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Bohuniczky szefi: schöpflin aladár és baráti körünk. Irodalomtörténet, 1962. 1. sz. –
schöpflinGyulaszerintazelzásziőskertészvolt;Bohuniczkyszefiúgyemlékszikvisszaa
schöpflinaladártólhallottakra,hogynagyapjaminterdészkerültnémetországbólegyfelvi-
dékiuradalomba.

4. IdéziBohuniczkyszefi:i.m.

amagyarirodalomegyiklegnagyobbkritikusának,schöpflinaladárnakgenealógiájaés
családtörténeteaszakirodalomban teljesegészében incognita.a témával foglalkozó
egyetlenközlemény,nemszaklapbanlátva1995-bennapvilágot,1 elkerülteaszakma
figyelmét.

demeglehetősengyér,egyhiányoséspontatlanszájhagyományonalapulóismere-
tei lehettek őseiről, családja történetérőlmagánakschöpflinnek is. írásaiban annyit
említmeg,hogyúgytudja,szépapjaelzászbóljöttmagyarországra.2 Családjaésbará-
taihallottaktőlevalamitazelsőmagyarországischöpflinfoglalkozásárólis,ámutólag
eltérőlegemlékeztekerrevissza.3

aztazonbanschöpflinaladáraszájhagyománytólfüggetlenülisszámontartotta,és
szűkebb családi, baráti körben, ha épp úgy adódott, büszkén elő is hozta, hogy a
schöpflinnévviselőiköztvoltegynagytekintélyű,világhírűtörténészésrétor,Johan
danielschöpflin,akirőlGoetheúgyismintstrasbourgiegyetemitanáráróléstudósról,
úgyismintemberről,csodálattalemlékezikmegéletírásában.4
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5. azapainagyapaszületésilevelétkiállítószakolcailelkészaszületésidejéttévesenmásol-
tale.azeredetianyakönyvibejegyzés1792.febr.30-idátumotrögzít.matrikaeCClevang.
a.szakolczensi,nat.1783-1886,defunc.1783-1867,23.p./ŠtátnyarchívvBratislave
(Pozsonyiállamilevéltár).–azapainagyapahalottiokiratánakeredetianyakönyvilelőhe-
lye:matrikadefunctorum(1861),n.zerdahely,ŠtátnyarchívvBratislave,odbočkaŠaľa(a
PozsonyiállamilevéltársellyeiFiókja)

***

amikormegkezdtemaschöpflinekmagyarországigenealógiájánakéscsaládtörténe-
tének feltárására irányuló levéltári kutatásaimat, tulajdonképpen egy izgalmas, sok
ismeretlenttartalmazó,hely-éskortörténetialapkutatástisigénylőfeladatravállalkoz-
tam. Hiszen munkámban mindössze három családi okiratra támaszkodhattam: az
1872-ben született schöpflin aladár születési anyakönyvi kivonatára, valamint az ő
apainagyapjánakacsaládáltalazsidótörvényekidejénbeszerzettszületésiéshalotti
levelére, amelyeket schöpflin aladár londonban élt fia, az ugyancsak író schöpflin
Gyulabocsátottannakidejénarendelkezésemre.

azelsőokiratschöpflinaladárközvetlenelődjére,apjára,schöpflinGyuláravonat-
kozóannyújtottnémiadatokat.azutóbbikétokiratkéttávolabbifelmenőrőltájékozta-
tott,pontosabbanarról,hogyazapainagyapa,schöpflinJánosGyörgy1790.júl.30-án
születettszakolcánegyazonosnevűvaskereskedőfiaként,és1861szeptember21-én
„bélüszökben”hunytelszolcsányban.5

1. kép. alles erden Glück ist Täuschung hirniden, nur in Himmel wohnt der wahre Frieden.
koptschand3tenaugst1794, J.Georgschöpflink.k.entenfanger.minden földiboldogság
csalóka, csak az égben lakozik igaz béke. kopcsány, 1794. augusztus 3-án, J. G. schöpflin,
csász.-kir. vadkacsavadász. az elsőmagyarországi schöpflinnek, schöpflin aladár ükapjának
lelkivilágábabetekintéstnyújtószavakatmartinlautseklelkészésíróemlékkönyveőriztemeg.
(apozsonyievangélikuslíceumkézirattára,Pamätníkm.laučeka,sign.a15312.)
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Schöpflin aladár magyarországi apai ősei, családtörténete 73

utamtehát–amégtávolabbifelmenőt(felmenőket?)keresendő–legelőszörnyitra
vármegyeegyiklegjellegzetesebbvidékérevezetett,szakolca,amorvahatárnálfekvő
egykori szabad királyi város anyakönyveihez. ezekben az említett vaskereskedő
schöpflinenésfiánkívülegytovábbicsaládtag,Catharinamargarethaschöpflinnyo-
maitismegtaláltam,elődreazonbannemakadtam.

aschöpflinekmagyarországifészkérecsakakkorleltemrá,amikor–avidékmúlt-
ját a saját kutatásaiból ismerő dr. marta melníková levéltáros tanácsára – a sza-
kolcávalszomszédos,érdekesmúltúrégikisváros,Holicsanyakönyveiben,valamintaz
1736-tól az uralkodópár,mária Terézia és lotaringiai Ferencmagánbirtokát képező,
Holicsonkívülmégkétmezővárostésakörnyezőfalvakatismagábanfoglalócsászári-
királyiuradalomlevéltárihagyatékábankezdtemvizsgálódni.

a születési, házassági és halotti anyakönyvek lapjain a kopcsányi és holicsi
schöpflinektöbbségemintegyhúszkülönböző,leginkábbszlovákoshangtaninévválto-
zatban jelent meg. (Például ilyenekben: schefl, soplin, schilfin, stefling, sepling,
kschiflin,stöpflin,scheflÿ,stepling,scheplink,scheflingerin–ezutóbbinőinemben.)
ezekegyfelőlabejegyzésekbenelőfordulóadatokösszevetései révén,másfelőla jel-
legzetesnévközépimássalhangzó-torlódásolyan-amilyenimitálásábanfölismerhetők-
nek,azonosíthatónakbizonyultak.

Teljesenlehetetlenneklátszottazonbanaleszármazásokeredőjének,azelsőmagyar-
országischöpflinnekafelismerése.Pedigszerttettemkétfontosnémetországiszületési
adatottartalmazóleletre.egykéseiszakolcaianyakönyvbőlugyaniskiderült,hogyazálta-
lamsokszakolcaikeresztszülői,kétházasodási,többszülőibejegyzésfolytánszámontar-
tott,1845-ben,88éveskorában„korgyengeségben”elhalálozottCatharinamargaretha
schöpflin németországban, sinzheimben született.6 s kiterjesztve a kutatást a holicsi
csász.-kir.uradalomadminisztrációjára,annakalaposanvezetettszemélyzetitáblázatai-
bólmegtudtam, hogy az általamanyakönyvi vizsgálódásaimbólmár ugyancsak ismert
kopcsányiJohanFridericusschöpflinisnémetországban,rastadtbanszületett.7 aztazon-
ban,hogykikvoltakakétnémetországiszületésűschöpflinszülei,nemlehetettmegál-
lapítani,mertanagyonszűkszavúésnemismindigpontosanyakönyvibejegyzésekerre
vonatkozóannemnyújtottakmegbízhatótámpontot.

Hogy végülmégis ráleltemCatharinamargaretha szüleire, sbennükamagyaror-
szágischöpflinekőseire,aztaholicsievangélikusegyházmamárnyugalmazottlelké-
szénekésegyháztörténészének,PavelProksatiszteletesnekköszönhetem,akilehető-
vé tette,hogybetekinthessekaholicsiésszakolcaievangélikusegyház levéltárának
anyagaiba, köztükmartin laučeknak, a kiváló 18. századvégi szakolcai szlovák lel-
késznek és írónak a magánanyakönyvébe. lautsek (latinul és magyarul így írta a
nevét), ezahomoscribacissimus,8 azt azevangélikusok számárahátrányosmegkü-
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6. aszabadkir.szakolcavárosábanlétezőág.vallásúevangélikusanyaegyháznakwrádischleány
gyülekeztével1845-benmegnyittatottegyetemesanyakönyve,ŠtátnyarchívvBratislave.

7. slovenskýnárodnýarchív,Bratislava(szlováknemzetilevéltár,Pozsony,atovábbiakban:
sna), fond:Cis. kráľ.panstvoHolíč, záležitosti zamestnancov z r.1825-26,krab.10., s.
303–304.

