24. 2. 

118 Délvidék (Versec) 1892. október 30. 2. 
119 Délvidék (Versec) 1893. március 26. 2. 
120 U.ott. (Versec) 1893. március 26. 2.; Herczeg e szavai nagymértékben összecsengnek négy évtizeddel később, a memoárjában 

papírra vetett soraival. Annak kapcsán, hogy első kötetének, a Fenn és lenn c. regénynek a megjelentetésekor Bendedek Elek 
ajánlatára módosította „Herczeg"-re előbb irodalmi, majd polgári nevét, amiért számtalan elmarasztalást kapott, a következőt írta: 
„Nacionalista német lapok néha renegátnak neveztek. Hidegen hagyott. Az én családom kétszáz esztendővel ezelőtt jött ki 
Németországból, egy német fejedelem elől menekült, olyan időben, mikor az őshazában a nemzeti érzés még ismeretlen fogalom 
volt. Ezt az érzést itt ismerték meg, Magyarországon, alattvalókhói itt lettek polgárokká. Nekem különben az a meggyőződésem, 
hogy kapás ember lehet sváb vagy tót, kultúrember azonban Magyarországon csak magyar lehet. Ha ezért renegát vagyok: annyi 
baj legyen. Zrínyi Miklós és Petőfi Sándor társaságában vagyok. " HERCZEG 1985, 226. 
A „Szőlővenyigéhez" címzett vendéglő nagytermében tartott felolvasóesten a Liza kisasszony, illetve a Frau Lieutenant című 
novellákat olvasta fel Herczeg. Délvidék (Versec) 1893. március 26. 2.; 

1-2 Délvidék (Versec) 1894. január 21. 1-3., március 4. 3., április 8. 3. 
121 Nem is tehetett mást az árvaszék, hiszen a vármegyei tiszti ügyész által a kiskorúak érdekében indított per még folyamatban volt. 

A Tolna Vármegyei Árvaszék 407/1894. (jan. 19.) sz. irata, TMÖL, Alispáni i. 2834/1893. 
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verseci házat ajánlotta fel. Miután az árvaszék ezt elfogadta, elsimultak a problémák, 1894. március 9-én már 
a belügyminiszter is hozzájárult a személyes üzleti jog Szeghy Sándorra történő átírásához.124 

E kis afférból minimum kétféle következtetés is levonható. Elképzelhető, hogy a verseci házat Bátory 
eredendően már az odatelepülésre készülve, tervezve vásárolta saját céljára, és csak az átíratás miatti szorult 
helyzetében ajánlotta fel azt az árvaszéknek. De valószínű olyan verzió is, hogy Bátory valóban gyermekei 
számára vette azt, az anyai örökség készpénzben való kifizetése helyett, mintegy ezzel is biztosítva, hogy 
gyermekeit magához közel, Versecen tudhassa. 

Versecre való visszaköltözésükkor Hoffmann Lujza 51 éves volt. Arra egyelőre nincs adatom, hogy 
Hoffmann Lujza és Bátory Elek mikor kötöttek házasságot. Erről, amiképpen Bátory Elekről, édesanyja 
szekszárdi életszakaszáról Herczeg Ferenc hallgat visszaemlékezésében. Persze a memoár második, 1890-el 
kezdődő része, A gótikus ház egyébként sem tartalmaz már, illetve alig-alig, a családdal, rokonsággal 
foglalkozó részeket, így az jobbára irodalmi munkásságából, közéleti tevékenységéből meríti tárgyát. 
Mindenesetre a Kerepesi úti temetőben is özv. Báthory Elekné sz. Hoffmann Lujzaként van eltemetve. 
Bátory Elek, aki ilyetén formán Herczeg Ferenc mostohaapja volt, jóval korábban meghalt, mint neje. Mivel 
már egyedül élt, Hoffmann Lujza az I. világháború kezdetén felköltözött fiához Budapestre, akivel annak 
hűvösvölgyi villájában még 23 évig élt együtt.125 Hoffmann Lujzát 1938. július 3-án 97. életévében érte a 
halál.126 A Kerepesi temető (Fiumei úti sírkert) művész parcellájába temették. Nem sokkal sírja mellett 
találjuk például Babits Mihály és Török Sophie nyughelyét is.127 

28. kép: Hoffmann Lujza szobája fia hűvösvölgyi házában. (HERCZEG [1943], képmelléklet) 

124 A Tolna Vármegyei Árvaszék 2293/1894. (febr. 13.) sz. irata, illetve a Belügyminisztérium 18953/VI.-b./l 894. sz. (márc. 9.) 
határozata, TMÖL, Alispáni i. 2834/1893. 

