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Az elemzés szempontjai

Munkám témájául a Ballagi Géza hagyatékában fennmaradt családi levelezés 
elemzését választottam, amelyből elsősorban a testvérek (különösen Aladár 
Gézához írott) leveleit rendszereztem tematikus szempontok szerint. Döntésemet 
indokolja az a kiemelkedő művelődéstörténeti szerep, amelyet a család, s minde
nekelőtt Ballagi Mór, a családfő töltött be a XIX. század második felének magyar 
tudományos életében. Kevés olyan magyar család létezett e korszakban, amely 
egyidőben három egyetemi tanárt és akadémikust nevelt fel, így érdemesnek 
tartottam megvizsgálni, milyen kimutatható okai lehetnek ennek a különleges 
szellemi teljesítménynek. Az elemzést tovább gazdagította annak vizsgálata, hogy 
a kikeresztelkedett zsidó család hogyan érkezett el a vagyonos polgári réteg 
életformája, presztízse közelébe, miképpen tagozódott be az akkor még rendies 
szemléletű, nemesi preferenciákat érvényben tartó magyar társadalomba. Továb
bi szempontként merült fel a korszak családmodell-képében lezajló változás. Az 
apa által képviselt mentalitást, a nagycsaládra építő, a nemesi famíliák elágazása
iban is összetartó szemléletét a fiúk (különösen Aladár) által elképzelt szűkebb 
értelmezésű modell kezdte el felváltani, átértelmezni. Utóbbi éppen ezért keve
sebb fölösleges elemet hordozott, működésében ütőképesebb, inkább karrier
orientált lett. Egy másik érdekes szempont a levélforma személyessé tételének 
megfigyelése, hiszen a XIX. századot gyakran tartják a papír évszázadának,1 
amikor a levelezés jelentette a kapcsolattartás leggyakoribb, uralkodó módját. 
Minél jobb viszony állt fönn a távollévők között, annál sűrűbben cserélték ki 
gondolataikat. A levelek leginkább apróságokról szólnak, amelyekben a pénz 
témája számított a legfőbb tabunak.2 A levélírást a korszak nagy részében nem 
spontán műfajként gyakorolták, hanem betartották kodifikált formáját, s miután 
a családban hírértéke miatt gyakran továbbadták, intimitásokat ritkán közöltek 
benne.3 A testvérek levelezésében azonban Aladár sorai lényegesen modernebb 
levél-felfogást tükröznek: érzelemdúsak, belső indítékairól szólnak, valóban “a 
lélek tükreként”.4 Még egy sajátosságuk, hogy állandó tudományos és munkakap

1 Philippe Aries • George Duby: Die Geschichte des Privadebens 4. k., München 1992. 121.o.
2 Uo. 188. o.
3 Uo. 187. o.
4 Aladár levele Gézához 1875. VI1T. 9. Párizs
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csolat tükröződik a sorokban, s így érdekes műhelymunkának, együttműködési 
stratégiáknak, családi mechanizmusoknak is tanúi lehetünk.

Elemzésem anyaga elsősorban az Országos Széchenyi Könyvtárban található 
Aladár által Gézához írott 410 darab levél, és érintőlegesen, kiegészítésképpen, de 
nem alaposan rendszerezve Mórnak ugyanitt őrzött, Gézához írott 241 levele.5 Az 
ott tárolt anyag része még két csoport (egyenként 27, ill. 31 darab levelet 
tartalmazó) vegyes szerzőjű (mind családi, mind baráti körből érkező) irat, illetve 
Aladár 3 levele édesapjához 1875-ből, és Géza 8 apjához és 7 öccséhez íródott 
levele. Az MTA Kézirattára őrzi Aladár 1875. június 30-ára keltezett genfi levelét 
bátyjához, 1876. július 9-én írott piliscsabai sorait édesanyjához, és Batlagi Mór
4 levelét fiatalabb fiának. Ezenkívül itt találhatók Aladár bécsi, augsburgi, lausan- 
ne-i levéltárakban és könyvtárakban készített jegyzetei. A tágabb ismeretségi, 
baráti körnek írott Ballagi-leveleket a következő megoszlásban őrzi az Országos 
Széchenyi Könyvtár és az MTA Kézirattára: Aladár: 13 ill. 6; Géza: 8 ill. 3; Károly:
5 ill. 1; Mór: 10 ill. 2. Hozzájuk érkezett levelek találhatók az MTA Kézirattárában, 
szám szerint 23 darab.

Az elemzésben elsősorban a két fiú, Aladár és Géza alakját emeltem ki, ezáltal 
édesapjuk munkássága, mentalitása háttérbe szorult. Ennek oka a levelek témabe- 
li megoszlása. A feldolgozásban a családi élethez, az annak működési mechaniz
musát meghatározó személyi viszonyokhoz, életmód- és mentalitásbeli kérdések
hez tartozó szempontokat emeltem ki és rendeztem tematikus egységekbe.

BALLAGI MÓR6

A család kulturális hírnevét és anyagi biztonságát megalapozó nyelvész, teoló
gus, akadémikus 1815. március 18-án született Zemplén megyében, Inóczon. A 
zsidó vallású Bloch-család ekkor aSztáray grófi család haszonbérlőjeként élt. 1821- 
ben csűrük minden készletükkel együtt leégett, így az árendát nem tudták fizetni, 
ezért a családfő börtönbe került. A nagy nyomorban, szegénységben az egyetlen 
szellemi élmény a Talmud tanulmányozása maradt, amelynek bizonyos szövegré
szeit Ballagi már kisgyerek korában kívülről megtanulta. Később, a tönkrement 
család vándorlása alatt mint bócher a Talmud részeinek recitálásával szerezte a 
megélhetésükhöz szükséges pénzt. 1821 és 1827 között számos helyen megfordul
tak: Mátészalka, Kis-Léta, Tisza-Lök, Tisza-Dob, Dorog, Kóly, Kágya, Nagyvárad, 
Nagyszőllós, Ungvár, Sátoraljaújhely, Sámson, Debrecen és Nagykároly szerepel
tek állomásaik között. 1829-31 között Nagyváradon, majd Pápán, a Beth Hammid- 
rasban tanult a tehetséges fiú, aki talmudtanítóságra készült. Innen Mórba, majd 
Surányba került nevelőként, ahol a latinon és görögön kívül élő nyelvekkel is 
foglalkozni kezdett. Másfél évi nevelősködés után 1836-ban levélben kérte, hogy 
tegyék lehetővé a pápai református kollégiumba való bekerülését. 1837-ben

5 OSZK Fond 323
6 Ballagi Aladár. Ballagi Mór. In: Protestáns Új Képes Naptár az 1879-ih érne. Szerk.: Dúzs Sándor
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pápáról Pestre költözött, ahol a Műegyetemre iratkozott be, felsőbb matematikát 
hallgatott. Hiába tanult és tanított szorgalmasan (tanítványokat is vállalt a megél
hetésért), zsidó vallása miatt nem kaphatott diplomát, a szigorlaton megbuktatták. 
Pesti egyetemi évei alatt a Hasznos Mulatságok és a Pester Tageblatt című lapokban 
publikált. Az egyetemi csalódás után 1839-ben Párizsba ment, mérnöki tanulmá
nyokba kezdett, amivel 6 és fél hónapot töltött.7

Amikor az 1840-es országgyűlésen napirendre került a zsidók emancipációja, 
Eötvös József felkérte őt, indítson mozgalmat az ügy érdekében. Még Párizsban 
írta meg “A zsidókról” című röpiratot, majd hazatérése után 1840-41-benjelentet
te meg a Pentateuch és Józsué könyvének fordítását, amelyben az eredeti héber 
szöveg és a fordítás, ill. a kommentárok együtt szerepeltek. Mindezek ered
ményeképpen az MTA azsidó származásúak és vallásúak közül elsőként választotta 
levelező tagjainak sorába, 1840. szeptember 5-én. Még ebben az évben, 1840-ben 
jelent meg “Nyelvészeti Nyomozások” címen akadémiai székfoglalója. 1841-ben 
adták ki németek számára írt “Magyar gram m atikáját (“Ungarischer Unterricht 
in dér Kleinkinderschule”), majd “Magyar olvasókönyvet (“Ausführliche theore- 
tisch-praktische Grammatik dér ungarischen Sprache”), 1842-ben pedig újabb 
művét a magyar grammatikáról.

Elméleti kutatásaival párhuzamosan gyakorlati tevékenységbe is kezdett, a 
magyar rabbiképezde felállítását szervezte. Széchenyi István is támogatta, 200 
forint felajánlásával nyitotta meg a gyűjtőívet. Ballagihírlapi cikkekben, röpiratok- 
ban fejtette ki célját, s írásban fordult támogatásért a pesti zsidó hitközséghez is. 
Amikor azonban a várt ezrek helyett mindössze 140 forint érkezett tőlük, Ballagi 
elhatározta: elszakad vallásától és felekezetétől. Tübingenben egy évig teológiát 
tanult; Ewald,8 Baur, Beck,9 Landerer óráit hallgatta, közben botanikával is 
foglalkozott, majd bölcsészdoktorrá avatták. 1843. május 28-án Notzingenben az 
egyesült protestáns hitre tért át (más forrás szerint előbb az evangélikus, majd a 
református vallást vette fel).10 Barátjával, Székács Józseffel11 Újszövetség-fordítás
ba kezdtek, ami azonban nem jelenhetett meg. 1844 és 1848 között a szarvasi 
evangélikus líceum tanáraként működött, néhány évig igazgatójaként is dolgo
zott. A szarvasi tót nép megmagyarosítása céljából kezdtek el Vajda Péterrel12 
magyar nyelvű beszédeket tartani az evangélikus templomban. 1848-ban Eötvös 
József pesti egyetemi tanárnak jelölte, de az októberi események miatt nem indult 
be a tanév. Előbb Békés megyei tábori hírnök, majd Görgey mellett honvédkapi
tányi rangban táborkari fogalmazó, később hadelnöki titkár lett. Utóbb Aulich

7 Toványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, Bp. 1977. 41.o.
8 Georg Heinrich August Etvald (1803-1875), német orientalista, 1827-37 és 1848-tól göttingeni 

egyetemi tanár, 183848. atűbingeni egyetemen tanít;Pallas Nagy Lexikám , 1896. Bp., VI. 578-579.o.
9 johann Tóbiás Beck (1804-1878), német teológus, 1843-tól a teológia rendes tanára Tübingenben; 

Pallos Nagy Lexikona, II. 787.o.
10 Zsidó Lexikon Ballagi Mór szócikke, szerk.: Újvári Péter, Bp., 1929.
11 Székács József (1809-1876) egyh. író, 1839-től a Kisfaludy Társaság tagja; Révai Nagy Lexikona, Bp.,

1912.
12 Vajda Péter (1808-1846), költő, természettudományos író, 1843-tól tanár a szarvasi gimnáziumban; 

Ai Atheneum Kézi Lexikona- (szerk.: dr. Acsády Ignác), Bp. 1892., II. 1774.0,
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Lajos mellett működött titkárként a Hadügyminisztériumban. A szabadságharc 
leverése után tanári állásából felfüggesztenék, Szarvason jelölték ki kényszerlak
helyét. Kondoroson földet bérelt, s ez a vállalkozás szerencsésen alakult, tisztes 
hasznot hozott.

1851. augusztus 22-én Palcsó esperes13 és Kubinyi Ágoston14 hosszas közbenjá
rására abékési evangélikus esperesség újra tanárrá választotta. 1851 és 1855 között 
a kecskeméti református teológia tanárának hívták meg, majd 1855-ben Pestre 
költözött családjával, ahol az akkor alakult Protestáns Teológián héber nyelvet, 
dogmatikát, exegézist15 tanított 1877-ig, nyugállományba vonulásáig.

Á pesti években már négy gyermekből állt a család: 1847-ben László, 1849-ben 
Josephin, 1851-ben Géza és 1853-ban Aladár született meg. Feleségével, Lehoczky 
Idával még 1845-ben házasodott össze Szarvason. Közben elméleti munkái is 
sorban jelentek meg: 1855-ben “A magyar példabeszédek” 2. kiadása (első kiadás 
1850-ben Szarvason), 1856-ban “Héber nyelvtanba és “A legújabb magyar szavak” 
című műve, 1868-73-ban “A magyar nyelv szótára” című kétkötetes könyve. 
Szótárait 1867-ben aMTA Fekésházyjutalmával díjazták, miután 1858-ban már az 
MTA rendes tagja lett. Folyamatosan jelen  volt a református egyház életében is 
dunamelléki egyházkerületi világi tanácsbíróként; részt vett a zsinatokon, rendes 
tag volt a korabeli konventeken.16 1868-tól az egyetemes tanügyi bizottság elnöki 
tisztét töltötte be, majd a pesti református egyházmegye világi tanácsbírája lett. A 
Magyarországi Protestáns Egylet és a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
választmányába is bekerült.17 1855-ben megkezdte a Protestáns Képes Naptár 
szerkesztését, amelyet 1872-ig végzett, 1873-tól Dömötör János18 vette át.19 1858 
és 1888 között a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap  szerkesztője volt, amelyben fiai is 
publikáltak, ill. a szerkesztésében is közreműködtek. Visszavonulása után tanítvá
nyának, Szőts Farkasnak adta át a munkát.20 1861 és 1864 között a. Házi Kincstárt, 
1866-ban a Család Lapját szerkesztette.21 1869 és 1872 között jelent meg a 
Protestáns Tudományos Szemle című teológiai és bölcsészeti folyóirat, szintén az ő 
irányításával.221874-ben a Magyarországi Protestáns Egylet megbízásából fordíta
ni kezdte a Bibliát, az elkészült részeket azonban pénzhiány miatt nem adták ki. 
1886-ban az új kiadás gondolatának felmerülésekor a munkát már nem vállalta, de

13 Palcsó (Bulcsu) Károly (1823-1865) szépirod, és egyh, író, ref. teológiát végzett, de 1859-tól eltiltják 
hivatása gyakorlásától; Révai Nagy Lexikona.

14 Kubinyi Ágoston (1799-1873), 1843-tól a Nemzeti Múzeum igazgatója, 1849-tól a Magyar Földtani 
Társaság elnöke, 1858-ban kamarássá nevezték ki.

15 Kertessey Béla nekrológja Ballagi Mórról, Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (a továbbiakban: P.E.I.L ,)
1891. IX. 6.

16 ZalányiJenő\ Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 40.o.
17 Uo. 41.o.
18DömötörJános(1834-1878),költ<5, kritikus, 1876-tól a Kisfaludy Társaság tagja; Pallos Nagy Lexikona, 

V. 480.O.
19 Zoványi i. m, 41.o.

"20 Uo,
21 Uo.
22 Uo.
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régi jegyzeteit rendelkezésre bocsátotta.23 1877-ben, nyugállományba vonulása
kor nyugdíjáról lemondott a dunamelléki református tanári nyugdíjintézet javára, 
amelynek megalapításában is szerepet játszott. Az 1850-es években írt és két 
füzetben, 1860-ban Hamburgban megjelent műve, a “Die Protestantenfrage in 
[jngarn und die Politik Oesterreichs. Von cinem Ungarischen Protestanten”, 
zaklatásokat, házkutatásokat, letartóztatásokat vont maga után. 1861 után a 
szabadabb politikai légkörben Ballagit a Hajdú-kerület és Bácsmegye díszpolgárá
vá választotta, majd Letenyéről és Ó-Morovicáról érkezett a hívás: vállalja el az 
országgyűlési képviselőséget kerületükben. Utóbbi helyen 1861. március 26-án 
egyhangúlag ki is kiáltották képviselőnek, s így a határozati párt tagjaként részt vett 
az országgyűlésen. 1865-ben O-Morovicán, 1869-ben Dárdán, 1871-ben Siklóson 
és Csákváron, 1872-ben Gesztesen, 1875-ben a sepsiszentgyörgyi kerületben 
merült fel a neve, de sehol sem választották meg. 1884-ben elhatározta, hogy ismét 
megpróbálkozik a képviselőséggel, s mind anyagi eszközökkel, mind lánya és veje 
közbenjáró segítségével törekedett a marosvásárhelyi kerület küldöttjeként az 
országgyűlésbe kerülni. Tisza támogatását azonban csak feltételesen bírta, a párt 
elnöke végül vissza akarta léptetni Kemény János alelnök javára. A vállalkozás 
kudarccal végződött.24

A 60-as években protestáns teológiai művei többnyire polemikus tartalmúak 
voltak, többször vitábakeveredett saját felekezeti elöljáróival is. 1862-ben “Tájékozás 
a teológia mezején ”, 1863-ban “A biblia", 1864-ben “Renaniána”, 1865-ben 
“Bibliai tanulmányok”, 1867-ben “A protestantizmus harcza az ultramontanismus 
ellen”, 1868-ban pedig “A népiskolai törvényjavaslatról” címen jelentek meg 
munkái. 1891-ben megérte még Aladár fia második házasságát, majd a nyár 
folyamán agyvérzést kapott, ás Budapesten szeptember 1-én elhunyt.