8. JozefľudovítHolubylelkész,néprajzíró,botanikusnevezteígylautsekot,akikiadottműve-
inkívülegyhatalmas,többminthuszonkétezeroldalas,máigkiaknázatlankéziratosgyűj-
teményt(Collectanea)ishagyottmagaután.



9. matricula eccl. augustanae Confessioni ad dictae szakolczensis... martinus lautsek ad
1783,p.52.,95.archívev.a.v.cirkevnéhozboruskalica(aszakolcaiág.hitv.egyházköz-
séglevéltára)

10. rukopisnýarchívlýceálnejknižnicevspráveÚstrednejknižnicesav,Bratislava(aszlovák
Tudományosakadémiaközpontikönyvtáránakgondozásábanlevőlíceumikönyvtárkéz-
irattára,Pozsony),fond:mossótzyInstitorismihálylevelezése,fasc.358/II.

11. voss, Jürgen: Universität, Geschichtswissenschaft und Diplomatie im Zeitalter der
Aufklärung: Johann Daniel Schöpflin (1694-1771). münchen,1797,s.26.
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lönböztetést,hogyaz1791.éviXXvI.törvénycikkmegjelenéséigcsakakatolikusanya-
könyvekvoltakközjogiérvényességűek,azevangélikusanyakönyveknem,előnyrefor-
dította.ahivataloskatolikusanyakönyvhasználatamellettamaga,azegyháza,ajövő
számáralatinnyelvenegykülön,nemhivatalosanyakönyvetisvezetett,sebben–nem
tagadvánmegíróimivoltátsem–azelőírtanyakönyvirovatoktólnemkorlátozódvaala-
posabb,olykorszintekrónikaszerűfeljegyzéseketkészítetthíveiről.

ebbe az anyakönyvbeCatharinamargarethaschöpflinrőlmint házasulandóról írt
lautsek kétszer is, és mindkét esetben pontosan megnevezte, kiktől származik a
menyasszony:„PatreJoh.Georgiischöpfling[sic!],Caesareiregiianatarii,matrepiae
denataemariaeCatherinaeabelinincolarumkoptsanensium.”9 (aschöpflinnév–mint
látnifogjuk–ebbenazalakban:anévvéginémet-linkicsinyítőképzőthangtanilaga
névközépimássalhangzó-torlódáshozhasonítva,egytovábbimássalhangzóvalmintegy
megerősítvekerültbeaholicsiegyháztörténetbeis.)

azelmondottakbólnyilvánvaló,hogyugyanazok,akiketlautsekidézettfeljegyzése
megnevez,voltakJohanFridericusszüleiis:JohanGeorgschöpflin,császári-királyivad-
kacsafogómester és Istenben boldogultmaria Catharina abelin, kopcsányi lakosok.
egyébkéntmásforrásból,deugyancsaklautsektollábólexpressisverbisismegbizo-
nyosodhatunk erről. lautsek egy, 1792 novemberében barátjának, a pozsonyi
magyar–szlovák lelkésznek, Institoris mossótzy mihálynak írt latin nyelvű levelében
„Fridericusschöpfling[sic!]úr”nevelőfelőliérdeklődéséttovábbítvamegjegyzi,hogy„a
régi királyi kacsafogó mester épp ugyanabba a mesterségbe kinevezett fiáról van
szó.”10

***

Hosszasanyakönyvikutatásaimeredményeiezekutánsorraelrendeződtek,sösszeállt
az alábbi genealógiai-családtörténeti kép: az első magyarországi schöpflin-ős,
schöpflin aladár ükapja, Johan Georg schöpflin (a családfán: I. Johan Georg) nem
elzászbóljöttmagyarországra,mintaztschöpflinaladárésacsaládihagyománytudta,
hanemanémetbirodalomegymásikállamából,azelzász-lotaringiávalhatárosBadeni
nagyhercegségből(sinzheimésrastadtbadenivárosnevek).valószínűlegottisszüle-
tettésnevelkedett,akárcsaka történetíróJohandanielschöpflin is.11 mindenesetre
BadenbenalapítottcsaládotmariaCatharinaabelinnel,ottszületettelsőkétgyerme-
kük:JohanFridericus,levéltárileletünkbőlkövetkeztethetően1754-benvagy1755-ben,
rastadtban,valamintCatharinamargaretha1756-banvagy1757-ben,sinzheimben.
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12. matrikar.kat.Holíč,nar.,sob.zom.1749-1762,ŠtátnyarchívvBratislave.

Harmadik gyermekük, II. Johan Georg, a későbbi szakolcai vaskereskedő, schöpflin
aladármajdanidédapjamármagyarországon,amorvahatárnál fekvőkopcsányban
láttameganapvilágot1759.augusztus30-án.12 (Badenbőlhozottcsaládihagyomány
lehetett,hogyafiúgyermekekelsőkeresztnévkéntaJohannevetkapták,ígyvolteza
történészJohandanielschöpflinésazőapjaesetébenis.)

I. Johan Georg kopcsányban Caesareus regius anatarius volt, vagyis k. k.
entenfanger,ahogyőmagatettehozzánevéhez(amikoridőskorábannémetülbeírta
magátlautsekemlékkönyvébe),cisársko-kráľovskýkačenár,ahogyszlovákkörnyezete
tartotta őt számon, azaz csász.-kir. kacsafogó vagy vadkacsavadász. s miként első
háromgyermekénekafentiekbenmármegismertszületésiévébőlkiviláglik,legkoráb-
ban1756-ban,legkésőbb1759elsőfelébenjöttmagyarországra.

***

mielőttrátérnénkidejövetelénekkörülményeiresacsaláditteniéletére,megjegyzem,
szerettem volna megismerni badeni életüket, kapcsolataikat is, különösen a Johan
GeorganatariusésatörténészprofesszorJohandanielközöttifeltételezhetőgenealó-

2. kép. II.Joh.Georgschöpflinferrivenda(vaskereskedő).schöpflinaladárédesapjasajátkezű
aláírásamartinlautsekfiának,Jonathanlautseknakemlékkönyvében,amelybeezzelalatin
nyelvűszentenciávaljegyeztebemagát:omniaconandadocilissollertiavincit.mindenvállal-
kozást legyőz a könnyen megtanulható furfang. (a pozsonyi evangélikus líceum kézirattára,
PamätníkJonathanalaučeka,sign.15299)
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13. voss,Jürgen:im.
14. schoepflinus,Johandaniel:HistoriazaringoBadensis,tomus1-7,CarolsruhaemdCClXvI
15. oblastnýarchívsenicasosídlomvskalici(aszakolcánszékelőszeniciTerületilevéltár),

fond:zpozostalostiprof.Thdr.JozefaŠátka.
16. Gvadányi József:A falusi nótáriusnak elmélkedései, betegsége, halála és testamentoma

(Tizenegyedikparagrafus).1796.
17. sna,Bratislava,fond:Holíč,riaditeľstvocisárskychmajetkovvoviedni,sign. IIa,panstvo

Holíč,portef.48.súpisyobyvateľov1760-1771.
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giaiösszefüggést.mivelatervbevettbadenianyakönyvikutatásmegvalósításavégül
nem álltmódomban, levélben kapcsolatba léptem Johandaniel schöpflin németor-
szágigenealógusával,rolfeilersúrral.abadenischöpflinnemzetség leszármazásá-
nakmegismerhetőségérevonatkozókérdéseimreeilersúrtájékoztatottarról,hogyegy
általa ismert 18. századi karlsruhei levéltári anyag, a roller-féle kéziratos Baden-
durlachi nemzetségtáblák egyik lapján, amelyen három család van feltüntetve, ott
találhatóegymásmellettJohandanielschöpflin,atörténészapjamintköztisztviselő,
afeleségével,valamintJohanGeorgschöpflinmint„Entenfanger”,afeleségével,maria
Catharinaabelinneléskétgyermekükkel,akikközülazegyik1754-ben,amásik1756-
banszületett.de–tettehozzáközléséhezeilersúr–roller,anemzetségtáblákössze-
állítójanemvégzettanyakönyvikutatásokat,rokoniösszefüggésekrenemistettsem-
milyenutalást.

ezaközlésmegerősítiazelsőmagyarországischöpflinbadenicsaládalapításáról
általamidehazafeltártakatéspontosítjaelsőkétgyermekebadeniszületésénekévét.

egyébként,anémetszakirodalom,amelyaschöpflinnevetviselőcsaládokbadeni,
felső-rajnaitérségű,mindmáignagyszámúelterjedtségénekkezdetétakésőközépkor-
rateszi,ugyancsakfelemlegeti,hogyeréginemzetséggenealógiaiismereterendkívül
hiányos.13

