
Dr. Zivuska Jenőf (1876-1926) 
Ita: Matusovits Péter 

Január hó 12-én meghalt dr. Zivuska Jenő oki. erdömér
nök, egyetemi magántanár, íőreáliskolai tanár hosszas szenve
dés után Debrecenben. A z „Erdészeti Lapok" egyik munka
társukat, az erdészet egy kiváló tagját, a tudomány egy nagy 
értéket veszített., Temetése óriási részvét mellett január hó 
14-én ment végbe. A debreceni róm. kath. temetőben nyugszik 
immár a nagy költő és filozófus, a természetnek és hazájának 
rajongó szeretetével. 

Dr. Zivuska Jenő 1876. évi augusztus hó 10-én Debrecen 
város savóskúti erdészlakában született. Aty ja Zivuska Jó
zsef városi erdész (erdőgondnok) volt. Szülei korán haltak el 
és alig 15 éves korában árvaságra jutott. Mint a szabad ter
mészet, imádója, 1894 év őszén beiratkozott a Selmec
bányái m. kir. erdészeti akadémiára, hol az erdőmérnöki sza
kot 1898. év júliusában végezte. Sehnecen a Brandenburg-
kamarában a Klopacska mellett lakott az ifjúság vezetője, 
köri elnök és önképzőkör i. elnök. Itt adta ki költeményeit és 
itt írta 1896. évben a selmeci m. kir. bányász- és erdészaka
démia ifjúsági körének „Milleniumi emlékiratát". Állami szol
gálatba lépett. R ö v i d külső szolgálata után dr. Darányi Ignác 
m. kir. földmívelésügyi miniszter Budapestre rendeli a m. 
kir. földmívelésügyi minisztériumba, hogy az irodalmi és tu
dományos körökkel az állandó kapcsolatot megtarthassa. 
Ugyanis akkor tűnt fel Zivuska Jenő irodalmi munkássága 
által. „A becsületbíró" c ímű verses tragédiája 1899. év tava
szán a Magyar Tudományos Akadémia gróf Teleky József-
féle 100 arany pályadíjat nyerte el. A pályadíjat azonban az 
Akadémia az alapítószabta feltételek miatt nem adta ki, mert 
a mű és író nem volt ismeretlen, A dráma a debreceni Cso
konai-színházban már ..Az ítélet" címen színre került, sőt Sel-
niecen. mái' nyomtatásban is napvilágot látott. 

A z Akadémiának idevonatkozó ülése után Jókai Mór a 
„Budapesti Hírlap" egyik számában ..Vízmentés rostával" 
címen tárcát írt. amelyben meleg hangon a mellett foglalt ál-



lásí, hogy tekintet nékül a fennálló szabályokra, a szerzőnek 
a díjat minden körülmények között ki kell adni. A z Akadé
mia következő plenáris ülésén Rákosi Jenő, mint az ügy elő
adója, ugyanezt az álláspontot fogadta el és ennek alapján a 
nlénum nagy lelkesedéssel így is határozott és a díjat kiadta. 
Művét előadták a Nemzeti Színházban, majd 1901 évben Bu
dapesten nyomtatásban is megjelent az utóbbi címen. 1901 
július óta Besztercebányán működött Zivuska mint erdész
jelölt. Itt jelenik meg' 1904. évben két műve és pedig: Pyrker 
László élete és.művei, továbbá Prolegomena ad Fabulas Te-
rentiana.s. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság irattárát 
rendezte (1905) a X V I . századig visszamenőleg és 1906-ban ki 
us adta munkáját: „A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 
régi okiratainak tartalomjegyzéke, összeállította Zivuska 
Jenő" címen. Közben a budapesti egyetem bölcsészeti karán 
hallgatta az előadásokat. Tanári államvizsgát Budapesten tett 
11905). Azután az erdészettel, mint pályával szakítva, Ung
várra kerüt helyettes tanárnak. Itt adta ki : „A megreformált 
akadémia" című könyvét (1906). Ezen munkájáról maga így 
nyilatkozik: „Ebben ugyan egy speciális szakiskola módszerét 
és tanulmányi rendjét bírálom, de általános pedagógiai szem
pontok, elvek felvételével és alkalmazásával". Ungvárról újra 
Besztercebányára került a kir. kath. főgimnáziumhoz rendes 
tanárnak. Mint az ottani Madách-Társaság alapító tagja, több 
filozófiai vonatkozású előadást és felolvasást tartott, Beszterce
bányán dr. Pékár Károly és dr. Olgyay Bertalan közreműkö
désével egy három évig megjelenő „Havi Szemle" című eszté
tikai, tudományos és szépirodalmi folyóiratot szerkesztett. 
1910, majd 1912. évben egy-egy szemeszteren át Berlinben a 
bölcsészetet hallgatta az akkori nagy német filozófusoktól 
(Riehl, Cassierer, Köhler, Lásson: és Kuntze) , 1911. évben le
tette a budapesti egyetemen a bölosészetből, pedagógiából és 
az ókori történelemből a doktorátust. Ugyanebben az évben 
jelent meg Besztercebányán „Platón Parmenidese" című mun
kája. 1912. évben adta ki ugyanott „A filozófia története Tha-
lestől Platónig" című művét. A következő műve szintén Besz
tercebányán jelent meg „A methodikai idealizmus kritikája" 
címen 1914. évben. A háború kitörésekor bevonult. Az északi 