BALLAGI GÉZA25

1851. május 3-án született Szarvason, Békés vármegyében. Édesanyja a nemesi 
családból származó kisrákói Lehoczky Ida, édesapja, Ballagí Mór ebben az időben 
a szarvasi evangélikus iskola, utóbb a kecskeméti református teológiai intézet 
tanára volt, majd 1855-ben a pesti protestáns teológia oktatója lett, így az egész 
család Pestre költözött. Ballagi Géza evangélikus iskolában fejezte be elemi 
tanulmányait, majd a pesti református főgimnáziumban tanult, ahol kitüntetéssel 
érettségizett 1869-ben. Ebben az évbenjelentek meg először cikkei és tanulmányai 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (P.E.I.L.) és a Protestáns Tudományos Szemlé
ben, amelyek főként egyházpolitikai és tanügyi témákkal foglalkoztak. 1869-től a 
bécsi egyetemen kezdte meg jogi tanulmányait, közben önkéntesként szolgált a

23 Kmessey Béla i. m.
24 Aladár levele Gézához 1884. VT. 20. Bp.
25 Dr. Szánthó Gyula: Ballagi Géza emlékezete. Sárospatak, 1909.
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72. számú Ramming gyalogezredben. Arndts,26 Phillips, Lorenz és Zimmer- 
mann27 német professzorok óráit hallgatta. 1870-ben azonban elhagyta Bécset, és 
a pesti jogi karon folytatódott tovább képzése, ahol 1875-ban diplomát kapott. 
1870. december 10-én felvételt nyert az “országgyűlési gyakornokok testületé”-be, 
amelynek feloszlásáig, 1872-ig tagja maradt. Az egyetemen a legnagyobb hatással 
Wenzel Gusztáv28 és Kautz Gyula29 egyetemi tanárok órái voltok rá. 1872-ben — 
még joghallgatóként — lefordította és közzétette Johann Kaspar Bluntschli30 “A 
politikai pártok" című munkáját. Továbbra is dolgozott a Protestáns Tudományos 
Szemlének, a Protestáns Naptárnak, és a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak, mely
eknek édesapja mellett segédszerkesztőjük is lett, az utóbbinak 1873-ig.31

Az egyetemen részt vett a diákéletben, ajoghallgatókat segélyező egylet bizottmá
nyt tagjaként, elnöke volt az egyetemi dalegyletnek, részt vett az “Egyetemi és 
műegyetemi olvasókör” létrehozásában. Ezután Dr. Krajcsik budapesti ügyvéd 
mellett dolgozott, majd 1875-ben jogi doktorrá avatták, miután utolsó szigorlatait 
letette. Ugyanebben az évben született döntés a sárospataki jogakadémia újraszer
vezéséről, s ezen belül 3 új jogi tanszék felállításáról. A sárospataki egyházkerület 
1875-ös nyári közgyűlése a politikai tudományok tanszékére nyilvános, rendes 
tanárnak a már ekkor jónevű fiatal szakembert hívta meg. A tanszékhez tartozó 
tárgyak: politika, nemzetgazdaság, pénzügytan, bevezetés a jog- és államtudomá
nyokba. Ballag! Géza 1875. szeptember 16-án letette tanári esküjét, és beiktatták 
tanszékére. Székfoglaló beszédét “A sajtóügyi politika és törvényhozás” címen 
tartotta. Amikor a tanszékek száma az akadémián nyolcra emelkedett, a politikával, 
magyar közjoggal és nemzetközi joggal foglalkozó tanszék vezetését kapta meg.

Magánéletében éppen munkája megkezdésekor meghatározó tragédia érte: 
első felesége, Bírói Gizella néhány hónapi házasság után 1876-ban meghalt. 
Második felesége Lengyel Ilona — Dr. Lengyel Endre főorvos, a főiskola igazgató- 
tanácsosának a lánya -  lett 1883-ban.

A főiskolán többször választották ajog-, és államtudományi kar dékánjává, 1888- 
90 között főiskolai akadémiai és közigazgató; a főiskolai gazdasági választmány és 
az igazgatótanács tagja, az igazgatótanács jegyzője lett. Az iskolán kívül is betöltött 
társadalmi tisztségeket: Sárospatak város képviselőtestületének ,és Zemplén vár
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a sárospataki népbank igazgató elnö
ke volt, 1900. szeptember 9-én, tanári működése 25 éves évfordulóján 2000

26 Arndts, Ludwig Kari (1803-1878), német jogtudós, 1826-tól Bonnban, 1839-től Münchenben, 1855-
től Bécsben egy. tanár; Magyar Jog i Lexikon, szerk.: dr. Márkus Dezső, Bp. 1898., 303.o.

27 Ziimnermann, Róbert (1824-1935), német filozófus, 1861-től a bécsi egyetem filozófia tanára, 1890- 
től a bécsi akadémia tagja.

28 Wenzel Gusztáv(1812-1891),jogtudós, egy. tanár, történetíró, 1850. apesti egy.jogtanára, 1861-91 
közölt a magyar magánjog tanára. 1846. azMTAI, tagja, 1866-ban azegy. rektora, 1868. kir. tanácsos, 
1879. nemességet kap, 1889. örökös főrendiházi tag; Pallos Nagy Lexikona, XVI. 1018.O.

29 Kautz Gyula (18294909), közgazdasági író, 1860-tól MTA l. tag, 1865-től MTA r. tag, 1863-tól a pesd 
egy. tanára, 1865-68. ogy. képviselő, 1892-től az Osztrák-Magyar Bank főkormányzója.

30 Bluntschli, Johann Kaspar (1808-1881), az államtudományok tanára Münchenben, Heidelbergben.
31 Zovdnyi i. m. 40. o.
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koronás főiskolai ösztöndíj-alapítványt tett. 1901-ben országgyűlési képviselőnek 
választották, így 1902. augusztus 6-án búcsúzó levelet írt, amelyben nyugdíj bavo- 
nulását, tanszékétől való megválását közölte.

1888-ban jelent meg első monográfiája “A politikai irodalom Magyarországon 
1825-ig” címen. Ehhez nemcsak az MTA, a budapesti egyetem, a sárospataki 
főiskola és a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának anyagát, hanem saját 4000 
kötetből álló magyar politikai röpirat-gyűjteményét is felhasználta. Ennek a 
műnek hatására választották 1888. május 4-én az MTA levelező tagjává. 1889. 
október 14-én tartotta meg akadémiai székfoglalóját “Az 1839-40-es országgyűlés 
visszhangja az irodalomban” címmel. A monográfia megjelenésére külföldön is 
reagáltak: a Wiener Fremdenblatt 1888. május 31-i számában és a berlini Jahresberichr 
tmderCeschichtswissenschafi című lap 1892. évi évfolyamában. 1892-ben ̂ Protestáns 
Szemle I. és II. füzetében jelent meg “A protestáns pátens és a sajtó” című 
tanulmánya, majd ugyanebben az évben november 7-én olvasta fel Zemplén 
vármegyéről szóló monográfiáját az MTA társadalmi és történettudományi (II.) 
osztályának ülésén. 1893. június 26-án szintén az MTA ülésén hangzott el emlék
beszéde Szűcs Istvánról, a debreceni főiskola professzoráról, m«jd 1894. június 24- 
én a tiszáninneni református egyházkerület emlékünnepélyén báró Vay Miklós 
emlékére írott beszéde. 1897-ben újabb átfogó munkájajelent meg: az Atheneum 
adta ki Szilágyi Sándor szerkesztésében a “Magyar nemzet története" című 
sorozatot, amelynek 9. kötete az általa írott “A nemzeti államalkotás kora 1815- 
1847” című rész. “A magyar alkotmány” című könyve 1900-ban jelent meg a 
Sárospataki Irodalmi Kör kiadásában, a Népiskolai Könyvtár XVIII. köteteként. 
1903-ban a Protestáns Szemle 8. füzetében adták ki (majd különlenyomatként is 
megjelent.) “Az 1848:,XX. tck. a történelem világánál” című értekezését. Mindezen 
munkái alapján 1907. május 3-án a MTA közgyűlése Kautz Gyula és Gaál Jenő 
ajánlatára rendes tagnak választotta meg.

Politikai pályafutása 1901. október 3-án kezdődött, sünikor az olaszlisz- 
kai választókerület képviselőjévé választotta, a Szabadelvű Párthoz csatlakozó 
programja alapján. Képviselői működése 1905-ig tartott, 1906-tól betegeskedni 
kezdett, 1907. június 17-én Budapesten hunyt el. A Kerepesi temetőben nyugszik.

BALLAGI ALADÁR

1853. október 24-én Kecskeméten született, Ballag! Mór és Lehoczky Ida 
kisebbik fiaként, református vallásúnak keresztelték. Ballagi Mór ekkor még a 
református teológia tanára volt, a család 1855-ben költözött Pestre. A pesti 
református gimnázium után a budapesti, majd az 1872/73-as tanévben a heidel- 
bergi-egyetem hallgatója volt. 1875/76-ban a budapesti református teológia 
tanáraként működött, majd a következő tanévben, 1876/77-ben a sárospataki 
akadémián tanított. 1877-ben egyetemi magántanárrá, 1879-ben helyettes, 1883- 
ban rendkívüli, 1889-ben pedig rendes tanárrá nevezték ki a budapesti Tudomány- 
egyetemen. Még egyetemi évei alatt elkezdte kutatással egybekötött utazásait
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egész Európában, amelynek eredményeképpen könyvtárak és levéltárak tanulmá
nyozása után igen becses adathalmazzal és a magyar vonatkozású iratok jegyzéké
vel tért vissza.

1872-ben megírta “A magyar királyi testőrség történeté”-!, 1878-ban “A magyar 
nyomdászat történeti fejlődése” című munkába jelent meg, 1880-ban “Világ- 
történelem Dumy nyomán", majd 1882-ben “Wallenstein horvát karabélyosai” 
című könyvét adták ki. 1884-ben a MTA levelező tagjává választotta. 1887-90 
között Colbert alakjával foglalkozott, majd 1888-ban I. Frigyes Vilmos porosz 
király személyét állította műve középpontjába, 1889-ben kiadott munkája Franci
aország hatását vizsgálja Európa művelődésére. Összegyűjtötte az Attila, hun 
királyról szóló munkák bibliográfiáját, majd a MTA-ban három felolvasást tartott 
“Művelődéstörténetünk képe a nyelvtörténeti szótárban.” címmel. Az ortológus 
nyelvész-tábor heves támadása után magyarázatul és összefoglalásul megírta a 
“Régi magyar nyelvünk és a nyelvtörténeti szótár” című munkáját, amely édesapja 
gyűjtését, eredményeit egészítette ki. 1904-ben a MTA rendes tagjává választotta, 
székfoglalóját a spanyol inkvizícióról tartotta meg.

1905-ben kezdődő politikai pályafutása első állomásaként a budapesti IX-X. 
kerület országgyűlési képviselőjének választották meg, függetlenségi párti prog
rammal. Elnyerte a párt székesfővárosi intéző-bizottságának elnöki tisztét is. 1906- 
ban újraválasztották, ebben az évben ő lett az országgyűlésben a felirati javaslat 
előadója is. Az 1910-es választáson nem sikerük a parlamentbe kerülnie. Képvise
lői tevékenységének eredménye, hogy elérték három, kerületébe tartozó főútra a 
30 éves adómentességet, ill. a ferencvárosi és kőbányai állami gimnázium felállí
tását.32 33 1893-tól betöltötte a dunamelléki református egyházkerület tanácsbírói 
tisztét is.

1891-92-ben az MTA őt bízta meg az Irodalomtörténet című folyóirat szerkeszté
sével, a lap beindítása után egy évvel azonban viták és félreértések miatt megvon
ták tőle a feladatot. 1903-1904 között a bölcsészeti kar dékánjaként dolgozott. 
1919 márciusában a kommün eltiltotta a tanítástól, de 1919 őszére már visszake
rült ereded állásába, s még ugyanekkor az egyetem rektorává is kinevezték. 1922. 
november 19-én ünnepelte az egyetem aulájában rendezett ünnepségen 50 éves 
írói jubileumát, amely alkalomból mellszobor is készült róla. 1924-ben nyugalom
ba vonult, 1925. december 26-án pedig arany doktori oklevelét vehette át. 1926- 
tól haláláig a Tolnai Világtörténet új kiadásának főszerkesztőjeként dolgozott.38

1882-ben vette feleségül Bauer Ottíliát, aki azonban Tibor fiúk születése után 
megbetegedett, s miután gyenge szervezete nem tudta kiheverni a szülést, 1884- 
ben, 22 évesen meghalt. Ezt a gyászt igazán sosem tudta feldolgozni, ráadásul

32 Révai N ap  Lexikona, 508.O.
33 Zoványi i. m. 40.o.
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második házassága nem sikerűit: 1891-ben vette el Peskó Medárd
kos é? 1"low^r̂  lánvót □HInt fi m/Arulíii fiTiíl̂ tntt- 4„ _l_ •_. _ *
perre.
kos és ügyvéd lányát, akitől 5 gyereke született, de akivel k ü ld '’ ! ^ '  ^ ^ k u t° -  
perre, majd visszafogadásra egyaránt sor került.*4 e esre* bírósági

1928. június 21-én halt meg, Ravasz László temette el.35

BALLAGI KÁROLY

1824. április 24-én született Bujon, Szabolcs megyében Mi 
Mór, Károly is Pápán tanult, ahol áttért a református vallásra. m *íal*ag|
tanulmányokat folytatott. A szabadságharc alatt hadnagyként, k '  sten j°g*
ként szolgált, Buda ostrománál meg is sebesült. 1852-ben a kecsk° 1 kadnagy- 
tus gimnázium tanára volt, később a tanítóképezde oktató* re ôrmá-
másodtanfelügyelőként működött Vas megyében, 1870-ben twI' * ^ 1869-ben 
ként Sopronban, majd Moson megyében. 1880-tól haláláig Borsod ^felügyelő- 
Miskolcon volt tanfelügyelő. Cikkeket írt a Néptanítók Lapiáb - ^ rrTlcgy^ben, 
német nyelvtanát tankönyvként használták. 1862-ben és 1888 b- Naplóba., 
“Magyarország és Erdély története izraelita népiskolák számáranan jelent meg 
1851-ben pedig 2 kötetben “Történeti életrajzok” című rnunk-'1' 1*  ̂^^n V̂e’ 
Földrajzi tankönyvet és német nyelvű magyar nyelvtant is ín  Soh ^at, ki.
tudományos hírnevet, mint bátyja, illetve unokaöccsei, neve ^  7* r̂} °*Jan 
tanfelügyelőként maradt ismert. 1888. november 21-én halt raeg

BALLAGI ISTVÁN

Ballagi Aladár fiaként született 1893-ban Budapesten. 191 &4Wt 
Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát. A világháború * budapesti 
ként működött ajárványkórházban. Szakterülete a bőr- és nemih ^  8efíédorvos- 
foglalkozás lett. Nékám Lajos tanár klinikáján gyakornokoskod'ou^' ^ ^ 6^ ^ ^  
emelkedve a ranglétrán másod-, később első tanársegéd lel t ] ggg | ’ lnajd  feljebb 
Péter Tudományegyetemen a bőrgyógyászati mykológia lárgyköréh•f Pázn?any 
nárrá nevezték ki, ugyanebben az évben jelent meg “Bőrevúovác*.. • ° magánta- 
című könyve.37 ™ 1 mykoIógia”

M Aladár levele Gézához 1883. V.6., 1883. HL 2., 1883. IV. 24. i]I Aladár U  i r  -
1895. XII. 9., 1895. Xn. 15., 1898. DL 28. v̂eie oezahoz I895. x. 27.,

35 Zovdnyi i. m. 40.o.
36 R ém i Nagy Lexikona, 508.o.
37 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái, Bp. 1940. H. kötet, 50,o.
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A  polgári családmodell léte és specifikus eltéréseinek kialakulása
a Ballagi fam íliában

A  XIX. század második felében a polgári családmodell legerőteljesebb, irányító 
figurája az apa személye, aki meghatározza a gyerek nevét38 (Kant úgy fogalmazza 
ezt, hogy a jogi születés az egyetlen valódi születés),39 és később is ó dönti el a 
gyerekek — különösen a fiúk — képzésének irányát, az alkalmazandó nevelési 
elveket, módszereket, majd a házasodásra érett korba kerüléssel a frigyek hasznos 
és a család érdekeit szolgáló útra terelése is a családfő feladata volt.40 A különleges 
férfiszobák elkülönítő funkciója, a billiárd-dohányzó-, könyvtár- és dolgozó helyi
ségek kialakulása a ragyogó, domináns, de távoli apaszerep uralkodóvá válásához 
vezetett.41

A feleség helyzete ehhez viszonyítva kiegészítő szerepű volt, a férfi jogi fölénye, 
a tőle való pénzügyi függőség (hiszen gyakran ellenőrizte a házi kiadásokat, és 
szinte mindig kizárólagosan ő kezelte a pénzt) a nőket, s így az anyákat is teljesen 
cselekvőképtelenné tette Európa nagy részében,42 s mindenképpen befolyásolta 
a magyarországi női szerepeket is. A kisgyerekek nevelésébenelsődlegesen fontos 
szerepetjátszottak az anyák; a dajka, a nevelőnő lehetőleg csak másodlagosan vette 
át a nevelés, gondozás terhét.