125 HERCZEG 1993,215-217. 
126 Édesanyjával való együttéléséről, valamint annak hosszú élete által nyújtott kegyről többek közt így írt Herczeg: „Azt hiszem, míg 

él az ember szülője, addig nem tudja magát igazán öregnek érezni. Elmegyek este a kaszinóba, ahol a barátaim várnak, és a 
Mama utánam szól:- Azután ne sokat költs! - Dehogy! Olyannak ismer a Mama? " HERCZEG 1993. 216. 

127 Sírjának pontos helyrajzi száma: 34. parcella, 1. sor, 52. sír. Hoffmann Lujzával egy helyre van temetve Kertész Elemér 1896-
1943, a Fővárosi Temetkezési Intézet elnöke. TÓTH 1989, 366. 
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29. kép. özv. Bátory Elekné (előtte özv. Herzog Ferenc Józsefné) sz. Hoffmann Lujza növényzettel 
teljesen benőtt sírja a pesti Kerepesi temetőben. (A szerző felvétele, 2009.) 

Tormay Cécile illletve Herczeg Ferenc Szekszárdon 

Mint ahogy a bevezetőben írtam, Tormay Cécile és Herczeg Ferenc közül az utóbbinak volt élő 
kapcsolata Szekszárddal, hiszen az 1880/1890-as évek fordulóján, éveken át itt lakó édesanyját rendszeresen 
látogatta. Ezzel szemben Tormay Cécilet - annak ellenére, hogy Szekszárd az ő családja, felmenői életében 
fontosabb szerepet játszott - élő rokoni kapcsolatok már nem kötötték a városhoz. Ennek megfelelően vele 
kapcsolatban csak hivatalos látogatásról tudunk. A MANSZ elnök asszonyaként a szervezet helyi 
csoportjának rendezvényein vett részt 1922 októberében és 1927 májusában.128 A látogatás apropóját 
mindkét alkalommal a helyi szervezet ülése szolgáltatta, de így sem fordulhatott elő, hogy a beszédekből 
kimaradjon Tormay Cécile családi kötődésének felemlítése. így 1922. októberi látogatásakor Bodnár István 
Tormay Cécilhez írott versével129 - melyet tanulmányom első felében magam is közlök - , míg 1927-ben 
Tormay saját beszédjével emlékezett meg családja Szekszárdhoz fűződő kapcsolatáról. Az 1927. május 18-
án a MANSZ szekszárdi fiókjának éves közgyűlésén mondott beszédét a következőkkel zárta: „Mielőtt 
beszédemet befejezném, egy pár percre ne legyek én a mesemondó Tormay Cecil, aki már nem mesél. 
Városukba mindig örömmel jöttem, mert ez a város előttem szent. Itt született az édesapám. Neki volt egy 
régi mesekönyve, amely mesekönyvben volt egy kép. Sokszor a térdére ültetett és úgy néztük együtt a képet, 
amelyen látszott templom, sok kedves apró ház, kis utcák és édesapám mindig Szekszárdhoz hasonlította ezt a 

128 Tolnamegyei Újság 1922. szeptember 30. 1-2., október 7. 1-3., 1927. május21. 1-2. 
129 A vers a kaszinóban tartott társas ebéden hangzott el. Egyébként Tormay 1922. októberi látogatásakor egész napos programot 

állított össze a város. A rendezvénysorozat délelőtt tíz órakor a Garay szobornál tartott ünnepséggel kezdődött, amelyet őcsényi 
kirándulás követett, mely Tormay látogatásának egyik céljához, a háziipari- és szövőszakosztály felállításához is kapcsolódott. 
Ezt a kaszinói társasebéd követte. Délután fél ötkor kezdődött a MANSZ vármegyeházában tartott díszközgyűlése, Tormay Cécile 
beszédével. A hosszúra nyúlt napot a Szekszárd Szálló nagytermében kezdődő estély zárta. Tormay egyik írásának felolvasásával 
emelte e rendezvény fényét. Tolnamegyei Újság 1922. október 7. 1-3. 
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képet. Ezen a képen volt egy erkélyes ház és az erkély alatt hóban állt két muzsikus. Az egyik verte a gitárját, 
a másik pedig kalaplevéve koldult. En úgy érzem, hogy e képpel rokon vagyok. Úgy érzem, hogy e két 
muzsikus én vagyok. Én verem a gitárt, a szívem húrjait, hogy meghallják odafenn és én vagyok, aki koldul 
is. Önöktől koldulok. Munkát, asszonyi munkát. Könnyeiket pedig hullassák bele a nemzet sorsába. ".'30 