***

Feltehetjükmostmárakérdést,vajonazéppencsaládotalapítóJohanGeorgschöpflin
badenivadkacsafogómestermiérthagytaelfestőienszéphazájátakkor,amikoraz,az
egyiklegkiválóbbnémetfejedelem,karlFriedrichuralkodásaalatttörténeténeképpoly
korszakát éli, amelyet–mint Johandanielschöpflin aBadeninagyhercegségről az
1760-asévekelejénpompáskivitelbenmegjelenthétköteteslatinnyelvűműve4.köte-
ténekzárósoraiban írja–„a jövőemlékezete...majdBadenaranykoránakfognevez-
ni”?14

kitudja,talánéppacsaládalapításvitterá,hogyszerencsétpróbáljonolyanhelyen,
aholőleszameghonosítójasegyetlenképviselőjemesterségének.egyébkéntahely,
ahováJohanGeorgschöpflinmagyarországrajött,ugyancsakfellendülésbenvanazidő
tájt.szakolcaszabadkirályivárosa18.századmásodikfelébenvirágkorátéli,az5724
lakostszámlálóvárosbankilenciparoscéhműködik,15 vannyomdája,és–mintazotta-
nibirtokáraírni,zenélni,kertészkednivisszavonultgrófGvadányiJózsefmagyarlovas
generálisbüszkélkedikvele–„szépgunyhók”épülnekbenne.16 az1766-banösszesen
7714lakosú17 holicsiuradalmatpedigéppaCzoborokutolsó,tékozlósarjától,amor-
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vaországiGödinggel(Hodonín)ésPavlovicévelegyüttmegvettlotaringiaiFerenclendí-
tijelentősenföl.

acsászárszeretteeztamagyarországibirtokát,családjávaléskíséretévelgyakran
időzöttott,örökösénekismeghagyta,hogyélvezzemindenkellemességét,sohaelne
adja,mindigtörődjékazzal,hogyottagazdasághaszonnalműködjék,szakembereitjól
tartsael.18

smertőmagakitűnőközgazdavolt,számosjólműködővállalkozásthozottebir-
tokánlétre:sasváronposztógyárat,Holicsonmajolika-ésporcelángyáratalapít,holicsi
várkastélyátfelújítja,halastóval,fácánossal,fókatóvalveszikörül,arégi,leégettkop-
csányiméntelephelyénmegépítimagyarországelsőnagyméntelepét (kiskastélyt is
belekomponáltatva), amely korabinszky szerint a maga nemében a kor legszebb
barokképítményei közé tartozott,19 smai, csak részben fölújított, nagyobbrésztmég
pusztulóállapotábanislenyűgözőenhat.

smikéntacsászárholicsiporcelángyáráteurópairangraemelőkeramikusmestereitaz
egykorihercegségéből,lotaringiábólhoztákbenekimegbízottjai,mindenvalószínűség
szerint a lotaringiával határos Badenben találták meg Johan Georg schöpflin
entenfanger személyében a megfelelő szakembert ahhoz az egyébként magyaror-
szágonismeretlenvadászatilétesítményhez:avadkacsafogótóhoz,amelyetacsászár
kopcsánybankívántlétrehozni.

azazanyakönyvi leletünkkelbizonyíthatótény,hogyJohanGeorgschöpflin1759-
ben, harmadik gyereke születésekor már kopcsányban él, mellesleg helyesbíti a
magyarszakirodalomnakakopcsányikacsafogótókeletkezéséttévesen1784-retevő

3. kép. JohanFridrichschöpflin70éveskorábankészültszemélyiésszolgálatitáblázataaholi-
csicsász.-kir.uradalomlevéltárihagyatékában.Innentudható,hogyezaschöpflin-ivadékmég
németországban,rastadtbanszületett. (slovenskýnárodnýarchívBratislava:Holíč,krab.10,
záležitostizamestnancovzroku1825-28)
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18. lotaringiaiFerenccsászársajátkezűleg,franciáulírttestamentuma.InAus der Zeit Maria
Theresias Tagebuch des Fürsten Joh.-Josef Khevenhüller-Metsch, kaiserlichen
Obersthofmeisters 1764-67. wien, leipzig, Berlin, Herausgegeben im auftrage der
GesellschaftfürneuereGeschichteÖsterreichsvonrud.Grafkhevenhüller-metschunddr.
Hansschlitter,1917,s.399.

19. korabinszky, Johann matthias: Geographisch-historisches und Producten Lexikon von
Ungarn. Pressburg,1786.



20. erdészetésvadászat.írtaBacskádykároly.avadászatirészbenbr.steigeralbertadatai-
nakfelhasználásával.Indr.sziklayJánosésdr.Borovszkysamu(szerk.):Magyarország vár-
megyéi és városai. Nyitra vármegye.Budapest,apollo,é.n.,347–348.p.

21. suchý,Fridrich–damborský,Imrich:Obecná kronika obce Kopčany.rukopis,dokončenýr.
1965.akéziratosművetPavelProksavoltszívesarendelkezésemrebocsátani.

közlését,20 ugyanakkorigazoljaegykéziratosszlovákhelytörténetimunkaadatát,amely
–eltérőenatémábanközöltszlovákpublikációkellentmondásosállításaitól–1759-re
tesziakacsafogófelépítésénekidejét.21

mindebbőlpedigaziskövetkezik,hogyJohanGeorgschöpflin,akiavadkacsafogás
eme vadászati ágátmagyarországrabehozta, a kopcsányi kacsafogónaknemcsaka
működtetője,hanemamegépítőjeislehetett.

miféleépítményrőlisvanszó?akacsafogóamorvafolyóegyikágánál3016négyzet-
méterterületen,vadkacsáktenyésztéséreésfogásárakialakítottmesterségestóvolt.
építőjeatószögleteibőlfélköralakúcsatornákatvezetettki,ezekethollandmintasze-
rintbeernyőztefaívekkel,amelyekreráhúztaacsatornahálózatát.eztafélkörközepén
egyzsákalakú,felnyithatóhálóvalfogtaössze.atavat,azavartalanságotbiztosítandó,
magasnádkerítésválasztottaelakörnyezettől.avadászakerítésenlevőaprónyíláso-
konáttartottaszemmelésirányítottaavízentörténendőket.azarraröpülővadkacsá-
katavadászmintegyötvenszelídkacsájacsalogattaatóra,ezeketaztánsárgásszínű
kiskutyáiacsatornábavonulószelídkacsákután terelték.ottavadászkiabálással

4. kép. acsász.-kir.kopcsányikacsafogótórajza (magyarországvármegyéiésvárosai,nyitra
vármegye,szerkesztidr.sziklayJánosésdr.BorovszkysamuBudapest,é.n.)
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riasztottaőket továbbegészazsákalakúfogóhálóig,aholvéglegzsákmányulejtette
őket.atóhozszoktatottszelídkacsákacsatornaoldalsónyílásainvisszatértekatóra
éstovábbivadkacsákatcsalogattakoda.évente10–15ezretisfogottavadászeszár-
nyasból,amelynekhúsaállítólagalegfinomabbpecsenyékegyike.22

***

vegyükezekutánközelebbrőlszemügyreacsaládjátFelső-magyarországonújraalapí-
tóJohanGeorgschöpflinanatariusésutódaiitteniéletét,anyagi,társadalmihelyzetü-
ket,meghonosodásukútját-módját,környezetüket,kapcsolataikat,atársadalmiésval-
lási életben való részvételüket, a szerepet, amelyet egyikük-másikukamagahelyén
betöltött,gyermekeikműveltetését.

aholicsics.-k.uradalomvadászainak1766-bólszármazókéziratosfizetésitábláza-
tánI.JohanGeorgmintazuradalomegyetlencs.-k.vadkacsafogójaavadászokrang-
létrájánakközépsőfokánhelyezkedikel:a200forintkészpénzzelsatermészetbeni
járadékokkalegyüttösszesen338 forintotkitevő fizetéseugyan jóvalalacsonyabba
ranglétracsúcsánállófővadászénál(azéa650forintkészpénzzelésatermészetbeni
járadékokkalegyüttesen838forint),dejóvalmagasabbazalsófokozatonállótöbbihat
vadászénál(azoké60forintkészpénz,amelyatermészetbenijáradékokkal133forint-
raegészülki).23

amennyire lehetséges volt felderíteni, I. Johan Georg fiai és fiunokái javarészt
ugyancsakacs.-k.uradalomszakképzettgazdászatitisztségviselőilettek.azelsőszü-
löttJohanFridericus,valaminthármanaző fiaiközülpéldáulJohanGeorgschöpflin
Badenből hozott anatariusi mesterségét folytatják. az egyik első unoka, Johan
FridericusJohannevűelsőszülött fia intéző (ahelyiszóhasználatban„purkrabí”vagy
„burggraf”)Pavlovicén,acsászármorvaországibirtokán,ésnevebekerülPavlovice,ill.
morvaországgazdaságtörténetébe,miután1834-benmorvakörökben,majdnemzet-
közimezőnybenaz1840.évibrünniIv.nemzetközierdészetiésmezőgazdaságikiállí-
tásonisfölfigyeltetmagáraazzal,hogyamorvaszőlőbőlatokajivalvetekedőaszúbort
állítottelő.24 megemlíthetjüktovábbáafiakközülmégJohanJacobust,akiugyannem
gazdaságitéren,deúgyszinténazuradalombanérvényesült:porcelánfestővoltacsá-
szárholicsiporcelángyárában.