A Ballagi-családban a szép egyensúly férfi és női szerepek, anya és apa személye 
között talán sosem jö tt létre igazán, de a gyerekek tizenéves korában mindenesetre 
már nem létezett.

Ballagi Mór 1845-ben vette feleségül a szarvasi táblabíró, Lehoczky Lajos lányát, 
Idát. Ezzel régi nemesi családdal, a lehotkai, másképp kis-rákói és bisztricskei 
Lehoczkyakkal került rokonságba, amely Turóc vármegye legrégibb családai 
egyikének számított. Tagjai régi származási helyükről elkerülve többfelé szóród
tak szét az országban. A nemességet Znio váránál tett őrködési szolgálatukért még 
IV. Béla királytól kapták. Címerükben az éberség jelképeként az egy lábon álló 
daru szerepelt, később Lehotka — másképpen Kis-Rákó— helység miatt, annak 
nevére utalva egy rák is került.43

Lehoczky Ida és Ballagi Mór házassága nem nevezhető sikeresnek. Valószínűleg 
kezdettől fogva alkati ellentétek, szellemi különbségek árnyékolták be. 1845. 
szeptember 19-én Szakái Lajos44 így üt Erdélyi Jánosnak: “Reményiem okos bölcs 
belátásodtól, — hogy ha csakugyan házasodni akarsz olly szerencsétlenül nem 
fogsz választani, mint Bloch Móricz ki Szarvasról Lehoczky Táblabirónak hajadon

38 Aries-Duby: i. m. 121.o.
39 Uo.
49 Uo. 123.o.
41 Uo.
42 Uo. 121.0.
43 Nagy Iván'. Magyarország családai czúnerekkel és nemzedéki táblákkal, Helikon, 1987-88. VII. kötet,

77. o.
44 Szakái Lajos (1816-1875), 1848. Békés megye főjegyzője, 1865. Békés megye ogy. képviselője, nép 

dalköltő
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leányát, Idát jegyzi el, — egy olly hitvány leányt: kiben sem szellem, sem míveltség, 
sem ügyesség, sem erény, szóval semmi nincs, ki egy piros posgás hústómeg és 
semmi más, — s okos mívelt és becsületes embernek nőül egyáltaljában nem való. 
— Bámulni kell Bloch vakságát, — és sajnálni szörnyű sorsát — mert ha ó 
szerencsétlen nem lesz, akkor kétszer kettő alkalmasint nem négy, hanem 7 vagy 
kilencz fog lenni. — Nem él egy ember, ki helybenhagyná e választást, — az 
egyéneket ismerve.”45

A jövendölés nem is állt feltétlenül messze az igazságtól, hiszen a hagyatékban 
található, időrendben első levelekben 1864-ben a család már szétváltan élt, 
Lehoczky Ida Cegléden, Ballagi Mór pedig Pesten. A fiúk gyakran meglátogatták 
édesanyjukat, aki ünnepekre mindig, egyébként pedig legalább havonta felutazott 
a fővárosba. Az óriási szellemi különbség ugyan nem zár ki egy hirtelen fellángoló 
szerelmet a két ember között, de lehetséges az is, hogy az eldtor még éppen csak 
kikeresztelkedett, s nem túlságosan gazdag Mór az egzisztenciateremtést tartotta 
szem előtt, s szarvasi tanárként előrelépést jelentett a régi nemesi családból 
származó táblabíró-saij.

Közöttük a viszony később sem javult számottevően, s egykét hely kivételével a 
fiúk leveleiben sem kerül említésre, véleményezésre a szokatlan családi helyzet. 
1864-ben például Mór levelet írt a fiainak Ceglédre, amelyben kéri: menjenek ki 
elé az állomásra, hogy lássák egymást és átadhassa a pénzt, mert azonnal utazik 
tovább Csorvásra, ahol a nagymamánál nyaral legidősebb gyermeke.46 Tehát 
nemcsak nem éjszakázott ott, de még azt a fáradtságot sem vette, hogy villámláto
gatást tegyen: feltehetőleg szívesen elkerülte a találkozást feleségével.

így távolról azonban az évek múltával nem alakult ki közöttük indulatos 
szembenállás, harag, sőt egy-egy csendes elismerő sort is tartalmaz néhány levél. 
1876-ban Sárospatakról írta levelét Aladár édesanyjának, ahová tanítani érkezett, 
s nem tudott előtte Ceglédre utazni, ezért mentegetődzésse! kezdte: “Bocsáss meg 
kedves anyám, hogy hozzád nem mentem le. Legutóbbi leveledből különben is 
láttam, hogy belenyugodtál ebbe is. Mikor a tatának felolvastam leveled azon 
részét, melyben azt mondod, hogy mert kötelességed elébe tetted minden 
másnak, azt kell mondanom, hogy férfiasán, helyesen cselekedtél”, felkiáltott a 
tata ^mondtam én, hogy derék aszszonyl«, s ez olyan jó l esett nekem.”47

Amikorpedig 1883. január 24-i levelében Lehoczky Ida gratulált fiának második 
házassága alkalmából, s megemlékezett a rettenetes bánatról, László fiúk elvesz
téséről, (aki 1867-ben, 20 éves korában halt meg) így írt: “szegény jó  öregünket 
még is nagyon szereti az Isten, hogy ebeli vágyát is teljesülve láthatja, meg is 
érdemli ő azt az életbe, ki egész életét gyermekeinek szentelte, és a jótékonyság
nak, jutott neki elég, a keserűségből is, amikor 20 éves sikerült jó  ifjúnkat a 
ravatalon keletet maga előtt látnija”.

45 Erdélyi János levelezése, I. kötet 172. levél, 253.o,
46 Mór levele fiaihoz 1864. szeptember-október Bp.
47 Aladár levele édesanyjához 1876. Sárospatak
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A Ballaglak esetében az édesanya Cegléden lévő lakása és a szellemi színvonal
különbség okozta, hogy a Fiúk szeretettel kötődtek ugyan hozzá, életükben döntő 
szerepet mégis Mór játszott. Az ambivalens érzések végigkísérik Aladár leveleit, 
amit valószínűleg a szülők közötti rendezetlen házasság is tovább erősített.

Lehoczky Ida pedig — ami tőle tellett—mindent elkövetett, kiérezhető szeretete 
a következő, 1883-ban Gézához írt sorokból, amikor fiának új mennyasszonyához 
gratulált: “szeretem őt már mielőtt ösmerem”, “légy egész őszinte (ti. hogy 
odautazzon-e) te tudod nekem úgy jo , a hogy nektek jo ” 48 Ballagi Mórtól 
“angariát",49 évnegyedre járó  fizetést kapván, és saját pénze lévén nem szorult rá 
fiaira, sőt inkább ő küldött vidéki gazdaságából a Pesten élő városlakóknak, 
barackot, virágot,50 “elemózsiát”,51 “mindenféle jó  dolgot” 52 “libazsírt, tojást, 
kappant”,53 “pakktáskát szőlővel, befőttel.”54 Különösen 1884-85-ben voltak gya
koriak ezek a küldemények, amikor Aladár felesége halála után elárvult háztartá
sát akarta megsegíteni. Mint igazi anya, akinek távol élnek a gyermekei, aggódott, 
ha fiaitól nem jö tt hír, ahogyan Aladár 1881. február 8-án írott levelében is áll: 
“Mama már veled álmodik, s lát szörnyűséges látományokat: talpig vörös angliába 
bújt hóhér üti le füstős koponyádat, majd a lidérc gyomroz, a sátán fojtogat! Szóval 
nyugtalankodik azon, hogy oly régóta nem írtál neki egy árva sort sem.” Géza is 
hasonló elnéző iróniával, de valódi melegséggel buzdítja öccsét édesanyjukkal 
való levelezésre 1872-ben: “Csak írj is neki, kedves Alim, minél gyakrabban, mert 
ismered nyugtalan természetét, melyet ha időnként egy pár sorral le nem 
csillapítasz, igen szívtelenül cselekszel.”55 Amikor a fiúk Cegléden tartózkodtak 
igyekezett erejéhez mérten vendéglátó lenni, sokszor igen ki is költekezett 
vendégeire,56 és igazi vidéki élelmiszercsomaggal bocsátotta őket útjukra.

Fiai szellemi teyesítményéhez azonban sem segítséget nyújtani nem tudott, sem 
azt megérteni nem volt képes, így a gyerekek a nőt, anyát érdeklő apróságokról 
írtak neki csupán—a felnőtt fiúk munkáját, gondolatait nem ismerhette. Jellemző 
példa Aladár 1887. augusztus 3-án Szentpétervárról írott levele, amelyben Gézá
nak útitervéről, úti benyomásairól, munkáiról, kutatási elképzeléseiről számolt 
be, a levél végén pedig egy, a mamának szánt részben (amiért nem érdemes új 
levelet kezdeni) csupa apróságot említett (amelyekről feltételezi, hogy édesanyját 
érdekelhetik): fekete felöltőjét ellopták a csángók Klézsében; a mamától kapott 
viaszos-vászon tok fésűnek, kefének milyen jó  szolgálatokat tesz; selyemkendője 
igen jó , bár hozott volna még egyet; Corfuban elhagyta a törülközőjét, és kár volt 
a mama szavát meg nem fogadnia, s egy kis tutyit el nem hozni, mert a vasúton

48 Lehoczky Ida levele Gézához 1883. I. 24.
49 Aladár levele Gézához 1885. 1. 19. Bp.
50 Aladár levele Gézához 1880. X. 2- Bp.
51 Aladár levele Gézához 1884. XII. 30. Bp.
52 Aladár levele Gézához 1879. VIII.8. Bp.
53 Aladár levele Gézához 1881. III.2. Bp.
54 Aladár levele Gézához 1885. X1.21. Bp.
55 Aladár levele Gézához 1872. X. 15. Bp.
56 Aladár levele Gézához 1886. IV.30. Cegléd
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remek dolog lenne a használata. Látnivaló, hogy ezek a hétköznapi apróságok nem 
kötik le a férfiembert, a tudatlan (bár ez a korszakban már nem “kőtelező") női 
léleknek azonban fontosabbak bármely levéltárnál, könyvnél, cikknél.

Aladár anya nélkül felnövő fia, Tibor sokat tartózkodott a nagyanyai védőszár
nyak alatt Cegléden, de Aladár érzelmei anyjával szemben ekkor is többnyire 
változóak, ambivalensek voltak. Egyfelől hálás volt az árva unokáról gondoskodá
sért, másrészt türelmetlenül, féltékenyen várta fia híradásait, s ha azok nem 
érkeztek rendszeresen, természetesen a nagymamát okolta.57 Különösen élesen 
kerültek szembe a fiú beiskolázásának vitájában, amikor a mama nem akarta 
Tibort Lövőre küldeni, hanem inkább Pozsonyba vagy Sopronba, Aladár viszont 
ragaszkodott a korszak szokása szerinti erős apai jogához fia képzései helyének 
megválasztásában. Mindkét fél a maga eszközeivel harcolt: a mama “discredítálta” 
az iskolát Tibi előtt, Aladár viszont írt egy goromba levelet neki, hogy azonnal 
hozza Pestre a fiút.58

1895. szeptember 2-i levelében arra kérte Gézát, dicsérje Lövőt, fejtsen ki ellenha
tást a mama romboló véleményével szemben, hiszen a nagybáty tekintélye sokat 
nyomott a latban. Ebben tehát nem volt hajlandó engedni az anyai kívánságnak.

Még inkább érezhető a levelekben Aladár ingerültsége olyankor, amikor maga 
is nagy bajjal, fájdalommal küzdött, s édesanyjához való türelme fogyatkozóban 
volt. 1884-ben, Ötül halálakor születtek a következő sorok: “Mama itt van; segítne 
de nem tud. Bajt sokat csinált, csupa jó  akaratból. Nagyon el vagyok ellene 
keseredve ezért is, másért még inkább.”59 Amikor 1891-ben az újabb csapás érte 
őket Mór halálával, Aladár így írt: "Mama abban a percben jött, miko r Pepi elment. 
Én előzőleg megírtam neki, hogy bár mindenkor szívesen látom, nem tudom 
belátni mért jő  fel most? Október elején ment el, s már 17-én ismét feljött, igen 
borongó kedélyhangulattal. Nagymama, Rozi nincsenek már útjában, most más 
táplálékot keres hangulata, mit mi mindnyájan erősen érzünk.”60 Anyaként tehát 
éppen a nehéz pillanatokban nem tudott támaszként fiai mellett állni, vigasztalni, 
bátorítani, s ez is igazolja a gyerekek tőle való lelki távolságát.

1897 áprilisában egyik fia sem volt Cegléden, mikor Lehoczky Ida meghalt. 
Ballagi Géza hagyatékában két sürgöny található,61 az egyiket az édesanyjuk ügyeit 
intéző Pirosné küldte a gyászhírrel, a másikat Aladár, amint indult azonnal a hír 
vétele után. A síremlék-állítást, a holmik szétosztását, a család felé a költségelszá
molást mind ő végezte, csendes szomorúsággal, de Ottil és a tata elvesztése után 
már a döntő fájdalmon túllevő ember melankóliájával. Ahogyan 1897. április 13- 
án írja: “Kissé korán mondhatjuk el nagymama szavait: egy egész temetőt 
népesítenek be szeretteink.”

A konszolidált polgári családokban gyakran akadt egy-egy elzüllött, vagy csak 
életmódban, anyagi helyzetben a társadalmilag megkívánt színvonalon megka

57 Aladár levele Gézához 1892. VII. 19. Bp.
58 Aladár levele Gézához 1895. IX: 2. Bp.
59 Aladár levele Gézához 1884. VI.20. Bp.
60 Aladár levele Gézához 1891. X. 19. Bp.
61 OSZK Food $23
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paszkodni nem tudó, lecsúszó rokon, akit bár sajnáltak, néha-néha támogattak is, 
de megmenteni, újra maguk közé emelni nem tudtak. Az ilyen rokon szerepét a 
szülők korosztályából Lehoczky Ida testvére, Viktor, a fiúk generációjából pedig 
unokatestvérük, Endre töltötte be.

Aladár egyetlen alkalommal említi Viktort; ő a család ezen ágáról határozottan 
rossz véleménnyel volt, hiszen a takarékos, megállapodott testvérek mellett az 
édesanya rokonai lezüllött, adósságokat csináló, szerencséden, helyüket nem 
találó embereknek tűntek föl. 1870. március 24-én írta Viktorról Aladár Gézának, 
hogy a nagymama hírt kapott felőle, Gyöngyösön, a kórházban van, bár nem 
beteg, nyomorog, ruhái zálogban vannak, s “utolszor fordul a mindég könyörüle
tes anyai szívhez.” Valószínű azonban, hogy ekkorra már ez az anyai szív is 
bezáródott előtte, s hamarosan meg is halt.

Aladár legalább ekkora megütközéssel figyelte Viktor fiát, Endrét, bár talán a 
kisebb korkülönbség miatt is megbocsátóbban, segítőbben, résztvevőbben fordul 
felé. 1870. március 24-én, az előbb említett levélben hírt adott bátyjának arról, 
hogy Endre Weisskirchenben van, nem tanul, csak szekundákat kap, pedig lenne 
esze a tanuláshoz. 1876-ban Endre a katonasághoz került, de ott sem volt sokáig 
maradása.62 Amikor a nagymama pénzt próbált küldeni neki, azt a hírt kapták, 
hogy a legszigorúbb laktanyafogságban van. Közben Endre újból pénzt kért, s 
fenyegetően zsarolni próbált: “ha nem küld, majd tudja ő hogyan szerez mert
neki hajlama van a roszra s ő rósz akar lenni.”63 Aladár ugyan ezt üres szólamnak 
tartja, Endre gyámja azonban azonnal “letette a tútorságot”.64 A fiú újra őrizetbe 
került, mert előző kiszabadulása után azonnal kimaradt 15 órán át engedély 
nélkül, s ezért megbüntették.65 1876-ban a három évi köteles katonaság leteltével 
nem maradhatott tovább az ezrednél .66 Dacos, féktelen természete ellentétben 
állt az Aladár által is elismert “szép tehetségeivel”,67 így a nagymama sem bízott 
meg benne. Örökségéhez—végrendeletében így rendezte—csak 30 éves kora után 
juthatott hozzá.68 így 1877-ben kénytelen volt állás után nézni, de sehol sem tudott 
hosszabb ideig megmaradni, 1877. június 12-i levelében írta Aladár: “Endre 
megint kutyáíkodik”, állását elvesztette, Békés megyében csavarog. 1878-ban a 
Ballagi testvérek újsághírként a Bazárban olvasták: “L. E. hivatalnok Pászthón nőül 
vette Virágh Petronella színésznőt”.69 Ez a házasság természetesen nem számított 
ildomosnak és kívánatosnak a családban, és nem oldotta meg Endre állandó 
gondjait, ráadásul 1880-ban kisfia is meghalt. Ekkor újra pénzért járt Aladárnál, 
aki szánnivaló állapotában ebédre is ott tartotta, amint erről 1880. szeptember 17- 
én Gézának beszámolt. 1881-ben újra Aladárhoz fordult ügyeivel, mert a nagyma

62 Aladár levele Gézához 1876.13.25. Bp.
63 Aladár levele Gézához 1876.11.25. Bp.
64 Aladár levele Gézához 1876.11.25. Bp.
65 Akdár levele Gézához 1876.11.25. Bp.
66 Aladár levele Gézához 1876. II.25. Bp.
67 Aladár levele Gézához 1876.11.25. Bp.
68 Aladár levele Gézához 1876.11.25. Bp.
69 Aladár levele Gézához 1878. VI. 6. Bp.
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ma ekkorra már be sem eresztette a lakásába. Aladár szaladgált ügyei után, adott 
szállást neki, s bár panaszkodva említette bátyjának, sosem tagadta meg unokatest
vérétől a jóindulatát.70 1881-ben Endre Szegeden rendőr lett* de Aladár továbbra 
is támogatta hetenként 10 forinttal.71 1884 végére kicsapták a rendőrségtől is, 
teljesen elzüllött, lebujokban élt, s minden pénzét elverte.72 Ügyvédje, Szeberényi 
még megjelent Ballagiéknál, a visszatartott 200 forintot kérni, Aladár kölcsöneit 
pedig Endre — pénztelensége miatt — nem tudta visszaadni.73 A levelekben ez a 
családi szál ezután eltűnt, a lezüllött, adós rokon valószínűleg többet nem 
jelentkezett sűrűn, s Aladár, aki valaha rokonszenwel figyelte a tehetséges 
fiatalembert, lemondott annak hiábavaló támogatásáról.