Amint Tormay látogatásait - közülük is különösképp az elsőt - nagy közfigyelem kísérte, ugyancsak 
jelentős érdeklődés nyilvánult meg Herczeg Ferenc iránt is. S ez szinte az első sikereit követően így volt. A 
szekszárdiak már 1892 elején - mikor pedig még csak egykötetes író volt - nagyon kíváncsiak voltak rá, 
várták első nyilvános szekszárdi szereplését, felolvasóülését. De amiként a Tolnavármegye 1892. február 14-
i száma írta, ez egyre csak késett. Amint a lap szinte már lemondóan fogalmaz: ,,(...) ö is csak jön s másnap 
már megy, így bizony nagyon kevés ember láthatja színről színre s tapogathatja meg derekasan: hogy hát ez 
a vékonyka fiatalember teremti azokat a hatalmas dolgokat?! " n i Ezek szerint Herczeg jobbára csak rövid 
idejű látogatásokat tett Szekszárdon élő édesanyjánál.132 Ami sok szempontból érthető is, hiszen a siker által 
magasra repített író sokat dolgozott ezekben az esztendőkben, és a népszerűségből kifolyólag is sok 
kötelezettségnek kellett eleget tennie. De Herczeg e rövidke látogatásokat is hasznosan töltötte: erről 
árulkodnak azon tárcacikkei, melyekben szekszárdi témákat dolgozott fel. így írt például a Szekszárd-
sárborgádi vasút lassúságáról, vagy Mikó György helyi plébánosról is.133 

H c r c z e g F e r e n c ú g y a m a g a mint testvéri: H e r e z c g J ó z s e f és a n n a k n e j e s íü l . G e l t m a n n 

P a u l a , v a l a m i n t l eányuk P a u l a é s a r o k o n s á g n e v e b e n is m é l y f á jda lommal t u d a t j a , hogy .1 legjobb a n y a 

cs n a g y a n y a 

özv. Báthory Elekné eiöbb özv. Herczog Ferenc József né 
stül. Hoffmann Lujza 

folyó évi ju l ius h ó 3 . - á n , d é l u t á n i / l 5 ó rakor , a szent kene t szentségével m e g e r ő s í t v e , életének 9<"*ik 
é v é b e n v i s szaad ta leikél T e r e m t ő j é n e k . 

D r á g a ha lo t tunka t s z e r d á n , folyó évi jul ius hó 6.--án dé iu t án 5 órakor f o g j u k temetni a K e r e p e s i -
ufi t e m e t ő b e n a róm. k a t h . a n y a s z e n t e g y h á z szer tar tása szer in t . 

A z engesz te lő s z e n t miseá ldoza lo t c sü tö r tökön , jul ius h ó 7 . - é n délelőtt 10 órakor muta t juk b e a 
budavá r i k o r o n á z ó f ő t e m p l o m b a n . 

B u d a p e s t , 1938 . juiius h ó 4.--én. 

Á l d o t t l egyen e m l é k e Î 

KOzségi temetkezési intézet I. Roham-utca 4. (A krisztinavárosi templommal ^ „ „ , , . , , „ „ „ . 
szemben.) Telefon 1-515-87. v . . . . jtiHu,!';...:.» J1 

30. kép: Hoffmann Lujza gyászjelentése. (Országos Széchenyi Könyvtár, 
Gyászjelentések gyűjteménye.) 