valamennyiüktársadalmihelyzeteazonosazegykorú jobbmódúközéposztálybeli
cívisekével.Természetestehát,hogyazelsőmagyarországischöpflineknekelsősorban
aholicsics.-k.uradalomjelentetteéletük,meghonosodásukegyikfőkötelékét.
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22. akacsafogóépítményénekésműködésénekaleírásaFridrichsuchýésImrichdamborský
művéből: i.m.aszerzőkmegemlítik,hogylichtensteinhercegdél-morvaországi,břeclavi
birtokánisépülthasonlókacsafogótó.

23. sna,Bratislava,fond:Cis-kráľ.panstvoHolíč.osobnézáležitostizamestnancov1744-1810.
JägerenBehaltsTabella.Beiderkais.-königl.HerrschaftHolitscha12.aprilis766.

24. wolny, Gregor: Die Markgrafschaft Mähren. Brünn, 1846. (a szerző tévedésből Johan
helyettJosefnekírjaschöpflinintézőkeresztnevét.(Pavlovicénegyébkéntmasemismeret-
lenaneve,mintláthattamabbólazélénkreagálásból,ahogylevélbeliérdeklődésemreaz
ottaniiskolaigazgatóválaszolt.)



25. Catharinamargaretha schöpflin első férje, Joan Thurzo de nositz Bélmátyás trencséni
munkatársának,nobilisThurzóJánoslelkésznekésrektornakazunokájavolt.l.Ďurovič,
Ján:Martin Lauček, tolerančný kňaz-spisovateľ. myjava 1933, 73. p., 185. p. a gyakori
keresztszülői és tanúi anyakönyvi szerepléseiből ítélve közkedvelt Catharinamargaretha
schöpflintözvegységébenaférjeutánnemesnektekintették,éskéseileszármazottjaima
isúgytudják,hogyvoltafelmenőikköztegyThurzónevűnemesasszony.

26. Ďurovič,Ján:Lauček...,i.m.83–84.p.
27. Proksa,Pavel:Stánok boží s ľuďmi. Z dejín evanjelickej cirkvi a. v. v Holíči.vydalev.cirkevný

zbora.v.vHolíčinákladomautora,1995,13.p.
28. uo.156.p.

amásikatavallásuk.lutheránusok lévén,aschöpflinekmaguk is részeseivéváltak
annakazösszetartásnak,szolidaritásnak,amitazevangélikusokkalszembenifeleke-
zetimegkülönböztetések,tiltásokváltanakkiahelyihívekkörében.1783májusában
például–miközbenaszakolcaimagisztrátuskéslekedikaz1781.évi türelmipátens
kihirdetésével–aszakolcánlakóCatharinamargarethaschöpflinésJoanThurzode
nositz25 elhaltkisfiánaktemetésekorazevangélikusokegyemberkéntállnakkiamel-
lett,hogyazelhunytatamaguklutheránusmódján,éneklésselkísérjékaháztólasír-
helyig.26

a kopcsányi ésholicsi evangélikusok, akik lelki gondozásukat illetően1773-tól a
távoli, amorva határtólmintegy 30 km-re fekvő artikuláris Prietržhez tartoztak (s a
nagy távolságmiatt istentiszteletreaz idősebbekmáregynappalkorábbanútrakel-
tek)27 –azután,hogy1783-banlautsekszakolca lelkészévé lett,aző irányításaalá
helyeztékmagukat.28 lautsekolyantekintélynekörvendett,hogyaszakolcaihívekegy

5. kép. Bejáratakacsafogócsatornájába.(vlad.Grigar:kačenáreňvkopčanoch.záhorie,roč.
Iv,1995,č1.)
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29. samuelwrchovskýsógoravoltakiválójogtudósnak,ajakobinistareformgondolatokmeg-
fogalmazásáért és terjesztéséért felségsértés és hűtlenség címén a királyi Tábla által
1795-benhalálraítéltéskivégzettszókratészi jelleműHajnóczyJózsefnek.ésapjavolta
reformmozgalomhozcsatlakozott,ugyancsakhalálraítéltifj.samuelwrchovskýügyvédnek,
akinekhalálosítéletétugyanbörtönbüntetésreváltoztatták,de1797-benabörtönbengyó-
gyíthatatlanbetegségbenmeghalt.aveleegyideigegyüttraboskodókazinczyművelt,nagy
tudásúemberkéntjellemezte.

30. aholicsievangélikustemplomtúlnyomórésztazőköltségénépültfel.l.Proksa,Pavel:i.m.
16–17.p.

31. atemplomszolgafestett,rajzolt,verseketírt,kékfestőtkészített,kőszobrászkodott(aszak-
olcaitemetőbenkonzerválássalmegőrzöttrégievangélikussíremlékekközülnemegyaző
művelehetett),úgyismerteaBibliát,mintegypap,aszegénységétnagyvonalúanviselte,s
ajándékotúgyfogadottel,mintegyherceg–ígyírtalealakjátT.G.schröerpozsonyilíceu-
mi tanár, aki 1802-ben pozsonyi cseregyerekként az ő házában tanult szlovákul. – l.
Thobias Gottfried Schröer’s (Ch. Oesers’s) Lebenserinnerungen.stuttgart,Herausgegeben
vonseinenenkeln,arnoldundrudolfschröerundrobertzilchert,1933.

32. matrikaev.a.v.Holíč,nar.,sob.,zom.1786-1878.ŠtátnyarchívvBratislave
33. Proksa,Pavel:i.m.16.p.

csoportja(köztükCatharinamargarethaschöpflinférjeésapósa)impozánsviszonyu-
lássalasajátköltségükönkinyomattákszakolcántartottbeköszöntőbeszédét.

ugyanakkor lautsek mellett a gyülekezetben érdekes világi személyiségek is
jelentősszerepetvittek.Ilyenvoltakétegymástkövetőfelügyelő:dr.JánProkopius
orvosésíró,anemesszármazásúműveltszakolcaimészáros,samuelwrchovský,29

acsehszármazású,kopcsányi lakosid.Jánmandelikmolnármester,aHabsburgok
kopcsányimalmainaktehetősbérlője,aholicsievangélikusegyházelsőfelügyelője
ésbőkezűmecénása,30 adamŠkultétyzeneszerző,orgonistaaszakolcaiiskolakivá-
lórektora,deatemplomszolgatisztétviselő,többféletehetséggelmegáldottmásik
JánProkopiusis.31

velükugyanúgy,mintmagávallautsektiszteletesselis,azőslakospolgárokhozés
nemesekhezhasonlóan,aschöpflinekközvetlenszemélyeskapcsolatottartottakfenn.
megtalálhatók ennek nyomai lautsek és wrchovský levelezésében, lautsek és fia
emlékkönyvében,deazanyakönyvekházassági,tanúiéskeresztszülőibejegyzéseiben
is. Catharina margaretha schöpflin szoros rokonságba is került a mecénás id. Ján
mandelíkkel:annakPaulusnevűmolnárfia1809-bennőülvesziCatharinamargaretha
másodikházasságábólszármazóannanevűleányát.32

arrólpedig,mikéntvettékkirészüketaschöpflinekazegyházésművelődéstámo-
gatásából,szóljanakazalábbi,JohanFridericusra,azöccsére, II.JohanGeorgra,egy
schöpflinnére, valamint Johan Fridericus elsőszülött, Johan nevű fiára, a pavlovicei
„burggrafra”vonatkozóadalékok.