A polgári családokban a nagyszülők, az idősebb generáció tiszteletben tartása és 
döntő, uralkodó szavának megőrzése az együttélésben igen gyakori. A szeszélyes, 
csak a színházi páholyával törődő, akaratát erőszakosan érvényesítő özvegy
asszony, aki férje nemesi rangjának és viszonylagos jólétének köszönhette erejét, 
szintén nem ritka típus.

A Lehoczky-ággal való intenzív kapcsolatot jelentette a nagymamával, Novák 
Josephával tartott viszony. A korán özvegységre jutott asszony valószínűleg 
korábban sem volt könnyű természetű, idősebb korában pedig különő'-'n Aladár
ral vezetett gyakori összeütközésekhez rideg, parancsoló természete. Gyakran 
saját lánya sem kereste fel, ha Pesten járt, 1876. szilveszteri levelében viszont 
Aladár mint különlegességet említi a mama és nagymama “tündéid egyetértését.” 
Orosházán élő József fiával tartott fenn — talán a távolság miatt is — jó  viszonyt, ott 
kipanaszkodhatta magát a pesti, családtagokra.74 Nagymamaként nem sok meleg
séget, kedvességet, ajándékot adott unokáinak. “írd meg neki, hogy már elküld
tem neked; mindig zsarmol ezért rajtam, holott ez is olyan ajándék, melyben busás 
haszna van, vagy háromszorannyi papirost adván én neki érte” — írja Aladár 1878. 
január 7-én bátyjának. 1870. március 24-én kelt levelében panaszolja Aladáf, hogy 
a “vén sárkány” József-napi köszöntéskor egy fillért sem adott neki. Anyagiakban 
máskor sem volt bőkezűbb, 1877-ben a Pepinek ígért 50 Ft-ból 42 Ft 25 krajcárt 
adott csak oda, aminél még egy egyszeri fogorvos is többe került. “Igazi cigány", 
ahogyan Aladár kommentálta a történteket.75 Örömét lelte nagy családi viszályok 
szításában, az 1881. március 9-én kelt levél szerint először a mamával kezdett 
csetepatét, majd a dajkát üldözte el a háztól, s “beszéde velem folytonos, legocs- 
mányabb piszkálódás volt dajkával szemben”. “Közönnyel vettem minden dörge
delmét s emiatt majd megpukkadt mérgében” — vagyis a szintén impulzív 
természetű Aladár remek partnernek bizonyult, ha bosszantásáról volt szó, A 
nagymamát leginkább a színház — mint státusszimbólum is — érdekelte, ahol 
igyekezett állandó páholyt bérelni.

70 Aladár levele Gézához 1881. XI. 9. Bp.
71 Aladár levele Gézához 1881- XI. 20. Bp.
72 Aladár levele Gézához 1884. XI. 12- Bp.
73 Aladár levele Gézához 1884. XI. 12. Bp.
74 Aladár levele Gézához 1880. IX. 14. Bp.
75 Aladár levele Gézához 1877. X. 15. Bp.
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A gyerekek gyakran elkísérték, Pepit külön fel is rendelte 1877 ószén, hogy 
páholytársa legyen — természetesen a tata és Pepi saját költségén.76 Amikor pedig 
Aladár többször hazakísérte előadás után, s olyankor — előbb érkezvén — az utolsó 
felvonást végignézte vele, hamar készenállt a vád: csak a “potya-páholy” vonzza. 
1877. október 15-én kelt levelében Aladár sértődöttségének adott hangot ezért, 
nem is jártak utána hónapokig a páholyban, s a nagymamával való szakítás csak idő 
kérdésének látszott; havonta egyszer, kötelességből látogatták. Természetesen a 
nagy kincs, a bérelt páholy körüli csetepaté elülte után minden ugyanúgy folyt 
tovább, 1882. augusztus 1 lé n  írta Aladár újra: sokadszorra ismét a nagymamával 
színházlátogatás, majd ebéd volt a programja.

A rokonságnak többnyire akadt egy-egy olyan ága, amely képtelen volt a pénzt 
beosztani, s a gazdagabb és híresebb nyakán kívánt élősködni. Ebbe a kategóriába 
két szűkebb család tartozik: a Ballagí fiúk nővére, Mór lánya, Josephin — családi 
nevén Pepi —, és Ballagi Mór öccsének, Károlynak a famíliája. Mindkét rokonság
ról elmondható, hogy Aladár nemigen ápolt indulatmentes kapcsolatot velük, 
Géza pedig Sárospatakra leköltözve 1876-tól kimaradt a csatározásokból, bár 
nővéréhez ő sem kötődött annyira, mint ahogyan öccsével szerették egymást. 
Ballagi Mór viszont igazi családfőként, jószívű, szeretetreméltó ember lévén a 
kéréseknek, kívánságoknak állandó céltáblája volt.

Ballagi Josephin 1869-ben ment nőül Illyés Károly curiai bíróhoz, s négy 
gyermeke született: Géza, Endre, Erzsiké és Zoltán. A levelekben említett egyetlen 
pozitív emlék még korábbról, 1868-ból való, amikor karácsonykor Aladárnak 
“Christbaurn”-ot állított, amelyen datolya, füge, sütemény függött.77 A szokás még 
viszonylagos újdonságnak számított — Géza feltehetően a mamánál volt ekkor 
Cegléden. Az 1880-as évek végéig Marosvásárhelyen élő házaspárral 1872-ben, 
Mór képviselőválasztási korteshadjáratában alakult ki egyetlen egyszer munkakap
csolatnak nevezhető korrekt viszony.78 A további levélbeli említések már mind 
negatívak, amely egyrészt a szellemi (valószínűleg lány révén a neveltetésbeli, 
képzésbeli) különbségekből adódott, másrészt a házassággal sem javult jelentősen 
a helyzet: a fiúk szerint Pepi méltó páijára talált.

Öccsei tudományos munkájáról, lapszerkesztői tevékenységéről Pepinek nem 
volt véleménye, ebben az édesanyjukhoz való viszonyra hasonlít kapcsolatuk, 
annak melegsége azonban hiányzott belőle, pedig az idősebb nővér anyai oltalma, 
a másnemű gyerekek közötti jó  viszony létezik a korszakban.79 A fiúk többször 
panaszkodtak80 a külföldön töltött egyetemi év alatt, hogy Pepitől kevés levél 
érkezik, s amikor érkezett is, “valami sok örömöt nem szerzett e levél nekem; mert 
nem mondom éppen hogy hideg, de oly tartózkodó modorban s oly közönyös 
tárgyakról van írva, mintha nem is testvér, hanem valami idegennek íratott volna

76 Aladár levele Gézához 1877. IX. 14. Bp.
77 Aladár levele Gézához 1868, XJI.25. Bp.
78 Aladár levele Gézához 1872. ÍX. 1. Bp.
79 Sfi lény Béla emlékiratai. Budapest, 1994. 173. o.
80 Géza levele Aladárhoz 1869. XI. 2- Bécs ill. Aladár levele Gézához 1873. II. 19. Heidelberg
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az.” -  írta 1869-ben Bécsből Géza.8* Különösen Aladár részéről nem lehetett 
ezután igazi testvéri melegségre számítani, az 6 különben is nehéz természete 
rosszabbul tűrte nővéréék igényeit, modorát. “Pepiék 18-án indulnak, szeretné
nek még veled lenni. Hanem azért ugyan ne siess. En 2 1-én reggel indulok; hanem 
ezért már siess, hogy átvehesd a lapot” -  olvasható 1879. augusztus 12-én kelt 
levelében. A legszelídebb természetű Gézáért — aki ráadásul Sárospatakon élve ki 
is maradt a családi csatározásokból — csendes, szóban ki nem fejezett “verseny” 
folyt. Amikor 1892 decemberében Aladár Pepitől megtudta, hogy Gézát és 
családját váljak szállással karácsonyra, felháborodása nem ismert határt: “Brúder, 
ez nem megy! így a herbergekre járó proletárok szoktak eljárni. {...] Az én 
szememben ez olyan skandalum, hogy az, ha kocsmába mentek valamennyien, 
semmivel sem nagyobb.”81 82 1892-ben, édesapja halála után Gézáék fontolgatták a 
Pestre felköltözést, a pesti egyetemi tanárság megszerzését.83 Pepi örömmel 
üdvözölte a tervet, leveléből is látszik, mennyire nehezen éltek egymás közelségé
ben, egyáltalán nem testvéri módon Aladárékkal. Gézának 1892. május 21-én kelt 
levelében ezt írta : “milyen jó  leszünk mi együtt, mert Aladárék annyi mintha itt 
sem laknának Ida még sohase volt nálam azt mondja Ali ő már számtalanszor 
mondta neki én azt mondtam ne forcírozza azt úgysem lehet erőszakolni.”

Pepi és családja legkésőbb 1891-ben már Pesten élt — a korábbi időszakra csak 
következtetni lehet —, de fia, Illyés Endre már 1884-től nagyapja háztartásában, 
annak költségén élt.84 Kezdettől fogva igyekeztek a fővárosba kerülni, kilépni a 
másodrendűnek érzett vidéki rokon-státuszból, így Endre afféle “előretolt hadiál
lásnak” is tekinthető, s persze anyagi előnnyel is járt nagyapjánál lakása. Pepi már 
1869-ben ostromolja apját a feíköltözés igényével, ami azonban öccsei egyetérté
sét nem váltotta ki.85 Legfőbb kifogásuk volt, hogy nővérük akkor állandóan csak 
bálozna, barátnőkhöz járna, a háztartással nem törődne, férjével összeveszne — 
jobb, ha vidéken marad, ahol társaság hiányában a rendes munkás életre inkább 
rákényszerül. 1870-ben, a Mária utcai ház építtetésekor Pepi újra több kísérletet 
tett a fővárosba való feljutásra, s ha ez nem is sikerült, anyagias, számító akcióival 
igencsak megharagította Aladárt. Öccse szerint természetesen csak akkor írt, 
mikor kérni akart, de akkor aztán mindenre számot tartott: őszi zubbony, 
varrógép, díszes kismama ruha, készpénz szerepelt a listáján. Leginkább szemte
lenségnek a zongora eladásának és a pénz elküldésének követelését érezték 
fivérei.86 Elítélték Pepi szerénytelenségét, ahogy kihasználja édesapja jószívű 
készségességét, szülői szeretetét. A fiatal házaspár mindenben a túl engedékeny 
apára támaszkodott, aki az esküvőkor Károly adósságait is kifizette, de ők továbbra 
is szegénységükre hivatkoztak, az Illyés család tagjai pedig maguk is sokkal 
tartoztak másoknak, így ők nem tudhattak segíteni. Aladár elégedetlen volt tehát

81 Géza levele Aladárhoz 1869. XI. 2. Bécs
82 Aladár levele Gézához 1892. X I.19. Bp.
83 Aladár levele Gézához 1892* XI. Bp.
84 Aladár levele Gézához 1884. XII. 30. Bp.
85 Géza levele Aladárhoz 1869. X. 27. Bp.
86 Aladár levele Gézához 1870. III. 28. ill. Géza levele Aladárhoz 1870. IV. 6. Bécs

59



Pepi választásával, mind emberi, mind anyagi vonatkozásban. Szemrehányóan 
említi, hogy a sok adósság mellett az Illyés-birtok mindössze egy udvarház 
Székesen ,200 hold erdő és hegyi szántóföld.871870. március 24-én írott levelében 
így jövendölte apja helyzetét, ha Pepiék felköltöznek: “szegény tatának ja j I já j! és 
harmadszor is ja j!"

Aladár nővére tulajdonságaival sem elégedett: “restellnivalóan” rendetlen;88 
mulatós-dőzsölős, a pénzre vigyázni nem tudó,89 mindent megtesz a maga élveze
tére és gyermekei kedvéért sem hajlandó lemondásra, hedonista,90 utilitárius.91 
“Az élet célja a gyönyör, s az ember élete merő anyagiasság” — így jellemezte 
Pepiék életfilozófiáját 1897. december 31-én írott levelében.

Az 1891-es felköltözéskor Mór állapotának rosszabbodása újabb összetűzésre 
adott alkalmat. Június 16-án kelt levelében Aladár kifejtette Gézának, hogy Pepi 
álláspontja édesapjuk III. emeleti új lakásba elhelyezéséről tarthatatlan, hiszen a 
beteg öregember képtelen lesz elhagyni börtönét, és élete végére idegen környe
zetbe helyezni egy saját vagyonú embert erkölcstelenség. Különben sem bízott 
Pepiben, aki úgysem őrizné gondosan, sétáit, mulatságait, kirándulásait nem 
hagyná abba. Helyette azt a lehetőséget kínálta fel, hogy tata maradjon a jó l 
megszokott környezetben, feleségével inkább nem fognak látogatókat fogadni, 
élelmezését megoldják, ápolónőt alkalmaznak, két cselédük pedig átjár majd 
segíteni. Ida pedig várandós, és amúgy is otthonülő természetű, állandóan 
felügyelni fogja az apósát. A kialakult feszült helyzetet édesapjuk néhány hónap 
múlva bekövetkező halála “oldotta meg”.

Pepi családjából a legnagyobb rokonszenv fiát, Endrét vette körül, különösen 
Mór volt hajlandó megbocsátani a fiú kisebb-nagyobb hibáit. Csendes fiúnak 
tartották, aki ugyan időnként elhordta a könyveket a háztól és eladta, hogy pénzre 
tegyen szert,92 de ezt megbocsátották neki. (Pedig a Ballagi-háznál a könyv fő 
értéknek számított.) Később is, amit kezébe kaphatott, vitte az iskolába eladni, de 
ezt a “köraiösségét” és rendetlenségét ellensúlyozta szeretetreraéltósága, simulé
konysága, behízelgő modora.93 Két évvel később Aladár Endrét gyönge fejű, de 
szelíd, jómodorú gyereknek írta le, akit szülei katonának akarnak, de a nagybácsi 
szerint inkább papi vagy kereskedői pályára való.94 Úgy látszik, Endre hibáit sokkal 
inkább szülei, mint saját rovására írták a családban, hiszen a semmirekellőnek 
tartott rokonságban is akadhat egy-két kirívóan más személyiség, egy-két ellenpél
da. Az 1890-es években Aladár családja egy házban lakott Pepiékkel, s 1897. 
december 3 1-i levelében nővére egész családjára panaszkodott, akik gondolkodá
sukkal megfertőzték a fiát. Tibi nem akart latinul tanulni, hiszen — mint mondta

87 Aladár levele Gézához 1870, III. 24. Bp.
88 Aladár és Mór levele Gézához 1877. IX. 28, Bp.
89 Aladár levele Gézához 1873. VII, 9.
90 Aladár levele Gézához 1884, XII. 30. Bp.
91 Aladár levele Gézához 1897. XII. 31. Bp.
92 Aladár levele Gézához 1884. XII. 6. Bp.
93 Aladár levele Gézához 1884. XII. 30. Bp.
94 Aladár levele Gézához 1886. II. 1. Bp.
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___ fölösleges az igazi élethez. A tudományokat még talán az életnél is fontosabb
nak tartó akadémikus nemzedék — és különösen Aladár — természetesen ezt 
elfogadhatatlannak tartotta, s a műveltség, a tudomány — a család alappillére — 
elleni támadásnak értékelte.