1,0 Tolnamegyei Újság 1927. május 21.2. 
131 Tolnavármegye 1892. február 14. 3.; E cikk írója is elég humorosan, már-már szatirikusán közelítette meg témáját, illetve írt a 

szekszárdiak körében Herczeg Ferenc iránt mutatkozó felfokozott kíváncsiságról. 
"" Bár ifj. Hegedűs Sándor megrajzolt szoros kötődés elsősorban Herczeg és édesanya kapcsolatának két világháború közti 

időszakára voltjellemző, viszonyuk végig harmonikusnak volt mondható. IFJ. HEGEDŰS 1941. 
133 TÖTTÖS 2004, illetve TÖTTŐS 2008, 32. 
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FÜGGELÉK 

Válogatás a Tolna megyei hírlapok Tormay Cecillel és Herczeg Ferenccel kapcsolatos 
írásaiból 

Herczeg Ferenc 

Nincs fiatal magyar elbeszélő, - Mikszáthot meg aztán a jókedvű Sipuluszt134 kivéve, aki rohamosabban 
hódította volna meg az olvasó közönséget, mint az elegáns megjelenésű, kedves modorú fiatalember, akinek 
a nevét hangzatos címnek ide biggyesztettem. 

Herczeg Ferenc! - ki ne ismerné ezt a talentumos fiatal írót? Nevével majdnem minden nap találkozunk 
egyik vagy másik előkelő fővárosi lap hasábján. Persze, hogy ismeri mindenki, amúgy az írása után. 
Csakhogy személyesen? Az már más kérdés, közülünk nagyon kevesen. Pedig hát édesanyja révén nekünk 
szegzárdiaknak is be van táblázva a jussunk őreá, habár Versec és Budapest megelőzött is bennünket 
követelésével a C lapon. Csakhogy úgy vagyunk mi Herczeg Ferenccel, mint a k.-tarcsaiak a villámvonattal, 
csak fütyül nekik, de meg nem áll, ő is csak jön s másnap már megy, így bizony nagyon kevés ember láthatja 
színről színre s tapogathatja meg derekasan: hogy hát ez a vékonyka fiatalember teremti azokat a hatalmas 
dolgokat?! 

De végre megjött a várva várt alkalom. Jön, ő jön. Ez a hír terjedt el a városban a múlt héten a lezajlott 
korcsolyabál délutánján. Este a báli közönség szerfelett érdeklődött: szőke, barna, alacsony, magas, hány 
éves, táncol-e? s biz Isten nem mernék megesküdni, egy pár szép leány talán még azt is megkérdezte, ha 
mástól nem, úgy önmagában: és aztán nőtelen? 

Hamarjában még az újvárosi főtisztelendő urat is betelefonozták. De csalódva távozott mihamar, 
mert Herczeg Ferenc nem jött. (Bizonyára nem adnak neki jegyet a vasúton, amióta a mi kis kávémasinánkat 
letárcacikkezte!) 

Na de nem kell búsulni, megjött helyette az öccse Herczeg Guszti135, - akinek mindig van olyan jó képe, 
hogy Herczeg Ferenc számba is elmenjen. 

Szegény fiatalember, tudom megemlegeti Szegzárdot, - mert borzasztott szenvedett. 
A hölgyek ezzel fogadták: 

- Gratulálunk, igazán nagyszerű... 
- Micsoda, ha szabad tudnom? 
- Hát az Olga. 
- Melyik Olga? 
- Hogy tetteti magát? 
- Tudtommal nincsen Olga ismerősöm. 
- Hát a Petőfi társasági székfoglaló, mi? 

- Vagy úgy, az - nagyszerű. 
- Pompás - tódította a hölgysereg (magában azonban olyan formát gondolt: szeret egy kicsit 
dicsekedni ez a Herczeg Ferenc!) s különösen remek a vége. 
- Fölséges, az a lepke - meg a Taiján leányok. 

- Hm s mondja csak, megtörtént dolog az? 
- Biz Isten nem tudom. 
- Mit, írta és nem tudja. 
- É n . . . 
- Ismerjük „Fenn és lenn". 
- Vagy úgy? De hiszen ezeket a históriákat az én bátyám írta! 
- Mit, hát uraságod nem Herczeg Ferenc?! 
- Ezer bocsánat, én az öccse vagyok. 

1 34 Rákosi Viktor írói neve. 
1,5 Ez elírás, vagy szándékos tévedés lehet. Herczeg Ferenc bátyjának neve, József volt. Herczeg Ferenc nagybátyját hívták Herczeg 

Gusztávnak. 
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Tabló. Öt perc múlva! 
- Gratulálunk... 
- Köszönöm, de... 
- Sose szerénykedjék. 
- Hja vagy úgy? ugye pompás, nagyszerű? 
- Micsoda? 
- Nem Olgát méltatik érteni? 
- Azt isteni, de hát... 
- Nekem is tetszik, hiszen a bátyám írta. 
- Mit hát uraságod nem Herczeg Ferenc? 
Tabló (lásd, mint fent.) 