Holicsevangélikusegyháztörténetéből idézem:1786-banazegyházi elöljáróknak
„mindenbizonnyalFridrichschöpfling[sic!]...anatariusközbenjárásánakisköszönhe-
tően”,sikerültadásvételiszerződéstkötniökacs.-k.uradalommalazúj,máigműködő
holicsitemplom,plébániaésiskolatelkénekmegvételére.33

szájhagyománykéntkerültbeazegyháztörténetiirodalomba,hogyII.Józsefcsászár
„bizalmasuradalmiembereazevangélikusschöpfling”[sic!]révénajándékoztaodaa
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régi,márnemműködőkatolikus templomoltárátésszószékétaholicsievangélikus
egyházújtemplomának.34

lautsektiszteletes1791-ben,Pozsonybankiadottszlovákkonkordanciájánakelőfi-
zetői között „Johan Fridericus schöpfling [sic!] kopcsányi lakos” és „Johan Georg
schöpfling [sic!] szakolcai polgár” neve is ott található. 1826-ban pedig templomi
aranykehelymegvételéhezjárultakhozzámindaketten.35

nem tudni, I. Johan Georg melyik fiának, talán az 1766-ban született Johan
Ferdinandnak a felesége lehetett az az „anna Cristina schöpfling” [sic!] született
martini,aki1790-benasajátköltségérePozsonybanhársfábóldíszeskeresztelőtcsi-
náltatottazújholicsitemplomnak.36 aszépkeresztelőmaisszolgáljaahíveket.

smégegykései levéltáriadalékatémához.amorvaországgazdaságtörténetébe
kiváló gazdászként ésborászkéntmégéletébenbekerült Johanschöpflin pavlovicei
cs.-k.„burgraf”nevétaz1865-ben,83éveskorábanHolicson„szélhűdésben”bekö-
vetkezettelhalálozása37 utánaholicsiegyházmintjótevőjétírtabe„örökemlékezetül”
amagatörténetébe,azegyházra,avárosszegényeireésakopcsányiiskolárahagyott
adományaiokán.38

aschöpflincsaládmeghonosodásáhozésművelődéstörténetéhezszorosanhozzá-
tartozikfiaikneveltetésének,taníttatásánakmódja.setekintetbenéppatöbbszörö-
sen ismertté, emlékezetessé lett Johanschöpflinpavlovicei intézőneveltetéséről és
pályájáról fellelt adatok nyújtanak figyelemreméltó képet. kilencéves, amikor apja,
JohanFridericusaziskolábajárattatásántúlmenőenkülönházitanítót,nevelőtfogad
hozzáésháromöccséhez,akimintegyhatévenátgyakoroljavelükaszlovákésnémet
nyelvet,tanítjanekikazaritmetikát,akatekizmust,aszentírástésahistóriát.39 stizen-
hatéves,amikor–követveahelyiőshonosnemesésközéposztálybelievangélikuscsa-
ládoktólátvett,smárazelőzőschöpflin-nemzedékbenisérvényesülő,akésőbbieknél
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34. steltzerFrigyes:Emlékezzük régiekről.kézirataholicsievangélikusegyházközséglevéltá-
rában.Boor,Peter:Prehľad 10-ročnej činnosti spolku evanjelickej mládeže...,Holíč,1923.
–PavelProksa(idézettművében,22–23.p.)annyibankorrigáljaaszájhagyományt,hogy
schöpflinanatariusnemazoltárésaszószékodaajándékozását,hanemazeladásátköz-
vetíthette;aholicsiegyházlevéltárábanugyanisnyomavanannak,hogyJánmandelikfel-
ügyelő25forintotadottértük.

35. Proksa,Pavel:i.m.36.p.
36. afedeléneredetilegker.szentJánoséskrisztusalakjátábrázolószobrokálltak,demivel

afigurálisábrázolástól idegenkedőkrosszallásátváltottákki,mégazadományozóbelee-
gyezésévelkereszttelhelyettesítették.–l.Proksa,Pavel:i.m.41–42.p.

37. matrikaev.a.v.Holíč,nar.,sob.,zom.1786-1878.ŠtátnyarchívvBratislave
38. A holicsi evangélikus gyülekezet 1866. ápr. 8-i konventjének jegyzőkönyve.azág.hitv.evan-

gélikusegyházközséglevéltára,Holics.
39. Pozsonynémet–szlovákkörnyékéről,BazinbólkerültegysamuelkutcseranevűifjúJohan

Fridericus schöpflin fiaihoz házitanítónak. modorban járta ki a gimnáziumot, de járatos
lehetettahitoktatásbanis,mertmiután1798-banvisszatértszülőföldjére,aholazegyház-
községmegválasztottatanítónak,istentiszteleteketistartott.–l.Limbach. Geschichte und
Brauchtum eines deutschsprachigen Dorfes in der Slowakei bis 1945.veröffentlichtvon
HertaBrydon,1991.(ezzelaforrássaldietmarmarkgraberúrvoltszívesmegismertetni,aki
családiokokbólkutatjaaschöpflin-nemzetséggenealógiájátéstörténetét.)



ugyancsakmegtartottművelődésiszokást–egyévettöltakoregyiklegjobbtaninté-
zetének,anagymúltúpozsonyievangélikus líceumnaka jogotésagazdaságtant is
oktatófelsőtanodaifilozófiaiésteológiaitanfolyamán.scsakezekutánkezdődikmeg
gazdászatigyakornokiszakképzéseaholicsiuradalomegyesrészlegein.

***

azalábbiakbanschöpflinaladáregyenesleszármazásiágát:dédapját,nagyapját,apját
követjüknyomon.

azelőbbiekbőlmártudjuk,hogydédapjaII.JohanGeorgvolt,abadeniszármazású
I. Johan Georg 1759-ben,már amagyarországi kopcsányban született fia. életútját
attól kezdve ismerjük, hogy 1787 februárjában, huszonkét évesen kopcsányból
szakolcáramentvaskereskedőnekéspolgárnak.40

Feltehetőenazottmegözvegyültnővére,Catharinamargarethahívtaőtmagához,
hogyátadja(eladja?)nekiaférjeésapósa,ifj.ésid.JoanThurzodenositzutánreá
maradtszakolcaivaskereskedést,egyúttalelősegítsepolgárráválásátsacsaládalapí-
táshozszükségesháttérmegteremtését.

ezta feltevéstarraalapozzuk,hogymintegy félévmúltán,1787augusztusában,
amikorII.JohanGeorgházasságralépegytekintélyesszakolcaipolgárcsaládbólszár-
mazó, nála tíz évvel idősebb ötgyermekes özvegyasszonnyal, eva mittákkal (özvegy
kovácsiknéval),alautsek tiszteletesmagánanyakönyvébenerről rögzítettekköztazt

6. kép. akacsafogó impozáns,belülmasszívboltívekkel tagoltvadászházából,aschöpflinek
egykoriotthonából,máraennyimaradtfenn.(aszerzőfelvételeaz1990-esévekelejéről)
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olvashatjuk,hogyavőlegénya191.házszámalattlakik;41 ugyanebbőlaházbólmegy
majd 1789 februárjában az özvegy Catharinamargaretha újra férjhez egy szakolcai
mészároshoz,michalmittákhoz.42

II.JohanGeorgszakolcán–mintaztaházassági,tanúiéskeresztszülőianyaköny-
vibejegyzésektanúsítják–anővéreottanijónevűcsaládokkalápoltkapcsolatainakis
arészesévévált.Felesége,evamittákrévénpedigrokonságbakerültazannakJudita
nevűhúgátnőülvevőJánPetrovičholicsilelkésszel.Gyermekeikmajdunokatestvérek
lesznek.(JánPetrovičegyszlováktudóstársaságtagjakéntatudományokszlováknyel-
vűnépszerűsítésén is tevékenykedett,a fiát,PetrovicsFrigyestviszontmagyarország
története című művéért egyik első rendes tagjává választotta az alakuló magyar
Tudományosakadémia történetiosztálya.) II. JohanGeorgésevamittákmintegy23
évigtartóházasságábólkétutódszületett:eva-sophia1788-ban,akiegypozsonyipol-
gárhozmegymajd feleségül,valamintaz1792. február30-ánszületett JohanGeorg
(nemzedékisorrendbenaIII.),43 akimajdschöpflinaladárnagyapjalesz.

evamitták1810-ben,hirtelenbeálltfájdalmakbanmeghal.Hatévmúltán,1816-ban
II.JohanGeorg57évesenújraházasodik,amijavaitakácsmester,zsákvarróésvárosbí-
ró Johanschassko lányát,a39éves Juditaschasskótveszinőül,44 akiekkormárkét
szakolcaiposztómesterözvegye,háromélőésötkiskorúanelhaltgyermekanyja.ebből
azújházasságból1817-benés1820-banszületikegyfiú-(JosephFridrich)ésegylány-
gyermek(elisabethCarolin).azelsőmégszületéseévében,amásodik1822-ben,„sor-
vadásban”meghal.45 aházaspárnakpedig1822utántöbbénemlelhetőnyoma.46

III.JohanGeorganyja,evamittákelhunytakor18éves,ésvélhetőenkészülmár,tán
éppHolicson,apályájára,miutánmég14évesen,apjáhozhasonlóan,őiseltöltöttegy
évetapozsonyievangélikus líceumfilozófiaiésteológiai tanfolyamán.47 nohaames-
terségekvárosában,szakolcánnevelkedett,gazdászatraadjamagát,arraapályára,
amelyentöbbholicsi-kopcsányirokonaérvényesült.