Hasonlóan elítélő véleménnyel voltak a Ballagi-fiúk apjuk öccséről és családjá
ból, akik hasonló szerepet töltöttek be a fiúk életében, s akikkel Aladár így — a 
gyakori találkozások miatt — sokszor igen rossz viszonyban állt. Édesapja végletes 
család- és rokonszeretete miatt azonban kénytelen volt nyugalmat és kedvességet 
erőszakolni magára. A Bloch-család eredetileg igen szegényes körülmények 
között élt a XIX. század elején, amelyből Mórnak és Károlynak tanulmányaikkal, 
földbérlet-spekulációikkal sikerült kiemelkedniük. Amíg azonban Mór állandóan 
szaporítani próbálta vagyonát, és viszonylag sikeres üzletembernek volt mondha
tó, Károly kevésbé tudott bánni a pénzzel, s a középpolgári élet fenntartása 
gyakran nehézségekbe ütközött számára. Ilyenkor szégyen nélkül fordult, támoga
tásért bátyjához, s ezt a mentalitást gyerekei is átvették, mivel Mór mindig jószívű 
nagybácsiként segített rajtuk. Emellett vonzónak tűnhetett Mór és fiai tudomá
nyos elismertsége, a magasabb politikai és tudományos körökkel fenntartott 
kapcsolata, amelyet Károlynak szintén nem sikerült elérnie. Német grammatikája 
országszerte ismert volt ugyan, de azért nem szolgált belépőül az MTA köreibe, 
bár egy levelében, heidelbergi tanulmányai alatt Aladár is dicsérőleg említette.95

Némi sajnálat csendül ki az 1885. december 2 1-én írott levélből, amikor Aladár 
beszámolt Ballagi Jancsi és Mari látogatásáról. Előbbi éppen nősülni készült, 
orvosdoktorként páciensét veszi el, de a hölgy állandóan vért hány, ahogyan 
Ballagi Mari is beteg volt, éppen ezért Aladár a sajnálat mellett elsősorban Tibikét 
féltette tőlük. El is kerülte őket, amennyire lehetett. Amikor 1875-1886 között 
Ballagi Béla és Jancsi többször huzamosabb ideig Mór háztartásában kosztolt, 
Aladár lehetőség szerint máshol ebédelt. Különösen így volt ez azután, hogy 
személyes konfliktusba is keveredett B élával, mert a fiú nem köszönt neki az utcán, 
amiért Aladár vérig sértődött.96 Gyakoriak voltak a pénzkérő levelek, 1879-ben 
említi Aladár, hogy Károly jajveszékelő sorai érkeztek, 804 Ft tartozása kiegyenlí
tésére, ha nem kap segítséget, elveszíti állását. “Tata tanácsolta neki, hogy 
részletfizetéssel egyenlítse ki adósságát, azonban érintkezni sem akar vele, zavarai 
úgy is mindig voltak, mindig segítette, mégsem segíthetett rajta.”07 Vélhetőleg 
persze Mór ezúttal is móriját találta a segítségnek, pedig Aladár szerint “e családot 
szánni nem lehet" az állandó pénzzavar miatt.

Károly tanfelügyelőként megpróbálta Mór tekintélyét is felhasználni,, elsősor
ban iskolai ügyekben. 1881-ben Károly egy zsidó lányt akart a budai képezdébe 
bejuttatni, s ehhez Mór segítségét kérte. A lányt azonban nehéz természetű, 
tanulni nem akaró diákként nem szívesen látták az iskolában. Károly “potyázott”, 
Mór pedig régi jó  ismerőseivel veszett össze — ez lett az ügy mérlege.98

95 Aladár levele G ézából 1872. X. 18. Heidelberg
96 Aladár levele Gézához 1886. n. 1. Bp.
97 Aladár levele Gézához 1879. X. 15. Bp.
98 Aladár levele Gézához 1881. IX. 7. Bp.
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A legjobban azonban az állandó rokonlátogatás zavarta Aladárt. “De baj az, hogy 
oly közel van Miskolc. Hiszen abbul a hadbul így számot tarthatunk folyvást egy. 
két vendégre."99 Amikor aztán 1886 telén a két fiú után Ballagi Mari is beállított, 
s úgy tűnt huzamosabb időre rendezkedett be, Aladár igazán elkeseredett. 1886. 
február 1-i levele csupa panasz tata ellen is. Mari nem is célzott arra, hogy mikor 
megy el, ehelyett fela jánlotta, hogy felneveli Tibikét, amit Aladár azonnal riadtan 
visszautasított. Mór egyenlőségjelet tetta “fajszeretet" és a “családszeretet” (vagyis 
a tágabb és szűkebb família) közé, aminek az volt az eredménye, hogy ugyanúgy 
bánt közeli és távoli rokonaival, persze — ahogyan Aladár kiemelte — utóbbiakkal 
legalább udvariasan is. Ballagi Marit Mór neveltette, mégis még egy hímzése sem 
volt emlékbe tőle, ám ő futkosott vele a minisztériumba tanítónői állásért. 
Ráadásul vőlegényével együtt mindig náluk is ebédeltek. Ballagi Jancsi egy sort 
sem írt sose, amikor elutazott, de amikor megérkezett, Mór szaladt még az ágyát 
is megvetni. Ballagi Bélával tata előtt összeveszett Aladár, de amikor döntenie 
kellett volna valamelyikük mellett, Mór nem foglalt állást. Béla továbbra is járt 
ebédelni, Aladár jó  képet vágott, a tata pedig — úgy látszott — “kutyába se veszi” 
fia érzelmeit, s ezzel elvette tőle az otthonát. Aladárnak egyre apadt a szeretete 
iránta, régi vitázós-közeli kapcsolatuknak nyoma sem maradt.100

A levél kivonatából is látható, hogy a rokonok inváziója alapjaiban bolygatta 
meg Aladár életét. Határozottan zavarta az is, hogy a rokonság ugyanazt a nevet 
viselte és kompromittálta, amely sajátja is volt. “A kisebbik egészen elüt ajichaktól; 
ez fölnyílt szemű, fürge, élelmes Pordán-vér. Annyi conditioja van, a mennyit elbír. 
Nekem, nem is hiszed (vagy talán mégis) rosszúl esik, hogy potyától mentes 
nevünket szakadatlanúl összekötésbe hozza a potyával.”101 102 — ezt a véleményt 
küldte Ballagi Jancsiról Sárospatakra.

Egyetlen esetben került sor erélyesebb fellépésre az invázió ellen, amikor a két 
asszony nélkül élő férfin uralkodó szakácsnő 1877 őszén kitiltotta Jancsit, mert — 
úgymond — szivarfüstjével gyengíti Mór egészségi állapotát. Természetesen ezt 
Aladár kárörömmel, Mór pedig engedékenyen, határozatlanul vette tudomásul — 
majd kis idő múltán minden visszaállt a régi állapotba.10?

Mór összetartó nagycsaládot képzelő naivitása, segítőkészsége, jósztve, és Ala
dár nehéz természete, indulatossága tovább nehezítette a kapcsolatot a rokonság
gal, s idővel kialakult a mindenható, irányító apa és a közben felnőtt, önálló 
véleménnyel rendelkező fiú konfliktusa.

99 Aladár levele Gézához 1881. IX. 7. Bp.
100 Aladár levele Gézához 1886. II. 1. Bp.
101 Aladár levele Gézához 1879. X . 15. Bp.
102 Aladár levele Gézához 1877. IX. 14. Bp.

62



Apa és fiú k  viszonya

Amennyire távolságtartóan éltek — földrajzi és lelki értelemben egyaránt — 
édesanyjuktól, olyannyira tekinthető szellemi, tudományos vezetőnek a fiúk 
számára édesapjuk. Mór alakja nemcsak a korszakban jellemző, uralkodóan erős, 
fényes és domináns apa-figurák103 104 105 közé illeszkedik, hanem személyiségéből is 
adódott a kialakuló viszony. Ballagi Mór a kortársak szemében a vitázó, gyakran 
heves, tanári és kutatói attitűdöt egyaránt felmutató személyiségű tudósként élt. 
Nekrológjából való az idézet: “Ballagi annyi új alkotásnak szórja el eszmecsíráit, 
hogy a gondolatnál lassúbb menetű gyakorlat nem tudja őt nyomon követni.”104 
Személyiségjegyei közül a legfeltűnőbbnek az erős érzelmi-indulati töltés mutat
kozott, “az első benyomások embere, mindenért hirtelen lelkesülő, és minden 
benyomás ott nyer kifejezést élénk arcán, melyről a közvetlen hatást rögtön le 
lehet olvasni.”105 Állandó belső égés, nyugtalanság, izgalom hevítette, ezzel a 
tűzzel szerkesztette a rábízott lapokat, vagy bűvölte el hallgatóit hosszú éveken át, 
míg észre nem vette, hogy fizikailag már nem búja el az igénybevételt, s vissza nem 
vonult 1877-ben.106

Fiai közül Aladár örökölte ezt az állandó belső nyugtalanságot, erős indulati 
hullámzásokat mutató kedélyállapotot, a munka viharos és állandó igényét. Nem 
volt azonban meg benne apjának sem az üzleti életben nélkülözhetetlen higgadt
sága, ügyessége, sem diplomáciai készsége, amellyel az emberek nagy részét 
megnyerte magának saját környezetében. Aladár állandóan perben, hadban állt a 
világgal, s vélt vagy valós igazától sosem engedte magát eltántorítani. Géza éppen 
az ellenkezője, csendesebb, lassúbb temperamentumú alkat, aki Sárospatak és kis 
családja nyugalmában, lassan készülő munkái és megrendelésre íródó cikkei 
körében érezte otthon magát. Tudományos és politikai körökben lényegesen 
népszerűbb volt a mindig kitörésre kész, nyugtalanító Aladárnál.

Ami tehát az édesapában viszonylag szerencsés ötvözetként volt jelen, az a 
fiúkban kettéválva kevésbé termett kiemelkedő teljesítményt, s még kevésbé a 
dinasztia folytatásának feltételeit. Mór ugyanis nevelési elveivel, elvárásaival 
pillanatnyi kétséget sem hagyott a fiúknak afelől, mi az, amit elvár tőlük, amit 
megkövetel. 1880 októberében a következő soroknak Géza volt a címzettje: “Az 
én örömöm azonban csak úgy és akkor lesz teljes, ha magaddal hozod a munkád
hoz szükséges segédeszközöket, hogy itt is dolgozhassál. Mert amióta az olvasó
könyvben megjelent apró dolgozatodat olvastam, dogmává vált bennem a meg
győződés, hogy azt a bizonyos pályadíjat, neked kell elnyerned, hogy magad elleni 
bűnt követnél el, ha attól magadat elültetnéd.”107 Ez a “dogma”, ez az elvárás 
határozta meg a fiúk életét. Mórban valószínűleg mindenképpen munkált volna

103 Aries-Duby: i. m. 122-o.
104 Kenessey i. m.
105 Uo.
106 Aladár levele Gézához 1877. VI. 12- Bp.
107 Mór levele Gézához 1880. X. 10. Bp.
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a vágy: olyan utódokat nevelni, akik az összehordott, tisztes polgári vagyont és a 
tudós hímevet, a szellemi munkát, hagyatékot is örökölhetik, s ami még több: 
folytathatják. Nem valószínű, hogy három egyformán tehetséges gyerek született 
a Ballagi-családban, mégis mindhárom elé ugyanazt az elvárást áhítottak.

László, az 1867-ben, mindössze 20 éves korában meghalt fiú jogászhallgatóként 
már viszonylag terjedelmes publikációs listát hagyott maga után. A két életben 
maradt fiú akadémiai tagsága pedig egyrészt Mór nevelési elveinek erejét és 
helyességét, másrészt hármójuk remek együttműködési készségét igazolja. A 
családfő megteremtette a feltételeket, az anyagi terheket szívesen vállalta, a fontos 
az volt — ahogyan Aladárnak írta—“azon légy, hogy legyen láttatja az utazásodnak, 
ha többe kerül is, mint számítottunk”.108 Megjelölte mindig az elérendő célt, a 
megcáfolandó tézist, a legyőzendő ellenfelet. Ha el kellett igazítania fiai sorsát, 
keményen, megfellebbezhetetlenül irányított: “nem is szeretem, ha idődet még 
fordításokra is fecsérled”.109 “Te akkor hidd fel Aladárt, kire nézve úgy is az az 
akaratom, hogy utazza be az idén Zalát, Somogyot és Baranyát” — írta Gézának 
1869-ben, ill, 1870-ben.110 Mindenben segítette őket ismerősei révén: “mindenütt 
tárt karokkal váiják” fiait,111 legyen az Baranya megye vagy Heidelberg. Tanártár
sainak, levelező-partnereinek bemutatta gyermekeit, és gondjukra bízta őket.

A fiúk pedig hosszú ideig problémamentesen hallgattak apjukra, aki az elvárá
sok mellett igazi szerettei fordult feléjük. Amikor — miután az 1869/70-es tanév 
elejét Bécsben töltötte — Géza végleg haza akar jönni, édesapja a pénzbeli 
veszteség, a befejezetlenség ellenére úgy határozott: történjen úgy, ahogyan fiának 
jó . Ha Géza valamiért nem akar kinnmaradni, elfogadta, és sosem tett szemrehá
nyást. Aladár is ezzel biztatta hazatérő bátyját: “szeretete azért nem fog csökkeni, 
s jó t állok róla, hogy midőn kiszállsz a hajóról csak oly szeretettel fog átölelni, mint 
ha Bécsben vagy tíz féle nyelvet tanultál volna meg”.112 Géza ezt a részt saját, 
apjához írott levelébe emelte át, hozzáfűzve mentegetődzésül a rajta kívül álló 
okokat, amelyek a hazatérést okozták.

Minden elvárást, kérést igazi bensőséges apai szeretet tett elfogadhatóvá, 
megszívlelendővé. A karácsonyt általában igyekezett együtt eltölteni a család, de 
1869 decemberében Géza az ünnepen Bécsben maradt, édesapja pedig levélben 
küldte élj ókívánságait: “Szerettem volna valami karácsonyi ajándékkal kedvesked
ni, de nem tudtam kitalálni semmit, aminek híjával volnál és aminek megnyerése 
örömöt szerezne neked. Vegyed tehát legjobb kívánataimat, {...} azon este, midőn 
családunk együtt szokott mulatni, távolléted pótolhatatlan hézagot képezend”.113 
Géza Sárospatakra költözésével természetesen hamarabb elszakadt az édesapjával 
való napi érintkezéstől, mégis Mór minden fontosabb eseményt figyelemmel 
kísért, véleményezett fia életében, és igyekezett erejéhez mérten segíteni. 1876

108 Mór levele Aladárhoz 1880. V. 25. Bp.
109 Mór levele Gézához 1869. XII. 23. Bp.
110 Mór levele Gézához 1870. Vili. 24. Karlsbad
111 Mór levele Gézához 1870. VIII, 24. Karlsbad
112 Géza levele Mórhoz 1870. V. 6. Becs
113 Mór levele Gézához 1869. XII. 23. Bp.
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szeptemberében megbetegedett Géza fiatal felesége, s az orvosok kevés re
ménnyel biztatták. Mór levele két nappal ifjú menye halála előtt született, 
szeptember 27-én. Egyrészt tudósítja fiát, hogy sok utánajárásába került, de 
Korányi doktort114 küldi hozzájuk, másrészt szeretetét, aggodalmát fejezi ki 
tehetetlenül a messzeségből. “Hogy nem írok gyakrabban e szomorú napokban, 
számításból történik. Minek szóljunk egymásnak fájdalmainkról? minek lágyítsuk 
egymást akkor, mikor éppen erőnkre van szükségünk, hogy a ránk mért csapást 
idétlen érzékenykedéssel ne súlyosbítsuk. {...} De tán nem szükséges mondanom, 
hogy azzal sem gondolnék, ha valamit segít az odemenetelem. De fájdalom, itt a 
szülői határtalan szeretet is hajótörést szenved”.