Most egy beszédes fiatal hölgy csípte el. Pompás regénytárgyat duruzsolt a fülébe. (Fiatal barátaim nem 
jó az ilyen duruzsolást hallgatni, mert a regényt sose íijuk meg, legfeljebb regényhősök leszünk!) A szegény 
fiatalemberről csurgott is a veríték. 

- Bocsánat! - mennem kell... 
- Nem! a vége még érdekesebb... 
- De esküszöm... 

- Urrram, ne kompromittáljon, hátha meghallják, vonuljunk egy kissé félre ott - esküdjék! 
- Eh mit? tudja meg az egész világ. 
- Ne, ne előbb talán még is beszélne a mamával. 

Egy félóra múlva természetesen itt is kiderült, hogy nincsen értelme beszélni a mamával, mivel Herczeg 
Guszti, nem Herczeg Ferenc. 

Már ekkor a derék fiatalember odáig volt. Rohant táncolni. Egy aranyos bakfis megkérte tegye ki a nevét 
a B.H.-ba."0 A máskor oly udvarias fiatalember, egyszerűen ott hagyta a terem közepén. Rohant az ivó 
szobába. Megéljenezték. Egyszerre öten is felugrottak, hogy felköszöntsék. így legalább szerencsére egy szót 
sem értett meg. Azaz dehogy nem! Herczeg Ferenc itt, Herczeg Ferenc ott! Ezermillióm kartács, utoljára már 
ő is kiabált, ahogy csak a torkán kifért, ezt aztán dikelónak vették: pompás gyerek ez a a Feri, éljen! hogy 
volt! - Harminchármán mindjárt brúdert ittak vele... 

Ez végképp megtörte. Mit ért az, hogy éjfélre mindenütt kiderült a tévedés. Oda volt az egész estéje. Egy 
darabig még táncolt, cifrázta, de végtére is lakására osont. Legelső dolga volt, hogy megírja a táviratot. 
Reggel nyolc órakor már repült is az Budapestre, szórói-szóra ez volt benne: 

Feri, ha az életed kedves, ide ne jöjj! 
S Herczeg Ferenc még mai napig se érkezett meg. (Pedig ha tudná, mennyire várják tyúkkal, kaláccsal -

édes anyacsókkal - forró szeretettel!) Bizonyosan valami rosszat gondol felölünk, talán hogy nyakig elöntött 
bennünket a Duna. 

Tudják mit uraim, lenne egy okos indítványom. (Ez is ritkaság!) Ha ő nem jön, menjünk el mi érte. 
Hozzuk meg erőnek erejével, egy pár írótársával, tartsanak nekünk az unalmas nagyböjtben valami jótékony 
célú felolvasást... Sok a könny, jó lenne letörölni. 

Szóval Herczeg Ferenc ne csak a Petőfi Társaságban, de minálunk is tartsa meg székfoglalóját. 
És azután, ha itt lesz, álljunk bosszút rajta, amiért olyan keveset időzik körünkben: Szorítsuk agyon egy 

forró öleléssel! 

Csitt! 

(Tolnavármegye 1892. február 14. 3-4.) 

136 B.H.: Budapesti Hírlap 
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• • r r " 1 3 7 ' n r r Ifj Leopold Lajos Sanyi. Egy magyar óceánrepülö c ímű írásának Herczeg Ferencről szóló 
részlete 

Nagy híre volt ennek a kis városnak, melynek a nevét most Sanyi kapcsolatba hozta az óceánrepülés 
világrekordjával s aminek jeléül a kék levegőégből Magyarország számára lehozta a kék szalagot: - de nem 
csupán híres boráról nevezetes ez a kis város, hanem azért is, mert Szekszárdtól félszázadon át nem lehetett a 
vonatok lassúsági rekordját elvitatni. Egy emberöltő előtt Herczeg Ferenc vicinálissal utazott Szekszárdra, 
hogy akkor itt lakó, bájos anyját meglátogassa. Nem csoda, hogy a költő elvesztette türelmét a csigavonaton. 
De a költő könnyen segít magán: szavakba önti búbánatát. így Herczeg visszatérte után pompás szatírát írt és 
Szekszárd lassúsági rekordjának maradandó hírnevet szerzett. Karcolatában egy gyermek beszáll a 
Sárbogárd-szekszárdi vicinálisba. Felnő, megnősül, gyermekei születnek és Szekszárdon mint nagyapa száll 
ki a vonatból. Egy csipet költői túlzás lehetett ugyan mégis a dologban. Vagy talán annak az előérzete, hogy 
Szekszárd más iramra is képes. 