Feltehetően1822-ben,29-30évesenkötházasságot.(éppazidőtájt,amikorapjá-
nak és mostohaanyjának, két gyermekük elvesztése után, nyomuk vész.) Házas-
ságkötésénekidejéreadolgozatunkelejénemlített,1861-bőlszármazóhalottilevelé-
nek „észrevételéből” következtethetünk, amely szerint 39 évet élt házasságban.
ugyanebbőlahalottilevélbőltudjukaztis,hogyanyitramegyeiszolcsánybanhunytel,
aholhercegodescalchiintézőjevolt,shátrahagyottözvegyétlacknerTeréznekhívták.
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41. matriculaeccl.augustanaeConfessioniaddictaeszakolczensis...lautsek,martinus:i.m.83.
p.lautsekaztisföljegyezte,hogyezvoltszakolcánazelsőevangélikusházasságkötés,ame-
lyetnemkellettbejelenteniakatolikusplébánosnaksamelyértnemkelletstólátfizetnineki.

42. uo.95.p.
43. l.az5.jegyzetben
44. matrikasob.ev.a.v.skalica1783-1899,14.p.ŠtátnyarchívvBratislave
45. matrikaev.a.v.narod.,zom.skalica1783-1886.ŠtátnyarchívvBratislave
46. eztállapítottamegaŠaško(schaschko)családgenealógiájátéstörténetétfeltáróalapos

munkájábanIng.karolŠaškois,aki1822utánugyancsakhiábakeresteaházaspárnyo-
mát.–Šaško,karol:Genealógia rodu Šaško od r. 1690.kézirat.Bratislava,1993.

47. rukopisnýarchívlýceálnejknižnicevspráveÚstrednejknižniceslovenskejakadémievied
vBratislave.matriculascholaePosoniensiev.a.C.currensabanno1747usque1835,p.
697et776.



ámhavégignézzükaházaspárszolcsányiéletének,gyermekeikszületésénekanya-
könyvibejegyzéseit,aztlátjuk,hogycsakhúszévig,1841-től1861-igéltekott.aházas-
ságbantöltött39évheztehátmintegy19évhiányzik.ugyanakkoraszolcsánybanszü-
letettgyermekekköztnemlelhetőmegGyula,schöpflinaladármajdaniapja,ellenben
hatévesenmeghalottIII.JohanGeorgnakegyPaulinanevűlánygyermeke,akinekazon-
bannemlacknerTeréz,hanemCatharinalangaszülőanyja.

ebbőla rejtélyesnek tűnő,egyelőzetesházasságotsejtető,deannak feltárásáhoza
feleségnevénkívülsemmieligazítótámpontotnemnyújtótényállásbólazvezetettki,
hogybízvaaschöpflin-nemzedékekmárismertiskolaiművelődésiszokásánakfolyto-
nosságában,pozsonyialmamaterük,azevangélikuslíceumosztályjegyzékeibenkutat-
tamschöpflinGyulaután,és–megistaláltam.Idézemaz1844/45.éviiskolaiévelső
félévéből: schöpflin Gyula, 11 éves, ágostai hitvallású, nagyapponyi születésű, apja
György,tiszttartóugyanott,élelmennagyanyjánálvanPozsonyban.48 sötévvelkorább-
ról,az1839/40.iskolaiévbenotttalálhatóafőtanodafilozófiaiésteológiaitanfolya-
mánakhallgatóiköztschöpflinGyörgyapponyitiszttartókárolynevűfiais.49

a szolcsány közelében fekvő nagyappony megfelelő anyakönyvében aztán rá is
lelekazevangélikushitvallású„dominusGeorgiusschöpflin”-re,agrófapponyicsalád

7. kép. 1960 előttmég viszonylag épen állt a kacsafogó vadászlaka és gazdasági épületei,
akkorkészültrólaottokroupánakezafestménye.(Fotó:ŠtefanPalkovič)
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48. uo.apozsonyiág.hitv.ev.lyceumnyelvészetielsőésmásodikoskolatanulóinak1844/45-
ielsőféléviosztályjegyzéke

49. uo.ClassificatioPrimanoruminlyceoevangelicorumaugustanaeConfessionisPosoniensi,
semestriI-mi,annischolastici1839/40-mi



tiszttartójáraésCatharinalangnevű rómaikatolikus feleségére.azelsőanyakönyvi
bejegyzés ideje1824. febr. 16., éskároly (Carolus antoniusGeorgius) nevű fiúgyer-
mekükszületésétrögzíti.50

eztkövetően1836-igtovábbihétgyermekszületikschöpflinGyörgy,azazamiIII.
JohanGeorgunkCatharinalanggalkötött,nagyapponybanfelfedezettelsőházasságá-
ból. köztük Gyula (Julius augustus), schöpflin aladármajdani apja, aki hatodikként
1833.aug.13-ánláttameganapvilágot.51

valamennyigyermeknekazapponyigrófokakeresztszülei,tőlükkapjákagyerme-
kek első vagy többedik keresztnevüket, ami egyrészt az apponyiak és tiszttartójuk
közötti egyfajta patriarchális viszonyról tanúskodik,másrészt feltehetően annak is a
jele,hogyközéposztálybelikapcsolatokraamindössze78házbólálló,földműveslakos-
ságúapponybannemvoltlehetőség.

III.JohanGeorgésCatharinalangnyolcgyermekeközülvégülcsakkettőmaradt
életben,azakét fiú,akia líceumiosztályjegyzékekbenengemacsaládjuknyomára
vezetett:károlyésGyula.atöbbicsupánegyévtőlhatévigélt.koraielhalálozásukokát
nemlehetettfelderíteni.

acsaláditragédiabetetőzéseként1837-ben,utolsószüléseutánegyévre,34évesenmeg-
halaschöpflingyermekekszülőanyja,Catharinalangis.52 Halálánakokárólnincsadatunk.

8. kép. amonumentálisbarokkvakárkádoskopcsányiméntelepépületegyüttese,középüttakis
kastéllyal,madártávlatból(archívpamiatkovéhoúradusr,Bratislava)
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50. liberseumatriculaproecclesiaapponiensisubadumrendodnodnoJosephiszelecki,pro
tuncParochokowarczetapponiensi,anno1777-1842,Bapt.,Copul.,def.,Confirm.Štátny
archívvBratislave,pobočkaŠaľa(aPozsonyiállamilevéltársellyeiFiókja)

51. uo.
52. uo.



azéletbenmaradtkárolyésGyulagyermekkoratehátasorozatoselhalálozásoklég-
körébentelik.Talánennekhatásáraakartazelsőszülöttkároly,akiazegészsorozatot
végigélte,márlíceumiéveibenorvoslenni.53

apponyban elhunyt öt gyermeke (a hatodik, Paulina eva,mintmár tudjuk,majd
később,szolcsánybanfogmeghalni)éselsőfeleségeelvesztéseutánIII.JohanGeorg
elhagyjanagyapponyt.életeezenfordulatánakmegismeréséhezugyancsakegylíceu-
miadaléksegítettközvetvehozzá,nevezetesenazaschöpflinGyulatanulóravonatko-
zó,azelőbbmáridézettföljegyzés,hogyélelmenagyanyjánálvanPozsonyban.ebből
kiindulvafeltételeztem,hogyapozsonyianyakönyvekbőlesetlegmegtudhatokvalamit
Catharinalangról,legalábbisaszármazásáról.

ezirányúkutatásomazteredményezte,hogyugyanCatharinalangnaknemleltem
semminyomát,deváratlanulrálapoztamIII.JohanGeorgmásodikházasságkötésének
anyakönyvi bejegyzésére, amely szerint 1840. június 26-án, 49 évesen házasodott
megújra,aPozsonykörnyéki(előbbnémetgurabi,majdrécsei)evangélikusprédikátor,
néhailacknersámuellányát,a27éveshajadonlacknerTeréztvévefeleségül.54 (aző,
feltehetően Pozsonyba költözött anyjánál, tehát a mostohanagyanyjánál lehetett az
1840-esévekbenkosztonazakkoritizenéveslíceistaschöpflinGyula.)

a bejegyzésből egyébként az is kiviláglik, hogy III. JohanGeorg ekkor gróf Pálffy
lipótborostyánkőibirtokánvoltvezetőtiszttartó.