A fiúk elfogadták és értékelték ezt a figyelő apai tekintetet, Géza 1869-ben 
levélben kért tanácsot Bécsből,115 hogyan látná apja célszerűnek anyagilag és 
nyelvileg a szállásváltoztatást, mert nélküle nem akart dönteni. 1873-ban Aladár 
kérdezted Heidelbergből: megengedné-e tata, hogy egy frakkot csináltasson, mert 
annak igen jó  hasznát venné.116 Bár ők maguk már üsztes jómódba születtek, 
érezték a pénz értékét, és igyekeztek minél kevesebbet költeni, minél inkább 
önállósodni anyagilag. 1870-ben szeptember 30-i levelében írta Aladár: "‘Túlságos 
kiadásoktól jó  lenne a tatát kímélni a bútor vételére nézve, mert ma holnap 
szétmegyünk s akkor mi czélja azoknak”. Géza pedig bécsi évében addig nem járt 
“mulatni”, amíg azt a síyát pénzéből nem tehette, amelyet cikkeiért kapott.117 
Amikor Aladár 1873-ban Heidelbergben megvett egy albumot, benne 48 ógörög 
isten fotóját egybegyűjtve, azonnal megírta apjának, töredelmesen bevallva, hogy 
efféle luxuscikkre is pénzt adott: “Engedje meg k.a., hogy ilyfélékre is költők”.118 
Átérezték, milyen sokat jelent, hogy tanulási lehetőséghez jutnak, Aladár előbb 
említett november 21-ei levelében nem üres frázisként szerepelt a köszönet: 
“Fogadd hálámat külföldi tartózkodásomért”. Rendkívül büszkék voltak apjuk 
tudományos eredményeire, megbecsültségére, Aladár Heidelbergben élvezettel 
forgatta a német-magyar szótárt, sok tanulságos kifejezést merítve belőle. A fiú 
természetéhez tartozott, hogy talált benne néhány kitételt, amellyel elégedetlen 
volt. Az igazi öröm azonban akkor érte őket, ha édesapjuk dicséretét kapták 
valamely munkájukért, s ha valódi elégedettségére tettek, Mór nem is fukarkodott 
azzal. 1878-ból való a következő levélrészlet: “Tata, midőn előtte fölolvastam, 
igazán ugrált örömében, azt mondja, hogy még ily alapos cikket elméleti, ily 
ügyeset gyakorlati szempontból soha életedben nem írtál. Bizony, kedves Gézám, 
ez a mi legnagyobb jutalmunk, ha tata szemei csillogni kezdenek az örömtől 
műveink olvasása közben. Mert jó l tudjuk, hogy a mily szeretettel van irántunk 
egyéb tekintetben, ép oly szigorú s igazságos objectív bíránk irodalmi tekintet

114 Korányi Frigyes (1828-1913) orvos, 1866, nyilv. rendes tanár Budapesten, 1892-től az Országos 
Közegészségügyi Tanács elnöke, az MTA l. tagja; Az Atheneum Kézi Lexikona, I. 939. o.

115 Géza levele Mórhoz 1869. X. 27. Bécs
116 Aladár levele Mórhoz 1873. 1.16. Heidelberg
117 Géza levele Mórhoz 1869. X. 27. Bécs
118 Aladár levele Mórhoz 1872. XI. 21. Heidelberg
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ben.”119 Tudományos kérdésekben, tanulmányaikban tökéletesen elfogadták 
édesapjuk véleményét, és egyetértettek nevelési elveivel, “akik a tata-féle férfias, 
munkás, becsületes irányban nőttek fel” — írta Aladár 1892-ben, Mór halála után, 
ezzel mintegy elhatárolva magukat máson felnőtt kortársaiktól — “s ahhoz benső 
meggyőződésből ragaszkodnak” — folytatja Gézához írt levelében.120

Erre a viszonylag felhőtlen kapcsolatra nem jellemzők nagyobb konfliktusok, 
bár természetesen anélkül nem folyhat egy család élete. 1880 májusában Mór 
furcsállva tapasztalta, hogy Géza fia állandóan “Új-Pestre” járt, és éjszakára is 
elmaradt. Egy ideig hallgatva tűrte, bízott “higgadt, józan eszében”, és nem 
kutatta, amit vele közölni nem akart.121 Júniusi levelében, amelyet vidékre írt 
Gézának, már a fiú vallomására válaszolt, aki egy színésznőnek kezdett el fiatalos 
hevességgel udvarolni. Feltűnő a szelíd, gyerekében megbízó, rábeszélő hang, 
amelyet egy ügyes indító mondat vezet be a levélben: “némi jogom van nevelési 
elveimben bízni és életnézeteimet helyeseknek tartani. Őszinteséged jólesett és 
könnyűvé teszi nekem a feleletadást. ” Hivatkozik aztán Géza megfontoltságára, a 
színésznők könnyű erkölcseire, komoly tudós fia lángoló szenvedélyének hiányá
ra, jövendőjének kockáztatására. Mindamellett megértése fiáé: “jó l tudom, hogy 
ez nem könnyű dolog és kedvetlenségekkel já r”; s a legfontosabb érv a személyes, 
önmaga erőfeszítéseit, a felemelkedő család büszkeségét hangsúlyozó mondat: 
“...az én fiam vagy, kinek csak nem emberfeletti erőlködésébe került” megalkotni 
a lehetőségeket gyermekeinek, s így hálátlanság lenne ezt a fejlődést megakasz
tani.122 Az affér természetesen lezárult.

Aladárral pedig elsősorban a Ballagi-ággal való kapcsolat, azok ügyeinek intézé
se, kosztoltatása, a pénzadás, támogatás teremtette az ellentétet, s amikor a tata 
Béla és Aladár vitájában nem állt fia pártjára, vérig sértette őt. 1884-ben pedig az 
általuk kiadott P.E.I.L. szerkesztése körül tört ki tata és Aladár között háborúság. 
Aladár a sok vitát megunva “levette kezét" a tatáról, nem vitázott vele, nem javasolt 
új megoldásokat, de ezzel éppen a bensőséges szeretetet érezte magában csökken
ni. Saját legnagyobb fájdalmára oda sem figyelt a hibákra, cikkekre, majd tata el 
is csapta a laptól, s egy “kollégistára” bízta a szerkesztést, amellyel újfent érzékeny 
pontját találta Aladárnak.123

A kapcsolat azonban nem az időleges háborúkon, hanem a folyamatos szerete- 
ten, gondoskodáson múlott. A felnőtté, tudóssá, tanárrá váló fiúk fokozatosan 
munkatársakká, szellemi és vitapartnerré lettek. “Életfeladatim két ágát tehát: 
gyermekeim nevelését és hivatalos pályafutásomat így befejezvén”124 — 1877-ben 
Mór végleg nagykorúvá nyilvánította addigra már rég önmaguk lábán álló fiait. 
Elmaradtak a korábban gyakori “praescriptio”-k,125 egyre inkább a közös munka

119 Aladár levele Gézához 1878. II. 8. Bp.
120 Aladár levele Gézához 1892. IX: Bp.
121 Mór levele Aladárhoz 1880. V. 25. Bp.
122 Mór levele Gézához 1880. VI. 13. Bp.
123 Aladár levele Gézához 1884. VII. 13. Svábhegy
124 Mór levele Aladárhoz és Gézához 1877. V. 31. Bp.
125 Mór levele Aladárhoz 1872. VIII. 28. Bp.
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került előtérbe. Amikor Aladár 1875-ben Franciaországba utazott, végig édesapjá
ra gondolt, amíg Párizst, Orleanst Figyelte, úgy érezte, neki lenne igazán érdekes az 
utazás.126 Aladár különben is — talán az együttlakás miatt is — még közelebbről, 
közvetlenebbül kötődött édesapjához, mint Géza. Jellegzetes epizód, ahogyan 
1885-ös karlsbadi kúrája során a tata nyomán járva felkereste Mór egykori vendég
lőjét, felkutatta beírását a vendégkönyvben, s mindenben alkalmazkodott ahhoz, 
amit otthon az egykori kúráról, fürdőhelyről hallott.127 Mór tudományszervező, 
szerkesztő tevékenységének egyértelműen Aladár az örököse, a két fiú igazi testvéri 
viszonya pedig kedvezően alakította hármuk munkakapcsolatát.

A fivérek viszonya

A két hasonló korú, hasonló érdeklődésű fivér rengeteg azonos pontot találha
tott természetében, s ez egész életükön át tartó meleg, szoros testvéri viszonyhoz 
vezetett. Egymásról munkatársként és magánemberként is kedvező véleménnyel 
voltak. Aladár 1873. február 19-én kelt levelében fogalmazta meg, hogy hova 
sorolja bátyját Závodszky128 és a kát Ballagi közül: “hármunk közt legtehetsége
sebb vagy, s legtisztább, cicomázatlanabb magyar zamatú styllal rendelkezel — 
tebelőled csak egy kis “svindli” hiányzik, s nagyobb szabású természeted, vagyis 
publicistának termett természetednél fogva hiányzik belőled az, mi kettőnknek 
lényegét alkotja, apróbb momentumok felkutatása, türelem az aprólékosabb 
kutatásokban.” Ez az említett naiv és becsületes természet többször visszatért a 
levelekben, csakúgy mint Géza rendíthetetlen nyugalma, éleslátása, diplomáciai 
érzéke. Aladár számára ez mindig mértékül szolgált, gyakran “az egyetlen nyug- 
pont”, amelynek vétele után lelki nyugalmat és “végre jó  éjszakai álmot” talált. 
“Értem mért vagy oraculum Zemplénben bonyolódott dolgokban”129 — írta 
hálásan 1893-ban, miután bátyja megkísérelte megnyugtatni az Akadémián zajló 
ügyek miatt felháborodott, zaklatott Aladárt. Természetesen Géza is ismerte jól 
saját öccsét, így a gyakran vádaskodó, panaszkodó levelekből le tudta vonni a 
megfelelő tanulságokat. “Te, Alim, nemhogy elnöknek, de semmiféle tisztviselő
nek nem vagy való” — írta 1872. október 15-én megkapó őszinteséggel s egyben 
melegséggel Fivérének. Ez a bensőséges szeretet jellemző az évek során végig 
kapcsolatukra, szinte minden levél a találkozási sürgető zárást kapott, az ismétlő
dő kérdéssel: mikor látogat végre Géza Pestre? Ha pedig érkezése küszöbön állott, 
akkor a kedvesen gúnyoros kitétel szerepelt: írja meg, mikor érkezik, mert 
“Tudod, hogy meg van jellememben az a falusias vonás, hogy nem szeretem, ha 
enyéim solo bandukolnak haza az indóháztól.”130

126 Aladár levele Gézához 1875. IX. 4. Lyon
127 Aladár levele Gézához 1885. VIII. 11. Karlsbad
128 (Széchy) Závodszky Károly (1848-1938) irodslomtöréneti író, 1885-tól kolozsvári egy. tanár, 1874- 

től az Otthon c. havilap szerkesztője; Pallos Nagy Lexikona, XV. 491. o.
129 Aladár levele Gézához 1893.1. 7. Bp.
130 Aladár levele Gézához 1879. III, 30. Bp.
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Ez a finoman szemtelen, kedvesen kioktató hangnem gyakran felbukkan Aladár 
leveleiben, aki tanácsait, észrevételeit, kritikáját sokszor ilyen formában közölte. 
A kemény, harcos és tudós férfi talán szégyellte is szentimentális, övéivel gyengéd 
lelkét, s ehhez a segítséghez folyamodott. 1880. október 13-án kelt levelében 
testedzésre akarta rábeszélni szerinte túl kényelmes Fivérét: “vén bűnös mért nem 
javítod meg magad, mért nem vívsz már te is, ha egyéb testgyakorlatot már 
egyáltalán nem akarsz csinálni.” Aladár szeretete figyelmességgel párosult. Ha 
Géza és családja Pestre érkezett, bármikor készek voltak átalakítani a lakást, átadni 
erkélyes szobájukat vagy a nem nagyon használt szalont a Kinizsi utcai házban 
(például egy 1891-es levél tanúsága szerint.1*1) Soraiban részletesen kitért a szalon 
és ebédlő fűtésére, az erkély elbaríkádozása által teremtett zárt légtérre — 
láthatólag alaposan átgondolta, hogyan nyújthatja a legnagyobb kényelmet testvé
re családjának. A jó  kapcsolathoz hozzátartozott, hogy ha kellett, az igazságot is 
elsőként és legpontosabban akarták egymással közölni, úgy gondolva, szeretetük 
akkor segít a legtöbbet, ha megelőzi a többieket, és felhívja a Figyelmet, hogyan 
lehet kijavítani a hibákat. 1892-ben Géza pesti egyetemi tanárságának eldöntetlen- 
ségekor Aladár igyekezett pontosan vázolni a tényeket, amelyek nem sok sikerrel 
kecsegtettek (valóban, az akció nem is járt eredménnyel, pedig a két fiú összeszo
kottközös módszerrel igyekezett eredményt elérni). Levelében így írt március 23- 
án: “meg akarlak nyugtatni, miután látom izgatottságodat. Előre is kijelentem 
azonban, hogy ridegen beszélek, mert ha még én is bolondítlak kitől tudod meg 
az igazságot?"

Az egymást támogató testvérek közül Géza igyekezett öccsének nyugalmat, 
biztatást, elfogadást éreztetni Sárospatak távolságából is, ahova gyakori panaszle
velek érkeztek, sokszor “ne szólj a tatának!”1*2 zárással, különösen, ha édesapjuk 
is érintve volt, mint a rokonsággal való csatározásnál. 1893-ban azt köszönte, hogy 
fivére az ő ügyét, mint sajátjáét kezelte, és mellette állt leveleivel.133 Két évvel 
később szinte segélykiáltásként érkezett szeptember 29-én a levél: “Jö jj le, kérlek 
nagy szükségem van rád,” “szorongva várlak.”134

Géza 1875-ös első házasságát kitörő örömmel, s egyben meghatottsággal 
fogadta öccse, aki szeretett bátyjától, legkedvesebb barátjától és elfelejthetetlen, 
16 éven át együtt élő lakótársától búcsúzott. Bár az augusztus 9-én Párizsból 
íródott levélben felfedezhető egy kis melankólia, a szeretett testvért sógornőjének 
átadó öccs szomorúsága, mégis, a Gizellának írott levélben boldogságuk óhajtása 
az elsődleges érzelmi erő. Érdekesen fejeződik ki a fiúk közötti, tisztán életkorból 
származó, ekkor még el nem tűnő különbség, amikor Aladár bátyja “titkárának” 
nevezi magát. Ekkor még nem riadt vissza az akár szentimentálisnak is értékelhető 
sorok leírásától: “Bizony nagy dolog, nem szégyenlem bevallani, hogy könnyeim- 181

181 Aladár levele Gézához 1891. XI. 21. Bp.
132 Aladár levele Gézához 1875. XII. 12. Bp.
133 Aladár levele Gézához 1893.1. 18. Bp.
134 Aladár levele Gézához 1895. IX. 29. Bp.
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inéi áztatom e sorokat — midőn 16 éven át együtt lakott, összeszokott testvérek 
különválnak, s kivált oly testvérek, mint mi ketten.... a kettőnk közti benső viszony 
ritka madár a mai világban.”135

Amikor első felesége halála után Géza 1883-ig nem szánta rá magát újabb 
nősülésre, Aladár egyre kevésbé értette és helyeselte bátyja begubózását. Maga, 
családja, sőt a nemzet ellen való véteknek érezte, hogy egy családfenntartónak 
termett ember egyedül él, s nem hivatását tölti be. Érthető tehát öröme, amikor 
1883-ban végre újra házasságkötésre készülhettek, s ekkor ért véget “egy eszten
deje állandó elégedetlensége.”136 Látható tehát, hogy a fiúk hivatásukra, életvite
lükre, teljesítményeikre nézve is elvártak egymástól bizonyos dolgokat, de igyekez
tek is megfelelni a másiknak.

A levelek tanúsága szerint kisebb súrlódásoktól, félreértésektől eltekintve, igazi 
konfliktus nem merült fel közöttük. Apróbb elégedetlenségeket okozott az 
elvégzett munka nem megfelelő minősége, a kisebb véleménykülönbségek, ami
kor bizonyos kérdések eltérő hangsúlyt kaptak gondolatmenetükben. Aladár 
néha tűi kényelmesnek tartotta Gézát; 1879. május 16-i levelében bátyját élhetet
lennek nevezte, mert Pestre utazásához képtelen volt Patakon az állomásra 
kimenni, hogy a menetrendnek utánanézzen. így Aladár volt kénytelen a könyv
tárban a vasúti menetjegyzéket tanulmányozni, amit morogva ugyan, de természe
tesen megtett.

1891 -tői, édesapjuk halála után még szorosabbá vált szellemi kapcsolatuk , hisz 
mindazt az ellenőrzést, amit a tata kritikája, véleménye képviselt, saját maguknak 
kellett a másik felé közvetíteni. Erre pedig mindkettőjüknek igen nagy szüksége 
volt, hiszen az igazi értékelést mindig a családi vélemény jelentette. Ahogyan 
Aladár fogalmazott 1892 októberében: “Leveled igen jó l esett: szegény jó  tata 
helyébe léptél benne, s úgy vettem, mintha csak mondta volna: “fiam, jó l csele
kedtél!”1̂

Identitás és összetartozás

A család felemelkedése az előzőekben már említett időben, Mór munkájához 
köthető. A nincstelen zsidó fiú, aki kóbor bócherként kereste kenyerét,138 a század 
végére egy polgári középosztály színvonalán élő, a tudományos életben kiemelten 
megbecsült, református vallású lapszerkesztő- és egyetemi tanárfamília feje. A 
XIX. század második felében tehát mind hazafiasságát, magyarságát, mind a 
tudomány által megszerzett (ha címerlevéllel nem is igazolható) nemességét 
bizonyítania kellett.