(Tolnamegyei Újság 1931. augusztus 8. 1-2.) 

Herczeg Ferenc édesanyja meghalt 

Hétfőn mély megilletődéssel vette tudomásul az egész ország közönsége a rádió révén, hogy özv. Báthory 
Elekné sz. Hoffmann Lujza, előbb özv. Herzog Józsefné, Herczeg Ferenc m. kir. titkos tanácsosnak, az 
európai hírű nagy írónak az édesanyja 97 éves korában fia budai villájában a halotti szentségekkel 
megerősítve visszaadta lelkét teremtőjének. Lapunk olvasóközönségét különösebben azért érdekli ez a 
gyászhír, mert a nagyasszony a féijével, 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. 

A kiváló író édesanyjának élénk szelleme, szívjósága, kedves közvetlensége és nagy intelligenciája 
Szekszárdon is hamarosan feltűnt és csak természetes, hogy szeretetteljes érdeklődéssel viseltetett irányában 
az egész helyi értelmiség. 

Báthoryék az 1893. évi december hóban adták el annak idején Unger gyógyszerésztől vásárolt 
gyógyszertárukat Szeghy Sándornak, a mostani tulajdonosnak és elköltöztek Versecre, a család eredeti 
fészkébe, ahol földbirtokot vettek maguknak. Versecről sokáig leveleztek több, azóta már meghalt szekszárdi 
családdal, különösen a Konstanczer család tagjaival, akikkel igen jó viszonyban voltak, mert a Konstanczer 
házban volt a gyógyszertáruk. 

Báthory Elek halála után a nagyasszony felköltözött fiához, Herczeg Ferenchez Budapestre, ahol magas 
kora dacára sem lankadó szeretettel gyönyörködött fia sikereiben. A nagy író viszont a leggyöngédebb 
gyermeki szeretettel vette körül édesanyját és úgyszólván minden szabad óráját mellette töltötte. 

Bizonyára sokan élnek még Szekszárdon, akik még emlékeznek és a legnagyobb tisztelettel gondolnak 
vissza özv. Báthorynéra, akit több mint ötven évvel ezelőtt nagy csapás is ért Szekszárdon, mert itt halt meg 
egyik leánya. 

(Tolnamegyei Újság 1938. július 6. 3.) 

137 Justice for Hungary (Igazságot Magyarországnak) elnevezésű repülőgép 1931. július 15-16-án véghez vitt bravúrjához, az Atlanti-
óceán átrepüléséhez kötődik. Ugyanis a kéttagú személyzet, Endresz György, Magyar Sándor közül az utóbbi szekszárdi 
származású volt, mi több gyermek- és kamaszkorát az Ózsákpusztával határos Józsefpusztán töltötte. Az egyébként a 
Tolnamegyei Újság 1931. augusztus 8-i számában megjelent (I-2.p.) magyar nyelvű szöveget bizonyos Captain fordította. A 
teljes cikket újraközölve Id. CSEKŐ 2006, 374-376. 
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Tormay Cecile 

Amikor e sírokat írom, zúgnak a harangok. A fővárosi harangzúgásba belevegyül az egész csonkaország 
asszonyainak zokogása, túl a trianoni határokon, ahol nem szabad sírni, lopva törülgetik szemeiket a magyar 
asszonyok, mi férfiak pedig borús arccal állunk, küzdünk feltörő könnyeinkkel, amikor ott állunk 
képzeletben annál a sírnál, amely nyitva áll, váija a magyar Nagyasszonynak porhüvelyét. 