ÚjbólimegházasodásautánIII.JohanGeorgmárnemaPozsonyközelébenfekvő
Borostyánkőre,snemisapponybatérvissza,hanemszolcsánybantelepszikle,herceg
odescalchiintézőjeként.Ittszületnekmegmásodikfeleségével,lacknerTerézzelnem-
zettgyermekei:1841-benágoston(augustusGeorgiusCarolus),1843-banleányikrei,
akikamármagyarnyelvenírtanyakönyvibejegyzésszerintamáriaannasarolta,ill.az
annaemíliaTerézianeveketkapják,utolsókéntpedig1844-benGyörgysándor.55

egyermekekkeresztszüleikéntazodescalchihercegicsaládtagjainkívülmármás
személyekisszerepelnek,akikazonbannemarégelhagyottszakolcáról,snemisa
mintegyezerlakostszámlálószolcsányföldműveseiéstakácsaiközül,hanemPozsony
polgáriéslacknerTerézpozsonyirokonikörébőlvalók.

azonbanIII.JohanGeorgidőskorábólmárszolcsányiismeretségeknyomaitisfelfe-
dezhetjükazanyakönyvekben,ígypéldáultanúskodástahelyitanító,valamintegyföld-
művesházasságkötésénél.svélhetőenkapcsolatottartottfennJohanGeorgazújszol-
csányicukorgyárszakembereivel,ezekegyikéhezmegymajdnőülmárianevűlánya.56
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53. „vitae genus futurum:medicus” (jövendő életneme: orvos) – így tartják nyilván pályavá-
lasztásátapozsonyilíceumosztályjegyzékében.l.a49.jegyzetet.

54. lauf, Traungs- und Todtenbuch der ev. Gemeinde allhier (Pressburg) vom Jahre 1840.
archívhlavnéhomestasr,Bratislavy(aszlovákköztársaságFővárosa,Pozsonylevéltára)

55. alterumoriginalematricaenat.etBapt.ineccl.ev.nitrazerdahelyabanno1841.Štátny
archívvBratislave,pobočkaŠaľa

56. schöpflinmáriaöthónappalapjahalálaután,1862februárjábanmegyférjhezaszolcsá-
nyicukorgyárgyakornokához,apozsonyiszármazásúF.Ch.Juliusschröderhez.–matrica
copul.ev.a.v.nyitrazerdahely1862.ŠtátnyarchívvBratislave,pobočkaŠaľa



JohanGeorgkorábbi,azapponyiurasághoz fűződőkapcsolataapponyból távoztával
nemszakadtmeg.máraszolcsányiodescalchiakszolgálatábanáll,amikorelsőszülött
fia, károly orvossá taníttatása érdekében az apponyiakhoz fordul segítségért. és
Theresiaapponyiserbellonigrófné1841augusztusábanegyenesengrófzaykárolyt,a
magyarországievangélikusokegyháziésiskolaifőfelügyelőjétkérimeg,hogyajómaga-
viseletű, minden tantárgyból eminens ifjút részesítse megfelelő ösztöndíjban, mert
apjánaknehezéreesnetanulmányaiköltségeitegyedülviselni.57 (károly,miutánorvos-
sálett,anyitramegyeiverbónműködött,családotisottalapított.)

agondosapatermészetesentöbbifiátistaníttatta,képeztette.demegislehetett
velükelégedve:pozsonyilíceumiosztályzataikbólítélve,tehetségesekvoltak,jóltanul-
tak.nemtudjuk,kinekholfolytatódottlíceumutániszakképzése,felsőbboktatása,de
ismerjükazeredményt:Gyulaapjafoglalkozásátsajátítottael,gazdatisztlett,ágoston
magasabb tisztviselői karriert futott be,Györgyügyvédkéntműködött. (Tanulmányait
vélhetőenapozsonyikirályijogakadémiánvégezte.)

9. kép. améntelepensamaganemébenegyedülállókacsafogóépítményentúlnevezetessé
teszikopcsánytakacsafogóközelébenállókorai,a10.századelejérőlszármazó,egyszerűsé-
gében ismegkapókis templom,amelyet ahagyomány szerint egy kopcsányi nemesasszony,
vajaymargitállíttatottpatrónusa,a4.századbanGalliábanéltantiochiaiszentmargittisztele-
tére.(Fotó:Inkopčany–turistickýsprievodca,é.n.,zostavilPeterBaxa)
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57. Thereseserbelloniapponyigrófnégrófzaykárolyhozírtlevele.sna,Bratislava,zay-fond:
zaykárolyvettlevelei,elenchusII,377-390.o.,fasc.14/II,folio38.



GyulávalgazdatisztkéntaPozsonyésnyitravármegyehatárán,nagyszombatmel-
lettfekvőkisszlovákfaluban,manigán(malženice),grófzichyPálbirtokántalálkozunk.
1867 augusztusában, 34 évesen köt házasságot Greguss Herminnel a Trencsén
megyeigrófzaycsaládkertészénekalányával.58 manigánszületikmeghatgyermekük,
köztük1872.október4-én,másodikkéntaladár(teljesnevénaladáralfrédmichal).59 (a
hatgyermekközülkettőnemélimegafelnőttkort.)

ágostonésGyörgyapjukhalálautánanyjukkal,lacknerTerézzelegyüttPozsonyba
költözik.60 éspozsonyiváleszegyetlenlánytestvérük,máriais(azőannanevűikertest-
vére valószínűleg még gyermekkorában meghalt). noha lakhelye a morvaországi
Gödingben is van, ahol férje, Julius schröder az ottani cukorgyár vezérigazgatója,61

mária úgy osztjameg életétGöding és Pozsony közt, hogy Pozsony legyen a család
székhelye,odaveszimagáhozanyját,ott járatjaazevangélikus líceumbakét fiát,ott
nevelia frankfurtioperaházelsőaltjaként ismertté lett,defiatalon,27évesen„has-
nyálgyulladásban”elhunytemmanevűlányát.62

PozsonynyilvánvalóanvonzottaIII.JohanGeorgutódait,aminekanyjukszemélyes
emlékein,rokonikapcsolatain,ill.asajátdiákkori,líceumiemlékeikentúltöbbokais
lehetett.Hiszenadunapartján,amonarchiakétfővárosánakaközelébenfekvőegy-
korikoronázóvárosa19.századutolsónegyedébenaBécsenátnyugatrólbeáramló
általánoskapitalistavilágrendközjogi,gazdaságikihívásaihozigazodótörekvéseivelaz
intenzívpolgárosodás,a társadalmiérvényesülésbizonyos lehetőségeit is jelentette.
deBécs közelsége jelentősen befolyásolta Pozsony kulturális életét is, különösen a
városzene-ésszínházkultúráját.

schöpflinágostonnagyváradrólbarátjának,BatkaJánosnak,Pozsonyváros levél-
tárosának,aPressburgerzeitungzenekritikusának1889-benírtlevelébentöbbekközt
ezutóbbi„szellemiélvezetek”miatt iséreznagyhonvágyat„kedves,szépPozsonya”
után,63 miutánamagyarkirályipostafőfelügyelőiposztjárólnagyváradposta-éstávir-
da-igazgatójáváneveztékki.

Pozsony végül 14 éven át (1880-tól 1894-ig) elhatározóan fontos színhelye lett
schöpflinaladáréletének,gyermek-ésifjúkorifejlődésének,személyiségeformálódá-
sánakés pályakezdésének is. 1880-banugyanis apja, nem tudni hogyan,mi okból,
elveszítimanigaigazdatisztiállását,Pozsonybaköltöznek,aholschöpflinGyulacsak
nagyonszerénymegélhetéstbiztosítópostakézbesítőialkalmazáshozjut.aladárekkor
nyolcéves,éstermészetesenfelfogja,hogyjólétbőlszegénysorbajutottak.arrólábrán-
dozik,hogymajdlehozzaapozsonyidómtornyáncsillogó,aranynakhittmagyarkoro-
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58. matrikaHornézelenice,sob.1841-1881.ŠtátnyarchívvBratislave
59. matricanatorumetBaptisorumeccl.ev.a.C.addictorumFelsö-zelensis,TomusII,abanno

1833ductus
60. schöpflinágostonnal1880-banaPressburgerwegweiserbenmintm.kir.postafelügyelővel,

1893-bananyugatmagyarországiHíradóegyikapróhirdetésébenmintnagyváradiposta-és
távirda-igazgatóval találkozunk.schöpflinGyörgyügyvédésschöpflinTeréz (azanyja)az
1876.éviPozsonyikalauzkimutatásaszerintaHosszúutcábanlakott.