A nemesi világba való betagozódást segítette a már említett házasság a kisrákói 
és bisztricskei Lehoczkyakkal, amely által mégis legitimálva lett a kóbor zsidó fiú

135 Aladár levele Bíróy Gizellának 1875. Vili. 9. Párizs
136 Aladár levele Gézához 1883. 1. 24. Bp,
137 Aladár levele Gézához 1892. X. 16. Bp.
338 Ballagi Aladár. Ballagi Mór, In: Protestáns Új Képes Naptár az 1879-ik ét/re



önerejű felemelkedése, még ha a frigy anyagilag nem is jelentett sokat. A másik 
mód, amelyért elnézték akár az idegenséget is, a közért való fáradhatatlan munka, 
s ebben a Ballaglak igyekeztek buzgón részt venni. Természetesen ez nem min
dig járt a kívánt eredménnyel, s ilyenkor születtek az 1881. november 20-ihoz 
hasonló sorok: “Szeretem, hogy azok az urak, kik ebben a tekintetben a kolompot 
fölkötötték, kik sokat adnak “nemességükre", nagylónyai és vásárosnaményi 
Lónyai M. és borosjenöi Tisza Kálmán a sutba bújnak, ha egy egész coetus ordítja, 
hogy noblesse obiige! s az öreg Ballagi, a nem nemes áll ki helyettük oly 
erényekkel, melyek egyedüli jogcímei lehetnének ma már a nemesség kegyeletes 
ápolásának."

A magyarul csak egyetemi felvételije táján megtanuló zsidó fiatalembernek139 
legalább ilyen probléma volt helyét megtalálni a múlt század magyar társadalmá
ban. A kikeresztelkedéssel nem változott meg a származása, sót attól fiai sem 
tudtak megszabadulni. Ő maga Verseghy elavult grammatikájából helytelenül 
tanult meg magyarul, s így még egy tisztességes magyar levél megírása is gondot 
jelentett számára egyetemista korában.140

Fiainak már természetesen magyar az anyanyelve, s a család egyáltalán nem 
tartotta zsidó származási hagyományait. Ugyanakkor általában érdeklődéssel 
figyelték a zsidóság életét. 1894. május 10-én írott levelében Aladár beszámolt, 
hogy a főrendiház szavazása (amelyben nem adták meg a polgári házasságkötés 
lehetőségét) kormányválsággal fenyegetett, de az utcán a tüntető tömeg mintegy 
4-500, főképp zsidó fiatalból állt — nem többől, mint ha “felborítanak egy 
komfortáblit.” Az antiszemitizmust is figyelemmel kísérték, Aladár kikérdezte 
egyetemi hallgatóit, akik “lappangva forrongó antiszemitizmusáról beszéltek; 
“ahol ez jelentkezik {...} nem lehet liberalizmus, mert az antiszemitizmus közel 
2000 esztendő óta legbiztosabb fokmérője az illiberalizmusnak.” — állapította 
meg 1894-ben.141

Ugyanakkor — nem tartván magukat zsidónak — elhatárolódtak a sok rossz 
tulajdonsággal emlegetett népcsoporttól, maguk is elítélve hibáikat, a minél 
teljesebb különválás érdekében is. Ahogyan Mór 1848-ban az izraelita hitközség 
kicsinyes fukarsága miatt inkább vallást változtatott,142 úgy ostorozta Aladár a 
hibákat, erkölcstelenségeket, legyen az “csaló zsidó szerkesztő”143 vagy nyerész
kedni akaró zsidó-párt a MTA közgyűlésén. Utóbbi esetben—mint azt 1898. július 
7-i levele is hírül adta — tevőlegesen is fellépett ellenük, amikor minél több pénzt 
akartak a zsidó pártiak egy fővárosi történet megírására kicsikarni. Aladár 
levelének felolvasása után — amelyben felajánlotta, hogy ingyen megírja a művet 
— cseppet sem lett népszerű a Tenczer-vezette144 párt soraiban. S bár hangsúlyoz-

139 Uo.
140 Uo.
141 Aladár levele Gézához 1894. V. 17. Bp.
142 Ballagi A ladár i. m,
143 Aladár levele Gézához 1878,1. 7. Bp.
144 Tenczer Pál (1836-1905) hírlapíró, jogász, 1861. a Magyar Izrael hetilap alapítója és szerkesztője, 

1877 és 1891 között a Neues Politisches Volksblatl alapítója és szerkesztője; Az Atheneum Kézi 
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za, hogy “mi úgyse a pénzért dolgozunk”, saját "romlott és buta”145 keresztyén 
világával sem kevésbé elégedetlen. A zsidóság legfőbb bűnét abban látja, hogy nem 
tudnak ügyüknek használni, az “ahol konc van, ott megjelennek a hollók”146 — 
tézisre rácáfolni.

Hiába azonban az elhatárolódás, a protestáns lap szerkesztése, a keresztyén 
egyházi ügyekben való részvétel, a fiúk nem tudtak származásuktól megszabadul
ni. Amikor 1901-ben és 1905-ben a követválasztásra készült dalok felcsendültek az 
olaszliszkai körzetben, ahol Géza szállt versenybe a helyért, a szövegekben az 
ellenfelek nyomós érvként utaltak vissza az egykori zsidó névre, a zsidókat csúfoló 
rigmusokra.

“Zsidó, zsidó, rongyos zsidó,
Van-e nálad pirosító?
Halvány a Géza orcája,
Pirosító kéne rája,

Éljen Andrássy!

Azért halvány az orcája,
Mert rossz idő fordult rája,
Nem tartotta meg a  szavát,
Bajba keverte a  hazát,

Éljen Andrássy!”
(1905)147

“Csakhogy nem hallgatunk rajok 
Mert hamis az ő zúzájok.
Bloch ivadék nem kell nekünk,
Hammersberg lesz a követünk.

Éljen Hammersberg!”
(1901)148

Az elhatárolódáson kívül magyar voltuk hangsúlyozásává] tudtak harcolni a 
személyüket érintő esetleges antiszemitizmus ellen. Aladár 1875. június 12-én íija 
külföldről a nem a nagyközönségnek, csak saját fivérének szánt vallomásszerű 
sorokat hovatartozásáról: “ha nem lennék olyan véresszájú magyar, mint amilyen 
vagyok, tán örökre ÍH maradnék,]...} Mert hiába, — magyar vagyok, s ezzel az is ki 
van fejezve, hogy nem pénz az Istenem, s a magyarszabású sok hátránynyal járó, 
de tagadhatatlanúl szép, megragadó költőiséget s számos egyéb specialitást 
bálványozom. {...} Hatalmas erkölcsi emeltyű ez a lélekre nézve, ha ily érzelmek

145 Aladár levele Gézához 1898. VII. 7. Bp.
146 Aladár levele Gézához 1898. VII. 7. Bp.
147 OSZK Kisnyomtatványtár, Ballagi-haqyaték, Kortesdalok 1848-1905.
148 Uo.
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mellett tudja, hogy minden tettét azonosítják nemzetével. A legparányibb piszkos
ságot vagyjellemtelenséget nem tudnék elkövetni, mert. a vád nem annyira engem, 
mint a »barbar magyar« népet érné. ” S mindezt Mór nevelésének köszönhetik, aki 
a család és a személyes siker mellé mindig odahelyezte a nemzet ügyét, s a 
becsületes, kitartó munkát állította a sviháksággal érvényesülő középszerrel 
szembe. Mór a reformkori hagyományokon nőtt fel, mindig a haza javára 
gondolva 1848-ban a szabadságharcot, később pedig az ország szellemi felemelke
dését szolgálta.

A legjobban azonban a legkisebb egység, a hármuk által alkotott család műkö
dött, hiszen ott senki sem számított jövevénynek, idegennek, s az hatékonyan 
védett a külső támadások ellen is. A felemelkedő ágat, amelyet Mórnak “ember- 
feletti erőfeszítésébe került ki- és {...} fölemelni”, a fiuk részéről kötelesség 
megőrizni, “hálátlanság [lesz] az ág tovafejlődését megakasztani és erőlködésemet 
hiábavalóvá tenni.”149 A családi mítosz az édesapa — a “dynastia”-alapító és 
szellemi, tudományos vezető — alakja köré szerveződött.

A fiúk büszkesége fiatal éveikben a rajongás hevességével nyilvánult meg 
leveleikben, s erre a szeretetre épült az a magatartás, odafigyelés, amellyel 
családjukat, nevüket védelmezték. 1873. május 7-én így írt Aladár testvérének: 
“Hozzájárul az az óriási tevékenység, önfeláldozó munkásság, mely őt a legjobb 
hazafiak közé sorolja, minket pedig határtalan hálára kötelez. A legnagyobb 
polgári erények központosulnak édes Gézám! a mi atyánkban. Esz, jellem, 
becsületesség egyesült benne, hogy e háromnak erejével tisztelt ember, tudomá
nyos ember és egy — elmondhatjuk — virágzó család alapítója legyen.” A fiúk és az 
apa család-értelmezése eltért annyiban, hogy Mór a Ballagi név összes viselőjét 
gondoskodása alá vonta, ezzel szemben Aladár a szűk famíliára korlátozta jóindu
latát, s szembeállította a faj és a család fogalmát.

Hármuk összetartozását tovább erősítette a P.E.I.L. szerkesztése, amelyben a 
munka, a közös ügy még inkább összekovácsolta együttesüket. A világ felé pedig 
egyre inkább egységként léptek föl, erre utalnak Aladár levélbeli megjegyzései: 
“Hármunkat úgyis egynek tart a világ”,150 “A mi lapunkat úgysem az előfizető tartj a 
fenn, hanem tisztán a hármunk szeretete.”151 A külvilágnak természetesen nem 
tetszett ez a szoros összetartozás, s különösen a protestáns egyházak részéről érték 
olyan vádak a Ballagiakat, hogy a lapot a családi érdek szolgálatában működte
tik,152 ezért ennyire fontos számukra. A vádak sorát egyrészt sikerességük, 
másrészt nyugtalan természetük, származásuk, harmadrészt pedig Aladár gyanak
vó, sértéseket sejtő, állandóan visszavágásra kész modora is okozhatta. 1875. 
június 23-án Genfből írt levelében kitért arra, hogyan lehetséges, hogy a családot 
ellenséges megnyilvánulások veszik körül, és csak magukra számíthatnak. Felsoro

149 Mór levele Gézához 1880. VI. 13. Bp.
150 Aladár levele Gézához 1880. IX. 17. Bp.
151 Aladár levele Gézához 1881- IX. 21- Bp.
152 Aladár levele Gézához 1876.1. 1. Bp.
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lásra került a “vastagnyakúság”, a “merev gerinc”,15* mint másokat irritáló ténye
ző. A reményt Géza modorában, rokonszenves alakjában és saját alaposságában 
vélte felfedezni: ez talán majd meggyőzi az ellenfeleket kiválóságukról.153 154 155 1880. 
szeptemberi levelében új szempontokat vetett fel, mi okozhatja a gyűlölséget 
körülöttük (amelyben ekkor már nagy része volt saját egyéniségének is, hiszen 
egészen másképpen reagáltak pl. a könyvtárban, ha Géza kérését kellett teljesíte
niük, mintha az övét). Három okot talált: az időhiány miatt ki nem alakított 
barátságok, cimboi aságok szövevényét: kedvező, sőt irigyelhető anyagi helyzetü
ket és jószándékú, de néha talán bántó kritizáló véleményeiket.135 A kritikákkal 
szemben egyetlen lehetőségük a név őrzése volt, legyen az könyvkiadás, bálszer
vezés, külső megjelenés, szellemi tevékenység. “Családi nevünkért”,156 a “Ballagi- 
nymbusért”,157 a “dynastia képviseléséért”158 tettek mindent, e köré szerveződött 
a fiúk tevékenysége. Különösen Aladár volt boldog, ha például ruszti kirándulása 
során 1881-ben egy felköszöntő véletlen apropóján “panegryst” hallott a Ballag! 
névről.159 1872. október 22-i levelében megörökítésre is érdemesnek találta egy 
beszélgetőpartnere mondatát, aki elismerőleg így szólt a Ballagiakról: “Kárpátok
tól Adriáig hangzik nevük a hazában”. Ezek a túlzások és hármuk összetartozása, 
valamint egyetemi, akadémiai és tudományos előrehaladásuk dicsősége szolgált 
vigaszul a kapott sértésekért, gáncsokért. Ebben viszont újra szervezett erőként, 
összetartó családként, együtt kellett fellépniük, hogy a kellő eredményt elér
hessék.

Összetartozás és érvényesülés

1876-tól Géza Sárospatakon élt, odakötötte munkája, családja, gazdasága. 
Természetesen nehezebben tudta a fővárosban zajló eseményeket követni, mind 
családi, mind tudományos, mind politikai tekintetben. Öccse vállalta leveleiben a 
tájékoztatás tisztjét, amelyet — hasonló érdeklődésű lévén — eredményesen tudott 
betölteni. Szinte minden levélben szó esett a családi ügyekről, nővérükkel 
kapcsolatos panaszokról, a Ballagi-rokonság invázióiról, az éppen épülő házak 
helyzetéről (1869-70-ben a Mária utca 10., 1880. májusától pedig a Kinizsi utca 29. 
számúról), az anyagi helyzetről, mama látogatásairól, az ismeretségi körben 
történt vizitekről. 1883. február 19-i levelében például hosskan beszámolt Anna 
nevű cselédjük elbocsátásának körülményeiről. A “romlott s romlottságában 
kultivált” nő szeretőjétől teherbeesett, s így lopásai és erkölcstelensége miatt 
kellett elhagynia a házat. Aladár felháborodásában beszámolt a nő szeretőjéről s 
új állásáról: csaposlány egy külső józsefvárosi kocsmában. Felháborodott meg

153 Aladár levele Gézához 1875. VI. 23. Genf
154 Aladár levele Gézához 1875. VI. 23. Genf
155 Aladár levele Gézához 1880. IX. 17. Bp.
156 Aladár levele Gézához 1897. XI. 29. Bp,
157 Aladár levele Gézához 1884. VII. 13. Svábhegy
158 Aladár levele Gézához 1881. III. 9. Bp.
159 Aladár levele Gézához 1881. Vili. 5. Sopron
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jegyzéssel zárult a levél ezen része: “egy-két hónap múlva kéne megszületni a 
fattyának, de a fejem teszem rá, hogy elhajtja vagy elöli mielőtt a világra jönne.” 
Ilyen apróbb, mindennapi élethez kapcsolódó történetek is helyet kaptak tehát a 
levelekben, különösen, ha a dolog Aladárt felbosszantotta.

Aladár leveleinek a második nagy területe édesapjuk tudományos szereplése
iről, egészségi állapotáról, mindennapjairól beszámolni. Géza távollétében Ala
dárra bízatott a rá való odafigyelés, a fiúi segítségadás minden neme — különösen 
utolsó idejében, betegsége alatt. 1881-ben Mór felolvasásának sajtóvisszhangjáról 
számolt be, a vélemények pontos felidézésével.160 Egy évvel korábban a tata 
színházügyről tartott előadását támadták haragosai, a Fremdenblatt pedig Bloch 
Móricként emlegette sértésként — ahogyan bátyjának hírül adta.161 162 1881. február 
19-én leírta tata viselkedését Révész Imre152 halálakor, hogy Géza is tisztában 
legyen vele, mitjelentett édesapjuknak az elvesztése: “Révész halála reggelén bejő 
tata hozzám, kezében a Függetlenség; felkölt; haja az ég felé állt, s csak ennyit 
mond: »mondok olyan újságot, hogy nem alszol többet: Révész Imre meghaltl... 
igazán! ... marad a szeme tje!« s azzal sírt keservesen. Több mint 10 éve, hogy ily 
gyászban nem láttam”. Ezek a levelek segítették a távolélő fiú elszakadását 
meggátolni, s élő, szoros kapcsolatukat, amely nélkülözhetetlen volt a szellemi 
együttműködéshez, fenntartani. 1877-ben Mór lemondására adott magyarázatot 
Aladár, amelyben egyrészt a debreceniekkel való örök vitájajátszott szerepet, mert 
a békülékeny dunamelléki superintendentiában nem akart “ötödik kerék lenni”. 
Másrészt azonban egészsége megromlása is a döntéshozatal felé terelte. “Tata már 
egy év óta különösen, gyakran tapasztalta, hogy ha egész lélekkel huzamosabban 
beszél, altesti bántalmai rendkívül feltámadnak, úgy hogy valósággal önmaga 
iránti kötelessége volt, hogy a fárasztó professurával felhagyjon”. Ettől az évtől 
kezdve Aladár folyamatosan tudósította bátyját a számukra oly fontos szellemi 
vezető, erkölcsi mérték szerepét betöltő apa egészségi állapotáról, amit Mór 
feltehetően nem részletezett fiához írott leveleiben. 1891 májusában, néhány 
hónappal Mór halála előtt őrömmel írta — az orvosi vélemény szerint is váratlan 
javulást mutató — édesapjukról, hogy mindennap földieperrel, szamócával ked
veskednek neki, s talán lehetőség lesz nyitott kocsin Törökbálintra egy kicsit a friss 
levegőre vinni.163

A harmadik lényeges téma a levelekben a tudományos újdonságokra vonatko
zik. A fővárosi lehetőségek és a sárospataki viszonylagos elzártság közötti különb
séget figyelembe véve érthető, hogy Aladár a megjelent új művek ajánlásával is 
megpróbálta bátyját bekapcsolni a Budapest-központú szellemi életbe. 1884. 
december 30-án írt levelében olvasható az utóiratként sietősen hozzácsapott 
sorokban: “Ha a könyvtártanról alaposabb ismeretet kívánsz, kérd el Baczoni-

160 Aladár levele Gézához 1881.1. 5. Bp.
161 Aladár levele Gézához 1880. IX. 17. Bp.
162 Révész Imre (1826-1881) ref. egyh. tört,, 1861-tÖl ogy. képviselő, 1859-től az MTA 1. tagja, 1871-től

a bécsi teológiai kar díszdoktora; Új M agfar Irodalm i Lexikon, Bp., 1994. (a továbbiakban: UMIL)
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163 Aladár levele Gézához 1891. VI. 6. Bp.
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tói164 az általam Bokornak166 küldött s az által Baczoninak átadott Petzhold-féle:166 
Katechismus dér Bibliotheken-Lehre című könyvemet.” Máskor csak címeket 
említett, milyen újonnan megjelent könyveket rendelt meg, mi az, ami megérke
zett, mit tart érdemesnek a megvételre.