harctéren a galíciai és volhiniai harcokban vett részt. Miköz
ben maga a harctéren küzdött, megjelent Besztercebányán 
újabb műve: „A vak Lorenzo" című tragédiája 1916. évben. 
1917. év őszén, a miikor is a tífusz és viszérgyulladás után, 
valósággal rá kellett kényszeríteni, visszatért a besztercebányai 
főgimnázium katedrájára. 1918 év április hó 26-án a debre
ceni tudományegyetem bölcsészeti kara magántanárrá habi
litálta „A görög filozófia történeté' tárgykörből, a miniszté
rium pedig áthelyezte Debrecenbe és beosztotta az ottani fő-
reáliskolához tanárként, A z egyetem a magántanári próba
előadás és colléghun alól számos munkájára és filozófiai mű
ködésére való tekintettel felmentette. A népköztársaság, majd 
az oláh megszállás alatt, sőt azután is a debreceni magyar la
pok (Hajdúföld, Fehérujság, Uj Magyarország, Tiszántúli 
Hirlap) munkatársa volt. Több értékes előadást tartott a deb
receni „Arany János Tudományos Társaság", az É M E , „ K e 
resztény Nemzeti Liga", „Tisza István Tudományos Társa
ság iban . Debrecenben jelent meg 1925. évben „Tartozás''' című 
dramatizált korképe. 192;i. év nyarán, augusztus /24-én, kiújult 
a háborúban szerzett viszérgyulladása és 1925. év november 
hó 26-án kiszállították a debreceni klinikára. Ott feküdt 1926 
év január hó 10-ig. Ekkor családja a klinikai orvosok taná
csára hazavitette, de már ez sem segített rajta, mert 1926 év 
január hó 12-én hajnali háromnegyed háromkor tüdőgyulla
dásban szívszélhűdés következtében elhunyt. Utolsó műve a 
világ.«7érte szenzációt keltett könyve: „A filozófia története, 
Plútón". 

Dr. Zivuska mindezek mellett nem pártolt el az erdészet
től. Az oláh megszálláskor és egyideig azután is délutáni órák
ban a debreceni kerületi kir. erdőfelügyelőségnél is dolgozott. 
Majd egyik kollégájával elkészítette a báró Podmaniczky-féle 
bockereki (Bereg m.) erdőre vonatkozó erdősítési tervet. 
Ugyancsak egy kollégájával becsülte a már oláh megszállás 
alá került Vámospércs község tulajdonát képező Avasban 
fekvő bükköst. Szerette az erdészetet. Szerette a természetet. 
Állandó sétahelye a debreceni Nagyerdő volt. Megnézegette 

- gyalog — a savóskuti erdőt, szülőhelyét. Hazafi volt és 
idealista. A becsület és a szerénység mintaképe. Tudós és jó -



barát, Hazáját rendkívül szerette és az volt egyedüli vágya, 
hogy fegyvert fogva, az integer Magyarországot visszaszerez
zük. A „Felvidéket", hol több mint 20 évet töltött, úgy sze
letté, akárcsak szülőföldjét. 

Temetése imoozáas volt. Miként a Hajdúföld elparen
tálta: „Minden más táján, e világnak, Szent Dalnok lett volna 
belőle." 

Nálunk e szerény férfiút, ki kortársait nemcsak testi 
nagyságával, de lelki és szellemi emelkedettségével is felül
multa, úgyszólván nem is ismerték. Akik. koporsóját körül
állták, benne siratják a magyar becsület igazéletű, mártírját, a 
titokzatos, nagy álmok bölcs kesergőjét, akinek nemesen vilá
gító lelke másoknak élt önmagát elvesztő magyar életet. Ál
dott legyen emlékezete. 

Debrecen intelligens keresztény társadalma a „Hajdú
föld" útján gyűjtést rendezett dr. Zivuska Jenő, a filozófus, 
a tudós, a költő, az erdőmérnök síremlékére. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányánali 
Budapesten 1926. évi január hó 21-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Hadik János gróf, elnök, Tér fi Béla alelnök, 
Andrássy Sándor gróf, Balogh Ernő, Biró Zoltán, Borhy 
György, Földváry Miksa, Frőhlich Brúnó, Gaul Károly, Gyar-
mathy Mózes, Halász Géza, Hammersberg Géza dr., Ivanich 
Ferenc, Kacsanovszky József, Kallivoda Andor, Karafiálh 
Jenő dr., Kársai Károly, Kovács Gábor, Kozma István, Papp 
Béla, Papp-Szász Tamás, Pech Kálmán, Ráduly János, Róth 
Gyula, Schmied Ernő, Schmidt Károly, Sipos Antal, Vuk 
Gyula, Winkler Miklós, Zelenski Róbert gróf és Zügn Nándor 
vál. tagok ós Bund Károly titkár. 

Távolmaradásukat kimentették: Inkey Pál báró alelnök, 