Tormay Ceciliát temetjük. A mátraaljai kis villában megszűnt dobogni az a nemes szív, amely tüzével, 
melegségével egy csonka nemzet szívébe a legnehezebb, a legkétségbeejtőbb órákban új hitet, új 
reménységeket tudott kelteni. Elnémult az az ajak, amely elsőnek hirdette már a sötét emlékű Károlyi 
forradalom és a bolsevizmus piszkos hullámai között, hogy keresztényebbnek kell lennie ennek az országnak 
lélekben, sajtóban, az élet minden vonatkozásában, ha nem akar eltűnni a nemzetek sorából. Mint apostol 
járta törékeny testével, de erős lélekkel az országot és bűbájos szavára új élet fakadt, szent láng gyúlt az 
asszonyok szívében, akik felemelték azt a zászlót, amelyet a csüggedő, a hitükben megingott férfiak 
elejtettek. Új hadsereg támadt a szétzüllesztett helyén, lelkesebb, kitartóbb, mint amelyet szétzavart a 
forradalom őrültsége, a magyar asszonyok hadserege, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége. És ez a 
hadsereg, amelynek életre hívóját, lélekbeni vezérét a harangok velünk együtt siratják, csodát művelt, a lelki 
romokból megépül az élethez jogot tartó, hívő új Keresztény Magyarország. 

Ki tudja, ha ez az új hadsereg nem támad, mi lett volna ebből az országból? A gyengéd finom asszonyi 
lélek állt a férfiak mellé és a férfi, a magyar férfiú ismét magára talált, megacélosodtak izmai, lelkébe 
visszatért a hit és reménység. Gyönyörű volt az a jelenet, amikor a fővárosba bevonuló nemzeti hadseregnek 
Tormay Cecile átnyújtotta a magyar asszonyok zászlaját és - imába illők a szavak: „ Vegyétek ezt a zászlót és 
ne nyugodjatok, míg bele nem tükröztettétek képét a négy folyó vízébe és fel nem emeltétek a három a halmok 

fölé. Vegyétek! Asszonyok keze áldotta meg. Szentelje fel dicsőségben a Ti férfi kezetek ". 
Megállt Tormay Cecile szívverése és kihullott kezéből a toll, amellyel annyi szépet, lelket 

gyönyörködtetőt és annyi buzdítót írt. A magyar irodalom külföldön is megbámult büszkesége némult el 
vele, aki írása művészetével, lelke finomságával barátokat tudott nemzetének szerezni ott is, ahol egyébként 
a félreismert magyarság iránt a politikai gyűlölet izzott. 

Tormay Ceciliát temetik. Nemcsak a magyar asszonyok könnyező tábora veszi körül a sírját, de ott van 
képviseletben és lélekben a világ egész magyarsága. Finoman kezelt tollával beírta magát a nemzet 
kultúrtörténetébe, nagy és nemes szívével bele véste emlékezetét az új keresztény magyarság hálás, soha el 
nem mosódható emlékezetébe. 

* 

Tormay Ceciliához bennünket szekszárdiakat bensőséges kötelékek fűztek. Két ízben járt Szekszárdon. 
Először 1922-ben, egy szép őszi napon, a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének megalakulási 
ünnepén. Az ősz már bontogatta hideg szárnyait, de aki ott volt a vármegyeháza nagytermében, annak 
nemcsak teste telt el melegséggel, de lelke hittel, reménnyel, bizalommal és imádsággal, amint látta a nagy 
érzések fenséges tüzében égni azt a Nagyasszonyt és hallotta igehirdetését. 

Másodszor 1927-ben egy pompázó szép májusi napon. Előttem áll most is finom vonásaival, a jövőbe 
néző szép kékes-szürke szemeivel és újra átérzem azokat az élményeket, amelyeket akkori vezércikkemben 
megírtam. Mesemondónak készült és az irodalomnak büszkesége lett, törékeny női testet adott neki a 
Mindenható, de férfiakat meghaladó lelkierőt, kitartást, küzdeni tudást. Ajkáról úgy zengett a magyar szó, 
hogy felemelt, magával ragadott, hitetlenből hívőt, csüggedőből bizakodót, gyávából hőst tudott formálni. A 
nemzeti gondolatnak apostola volt, O a gyenge nő, erős pillére az új Magyarországnak. 

Utolsó itt tartózkodása alatt bizonyságot tett városunkhoz való ragaszkodásáról. „Örömmeljöttem mindig 
városukba, - mondotta - mert itt született az apám. " A z apai szülőház földjéből egy porszemet küldünk 
most, mint a szülőföldi kapcsolat hűségzálogát sírjába. 

Áldott legyen emlékezete, míg magyar asszony él, míg egy utolsó magyar imádkozik és legyen csendes 
testének pihenése. Elnémult ajka helyett küldjön nekünk lelke továbbra is a boldogok hónából gyönyörű szép 
meséket a magyarság boldogságáról, az új nagy Magyarországról. 

Schneider János 

(Tolnamegyei Újság 1937. április 9. 3.) 
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