61. adataschrödercsaládnakapozsonyievangélikustemetőbenlévősíremlékéről
62. matrikazomrelýchBratislava(prevšetkynárodnosti),1894-1911.archívhlavnéhomesta

sr,Bratislavy
63. BatkaJánosstadtarchivarlevélhagyatéka.archívhlavnéhomestasr,Bratislavy



nát,odaadjaapjának,ésszegényekbőlgazdagokkálesznek.64 aztánapja1889-ben,56
évesen „szemcsésmájaszovány”-banmeghal.65 anyjamindenkeresetimunkalehető-
séget megragad, hogy eltarthassa a családot és taníttathassa a fiait. mos, varr (a
lányátisbefogjaavarrásba),foltoz,kosztosdiákokatveszföl.sagazdagrokonokelől
büszkénrejtegetiszegénységüket.„mertgazdagelőttaszegény,hiábaártatlan,mindig
bűnösneklátszik.apozsonyiakfelfogásaakkoribanilyenvolt”–emlékezettvisszacsa-
ládjánakerreakorszakáraschöpflinaladár.66

Ilyenkörülményekközött, anyja szívós,hősieshelytállásának,amaga tehetségé-
nek,valamintapozsonyievangélikuslíceumrégiösztöndíj-alapítványainakésszociális
létesítményeinekköszönhetőenjárjakischöpflinaladáralíceumgimnáziumát,majda
líceum kebeléből létrejött, főiskolai szintű evangélikus teológiai akadémiát. s ilyen
körülményekközöttalakítjaki–eredendően(genetikailag)kiegyensúlyozottalkatával
összhangban–amagavilágképét,amelybenolyfontosszerepevanatársadalomnak,
azőszavaivalmondva:azoknakaszálaknak,amelyekazegyéntatársadalmiélettels
atársadalommindenkorilelkiállapotávalösszefűzik.„nemszülettemPozsonyban–írja
egy öregkori visszaemlékezésében–, de pozsonyinak érzemmagamat, itt ébredtem
öntudatra,ittkezdtemgondolkodni,itt,Pozsonybanvanszellemiszülővárosom.”67

10. kép. améntelep felújított részema lovaglóiskolákszíntere. (Fotó: Inkopčany– turistický
sprievodca,é.n.,zostavilPeterBaxa)–TalánegyszerfelújítjákaJoh.Georgschöpflináltala
császárszolgálatábanmeghonosítottkacsafogótis,amelycsaknemkétszázévenátműködött.
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64. schöpflinaladár:Ahol gyermek voltam – Pozsony.kéziratschöpflinGyulacsaládiarchívu-
mából.aszerkesztőijegyekbőlítélveazírásaTükörc.lapnakkészülhetett.

65. Pozsonyiág.hitv.ev.magyar-tótegyházközséganyakönyve1889évről.Halottianyakönyv.
archívhlavnéhomestasr,Bratislavy

66. Bohuniczkyszefi:i.m.
67. schöpflinaladár:Ahol gyermek voltam...,i.m.



***

Havégezetülabiológiaifelmenőrokonsággaltermészetszerűenvelejárólelkiésértel-
mi-szellemi,alkatirokonvonások,képességekszemszögébőlnézvetekintünkvégiga
magyarországischöpflineknemzedékein(felmenőtésszellemi-erkölcsihatástafran-
cianyelv,nagyontalálóanegyazonszóval,az„ascendant”-nalfejeziki),fölfigyelhetünk
néhány,nyilvángenetikailagadottjellegzetességre.

alighanemmentális,alkatisajátosságnakmondhatóatársadalmimeghonosodás-
nakazazaktív,közösségiérdekűmódja,ahogyazelsőschöpflinek(gondoljunkfőleg
JohanFridericusrasazőJohannevűfiára)nemcsakelfogadjákújhazájuk,környeze-
tük, felekezeti közösségükhagyományaités törekvéseit,hanemamaguk,munkával
szerzetttekintélyéveltevőlegesentámogatjákisazokat.(nemesikezmesszeattóla
módtól, ahogy majd, más körülmények közt és más összefüggésekben, jó száz év
múlvaschöpflinaladár,németszármazásalétére,azonosulamagyarsággal.)

értelmi-szellemiképességeikvonatkozásábanszembetűnőtovábbáaschöpflinek
művelődésiigénye,valamintavezetői-irányítóitehetséggelpárosultgazdászatiérzék.

denemhiányzikakézművesi-iparművészetitehetségsemacsaládban:minttud-
juk, I. JohanGeorg egyik fia, Johan Jacobus porcelánfestő, az ő Ferdinand nevű fia
pedig kőfaragó volt.68 s alighanemegy, a holicsi cs.-k. uradalomból a császár cseh-
morvauradalmábakerültschöpflinkései leszármazottjánaktekinthetjükaképzőmű-
vészetitehetségegytovábbiképviselőjét:schöpflinovámartaszobrásznőt,aki1902-
benCsehországban,Prágábanszületettésottvégeztetanulmányait.69

azíróitalentumafiágonleszármazottschöpflinaladáronkívül,veleegyazonnem-
zedéki fokon, leányágon ismegjelenik,mégpedigCatharinamargarethadédunokájá-
ban,michaelG.mandelikorvosban,akiamúltszázadelejénegybécsiudvariésegye-
temi kiadónál jelentettemegnémetnyelven írt, kifinomult szellemiségről tanúskodó
elmélkedéseit.
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68. Johan Jacobus1808 februárjábanHolicson született Ferdinandnevű fiánakéletútjaegy
pozsonyihalottianyakönyvbejegyzéseibőltárultváratlanulelém:1846.júl.10-énapozso-
nyiIrgalmasbarátoknáltüdővészbenelhunytFerdinandscheflÿ[sic!]holicsiszületésű,38
éves, házas kőfaragó, eltemetve a szegények temetőjében. – matrika zomrelých r. kat.
Bratislava–sv.martin1843-47.archívhlavnéhomestasr,Bratislavy

69. lásd:Toman,Prokop:Nový slovník československých výtvarných umelců. 3.vyd.,sv.2,Praha,
1950.schöpflinovámartáradietmarmarkgraberúrhívtafelafigyelmemet.ugyanőközölte
velemazinternetenföllelhetőnémetországiismertschöpflineknevét,adatait,köztüktovábbi
kétképzőművészét:augustschöpflinrézmetszőét(szül.1771),Hansschöpflinfestőét,grafi-
kusét (1896–1940),adolfschöpflinoperaénekesét (1884–1956?),GeorgJohanschöpflin
szerkesztőétéspolitikusét(1869–1954).Ittjegyzemmeg:afeltüntetettanyakönyvekenkívül
az alábbiakat is használtam:matrika r. kat.,Holíč, sob., zomr.1762-1788 (Štátny archív v
Bratislave),matrikar.kat.,Holíč,nar.1762-1788.(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.,
skalica,nar.1758-1798 (Štátnyarchív vBratislave),matrika r. kat.,Holíč,nar.1789-1826
(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.,Holíč,sob.1789-1851(ŠtátnyarchívvBratislave),
matrikaBaptisorumeccl.oppidiHolics1827-1843(ŠtátnyarchívvBratislave),matrikar.kat.
vrbové, nar. 1864-1884 (Štátny archív v Bratislave), a német-Gurab-Csatai ág. ev.
anyaszentegyházker.anyakönyve1786-1818(ŠtátnyarchívvBratislave)



valérIa FukárI
THe PaTernal anCesTors and FamIly HIsTory oF aladár sCHÖPFlIn

Thegenealogyandfamilyhistoryofaladárschöpflin,oneofthegreatestliterary
critics, isentirelyunknown inspecial literature,butevenhehimselfmusthave
had rather sparse, incomplete and inaccurate knowledge on the history of his
family,basedonoralhistory.whenIstartedmyresearchontheHungary-related
genealogyandfamilyhistoryofschöpflininthearchives,Iactuallyundertooka
fascinatingtaskcontainingmanyunknownsandalsorequiringabasicresearch
oflocalhistoryandthatoftheera.Butthentheresultsofmylong-lastingresearch
conductedinarchivesandparishregisterssetinorderandthefinalpictureofthe
genealogyand familyhistoryofschöflinshownherewas tracedout. Ifwe look
throughthegenerationsoftheschöpflinsfromthepointofviewofthenaturally
arisingemotional,cognitive–intellectualandconstitutionaltraitsandabilitiesof
thebiologicalancestors,wecannoticesomegeneticallygiven,typicalrecords.so
this paper also presents the considerable proceeds of the schöpflins to the
historyofcultureandeducationinHungary.
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