Hírt adott a budapesti közéleti eseményekről is, bár a politikai ügyekről ritkán 
tett említést. A leghosszabban részletezett, legaprólékosabb leírásban olvasható, 
s őt magát is láthatóan leginkább indulatba hozó esemény IS??, december 16-i 
levelében található. “Én is láttam március 15-dikét! De mégse! Március 15-dikén 
nem lehetett oly nagy a lelkesültség a kicsiny és német Pest Budán, mint most a 
hatalmas, jórészt magyar Budapesten.” Ezzel a lelkesült — s az események 
ismeretében — meglehetősen túlzó és naiv felkiáltással kezdte híradását Aladár az 
orosz-török háború idején tartott népgyűlésről és népmozgalmakról. A gyűlés 
résztvevői követelték, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia kezdjen akciót az orosz 
hadsereg ellen, s ezért a lovardában megtartott gyújtó hangú beszédek után 24 
tagú bizottságot választottak, akiket követségbe küldtek Tiszához. Aladár termé
szetesen mindenhol együtt vonult a tömeggel, amely a sikertelen követségben 
járók visszatérte után Tisza lemondását követelte, “gazember Tisza, Andrássy!” 
felkiáltások közepette. Nyomatékül Tisza középső ablakát és a palota lámpáit is 
beverték. A katonaság megjelenésekor a “Kossuth Lajos azt izenté”-t énekelve a 
tömeg a szabadelvű kör elé vonult, ahol ismét Verhovay Gyula167 beszélt fenyege
tően az uralmon levőkhöz, majd beverték az épület ablakait. Az egész város 
forrongott, az öregek 1848-at emlegették, a fiatalabbak a casino előtt kiáltoztak 
fegyverért. Aladár természetesen mindenhol a tömeg közepében menetelt, majd 
hazaszaladt öccsét tudósítani, mint szemtanú, s mint legbiztosabb forrás. S 
mindezzel egyetlen céya volt: “Szeretném, ha Patakon általam előbb teijedne el 
a mai “március 15~e” híre, mint a lapok által.” Miután nem akarta, hogy nevéhez 
kapcsolják a híradást, nem hiúság mozgatta ebben a kérdésben, hanem életének 
egyik legfontosabb alapelve: minden hírt először tudni, hamarabb jutni a belső 
forrásból származó információkhoz, naprakészen értesülni a fontos események
ről. A másik, lényegesen kevésbé lelkesítő, de a magyar politikai élet számára 
fontos eseményről, Kossuth haláláról tudósított 1894. március 23-án. Nem volt 
rest többszőr végigjárni az egész várost, megnézni, mikor és hol tették ki a fekete 
lobogót. “A Ferencvárosban én tűztem ki a legelsőt; a lapok hibásan íiják, hogy a 
Viola-utcában lett volna az első.” Délután még egyszer körbejárva a várost az 
üzletekben elhelyezett jelképeket vizsgálta meg. “Nálam sejtheted, hogy az idealiz
mus nagy alakjának szól a tisztelet jelvénye, minőt soha máskor nem függesztettem

]Ö4 Baczoni Lajos (1851-?) 1875-től főiskolai jogtanár, 1885-től a debreceni jogakadémia rendes tanára, 
1893-tól a Debreceni Protestáns Lap  szerkesztője; Pallos Nagy Lexikona, II. 439.o,

165 Bokorjózsef (1843-1917) fi!, és pedagógiai író, 1868-tól a sárospataki református főiskolán tanított, 
1885-ben a bp-i egyetem neveléstörténet-tanára; UMIL, I. 254-255.o.

166 Julius Petzholdt (1812-1891) német bibliográfus, 1890-ben Lipcsében jelent meg az említett mű; 
Pallos Nagy Lexikona, XIII. 1028.O.

167 Verhovay Gyula (1849-1906) újságíró, 1879-ben a Függelhmségc. lap alapítója, 1878-87 közöttCegléd 
ogy. képviselője; UMIL, III. 2244-2245.0.
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volna ki.” A “csodaszerűen impozáns” temetésre mint a közélet emberét, politikai 
írót feltétlenül elvárta bátyját -  ezzel is érezhetővé tette, hogy nemcsak érdeklő
désből s elsősorban nem személyes kötődésből részletezte a témát, hanem mert 
közéleti pozíciójához, szellemi tekintélyéhez (s bátyjáéhoz úgyszintén) hozzátarto
zott az erről való tudás. Aladár egész életében érzékenyen védte és építette a 
Ballaglak szellemi pozícióját, s mindig megtalálta a módját, idejét, amikor nekik 
jelen kellett lenniük.

Az ötödik nagyobb témacsoport a tudományos-publikációs életben zajló csatá
rozások leírása, a naprakészen tálalt viták, személyeskedésbe menő ellentétek 
feljegyzése. 1881. február 8-i levelében beszámolt Brassay168 cikksorozatáról 
(amelyben Mór is érintve volt): “Egy agyalágyúlt vén ember dühöngései azok, 
melyek most már, giliszta-hosszúságú cikksorozata végén, kizárólag aNyelvőrt-üúk. 
A munka e kettős természete is nagyon igazolja azt a föltevésemet, hogy szegény 
öregnek csakugyan elment az esze.” 1879-ben az Archeológiái Értesítő ügyéről 
számolt be, Henszímann169 eltávolításáról,170 1881-ben Harangod! és Zombori171 
egymást mocskoló “ocsxnány” cikkeiről.172 Egészen külön világ az akadémiai, 
illetve az egyetemi ügyek részletezése Géza előtt. Miután a család elismertsége 
ezen a két területen volt leginkább mérhető, természetesen a legfőbb cél az, hogy 
mindhárman akadémikusok és egyetemi tanárok legyenek. Ehhez azonban nem 
volt elég műveiket színvonalasan megírni, hanem az adott intézményi viszonyokat, 
az összefonódásokat, érdekhálózatokat is ismerni kellett. Ebben segített Aladár 
tájékozódni és betekintést nyerni bátyjának. 1878-ban a Történeti Társaság 
viharos üléséről,173 1883-ban a kari ülésről, Bászeí174 megbukásáról,175 1881-ben a 
tanári ülésről (ahol az egyetemi tanárok jelöléséről, vallási megoszlásáról, a 
jelöltek személyéről volt szó),176 1889-ben az akadémiai bírálatok kérdéséről 
tudósított.177 Mindezekkel tehát a tájékozódást könnyítették meg, Géza “benn- 
fentességét” őrizték meg a levelek.

A testvérek között nemcsak levélváltás folyt, hanem Géza haláláig változó 
intenzitással, de állandóan munkakapcsolatban is álltak egymással. Ezt segítették 
elő Aladár küldeményei, a “comissió”-k teljesítése, amellyel Géza tudományos 
munkáját könnyítette meg. A P.E.I.L .-bán közölték 1877-79 között híres tudósok,

168 Brassai Sámuel (1800-1897) nyelvész, 1872-től '8'1-ig kolozsvári egyetemi tanár, 1884 tői az MTA 
tiszteletbeli tagja; Pallos Nagy Lexikona, III. 652-654. o.

169 Henszímann Imre (1813-1888) régész, műemlékvédő, 1841-től az MTA 1. tagja, I873-tó! az MTA 
rendes tagja; Pallos Nagy Lexikona, IX. 81 .o.

170 Aladár levele Gézához 1879. II. 7. Bp.
171 Zombory Gedő (1837-1913) író, egyh. író, 1856-tól a nagyenyedi református főiskola tanára, 1861- 

67 között a szatmári ref. főgimnázium tanára; UM1L, VII. 2317.o.
172 Aladár levele Gézához 1881. II. 8. Bp.
173 Aladár levele Gézához 1878. XII. 15. Bp.
174 Baszd Aurél (1845-1920) klasszika-filológus, 1871-től bp-i főgimnáziumi tanár, 1872-től egyetemi 

magántanár; Az Atkmenm Kézi Lexikona, I. 188. o.
175 Aladár levele Gézához 1883. 1. 10. Bp.
176 Aladár levele Gézához 1881. XI. 9. Bp.
177 Aladár levele Gézához 1889. X. 24. Bp.
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hírlapírók iskolai értesítőit, kommentálva is azokat. Az értesítők begyűjtése, 
osztályozása sokszor előkerült az azokban az években született levelekben. Bécsi, 
illetve heidelbergi tartózkodásuk idején a fiúk gyakran fordultak kéréssel az 
itthonlevőhöz, ügyeik intézésében, a küldemények összeállításában. Amikor 
pedig 1876-ban Géza Sárospatakra költözött, Aladár szívesen és gyakran teljesítet
te kéréseit. Ahogyan a január 22-i levélben szerepelt: “Comissioidat szívesén 
végzem, azért, kérlek, fordulj csak ezután is hozzám." így is történt, a kiállítási 
“saison-kártya”megszerzésétől,178 a stampiglia vésetéséig179 Aladár minden ap
róbb kérést teljesített. Munkájában is segítette, ahogyan 1878. februári levelében 
áll: “Ha azonban, valami irodalmi újdonság érdekel, s tán írni is akarnál róla, csak 
írj nekem, azonnal eljárok benne.”180 Ugyanígy segítette az anyaggyűjtésben, az 
összegyűlt munkák beköttetésében, az apróbb adminisztrációk elvégzésében. 
Állandóan gyűltek a holmik a Ballagj lakáson, amik Géza látogatását várták, hogy 
helyükre kerülhessenek. A leggyakoribb kérés könyvek, lapszámok megküldése 
volt, akár Géza munkájához kellettek, akár röpiratgyűjteményébe, vagy könyvtá
rába. Gyakran Aladár szerezte meg és kölcsönözte ki, hosszas, többnapos utána
járással a bátyját érdeklő levéltári anyagokat vagy írta ki azokat a könyvtári 
katalógusból.181 Általában szívesen megtette, ritkán zúgolódott, bár 1878. decem
ber 15-i levelében erre is van példa: “Továbbá, azt hiszed tán, hogy expeditorod 
vagyok? Annyi lomod gyűlt, amennyi még sohse! ... Ezeket se ártana haza 
szállítanod, mert én ugyan, legalább karácsony után 2 hétig, nincs rá eset hogy 
elexpediáljatn. Ha kell, vidd el magad.” Ezekben a sorokban persze a bosszúság 
mellett sokkal inkább az az igény munkált, hogy Géza mielőbb hazalátogasson, és 
személyes találkozásra kerüljön sor. Hasonlóan többször előforduló kérése Ala
dárnak, hogy Géza népszerűsítsen némely folyóiratokat (Havi Szemle, Budapesti 
Szemle, Nemzetgazdasági Szemle) Sárospatakon, s ez már a valódi közös munka, az 
érdekösszekapcsolódás Felé mutat. Az újságok előfizetőinek száma természetesen 
meghatározta a lap anyagi helyzetét, további sorsát, így a bizalmas, “vidékre 
kihelyezett” kortesek sokat tudtak segíteni. Ez olyannyira fontos, hogy 1881. 
december 13-i levelében Aladár külön stratégiát dolgozott ki, hogyan lehetne az 
előfizetési időszakban a sárospataki, 1880-ban Mitrovics182 által indított lap 
felhívását a tisztességes keretek között 1 héttel később megjelentetni náluk, 
nehogy saját előfizetőiket veszítsék el. “Neked tehát az a teendőd, hogy jóm ódjával 
halogasd azt, hogy ide leküldjék az előfizetési felhívást. Az én dolgom lesz aztán, 
itt halogatni, még pedig a legtisztességesebben. Majd ha lejössz, elmondom 
haditervemet, mely legalább egy héttel elhalasztja az előfizetési felhívás közlését.” 

Aladár a tárgyi küldemények beszerzésén túl, több alkalommal keresett pártfo
gót, támogatót bátyja ügyében, ismeretségeit, lekötelezettjeit felkeresve. Az 1879

178 Aladár levele Gézához 1885. IV. 29. Bp.
179 Aladár levele Gézához 1879.1. 11. Bp.
180 Aladár levele Gézához 1878. II. 8. Bp.
181 Aladár levele Gézához 1886. 1, 27. Bp.
182 Mitrovics Gyula (1841-1903) ref. lelkész, 1868-tól a sárospataki református teológiai akadémia 

tatjára, 1882-86 között a Sárospataki Lapok szerkesztője; Pallos Nagy Lexikona, XII. 709. o.
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és 1888 közötti időszakra eső négy nagyobb horderejű, a család mindhárom tagját 
érintő, igazi stratégiát és taktikát igénylő, érdekeket megmozgató esetet később 
fogom tárgyalni. Az évek során azonban több kisebb ügyben is segítségére sietett 
Aladár testvérének. 1878. március 24-én diadallal értesítette Gézát: kinyomozta, 
helytani és heraldikai vizsgálódásnak vetette alá a bátyja ellen írt névtelen levelet, 
s minden kétséget kizáróan megállapította írójának kilétét. 1892-ben pedig, amikor 
Géza közelébe került egy budapesti egyetemi tanári státusznak, a jelölés időszaká
ban állandóan ismerőseit látogatta, tőlük igyekezett Géza helyzetéről információt 
szerezni. Végül az állást nem sikerült megszerezni.183 Ugyanígy, ismeretsége általi 
előnyét akarta megosztani az 1885. október 21-én írt levél tanúsága szerint is, 
amikor a Ráday-könyvtárat rendező Kundora Aladár lekötelezet tjeként megenged
te, hogy a 4000 darab duplumból a katalógus előtt válogassanak. Aladár pedig 
Gézát hívta, hogy a “többi farkas”, Ráth György, Szél Farkas, Szinnyei és a 
könyvtárak előtt megszerezzék az őket érdeklő ritkaságokat. Nem volt ismeretlen a 
családi barátokra való támaszkodás a fiúk előtt, hiszen 1870-ben Karlsbadból írott 
levelében184 Mór is hosszan taglalja, kikkel ismerkedett meg útján, akik majd 
Aladárt segítik, amikor apja kívánságára beutazza Zalát, Somogyot, Baranyát. 
Elkerülhetetlen is volt az egymást támogató érdekcsoport, családi közösség ki
alakítása a Ballaglak számára, hiszen a korszakban korántsem ők az egyetlenek, 
akik ilyen módon teszik magukat erőssé, érvényesülővé. A levelekben többször szó 
esik az ellenfelekről, az ellentétes érdekek csoportosulásáról, a családi és személyi 
elven működő közéleti és tudományos-szellemi visszásságokról, gyakran meglehe
tősen erős, sót durva hangnemben.

A legfőbb ellenfél a hozzájuk hasonlóan összetartó, egymást támogató, egymá
sért korteskedő Pulszky-família volt. Az Akadémián ahárom Ballagi mellett három 
Pulszkyt is találunk az 1880-as években, Ferencet,185 Ágostot,186 Károlyt.187 1877. 
december 12-i levelében Aladár “irodalmi sub rosa” cím alatt ismerteti bátyjával 
Pulszky Ferenc nagy titokban megtudott és tovább nem adható tervét, amelyről 
Prém Józseftől,188 a Pulszkyak hű emberétől értesült: P. Károly az Eszterházy 
országos képtár igazgatója lesz 3600 Ft fizetéssel. Az iparmúzeumot a család 
atyafia, Schikedanz berlini építész kapja 23 évesen 3000 Ft fizetéssel, aki azonban 
nem tud magyarul, így kell mellé egy segédőri állást betöltő személy — ez lesz Prém 
József, Aladár informátora. 1879. februári levele189 ismét a nagy ellenfélről szólt:

183 Aladár levele Cézához 1892. V. 7. Bp , ül. 1892. V. 18. Bp.
184 Mór levele Gézához 1870. VHI. 24. Karlsbad
185 Pulszky Ferenc (1814-1897) író, politikus, régész, kritikus, 1838-tól az MTA 1. tagja, 1840-tól r. tagja, 

1869-tól a Nemzeti Múzeum elnöke, 1873-tól az MTA ig. tagja, 1895-től másodelnöke; UMIL, III. 
1663-64.0.

186 Pulszky Ágost (1846*1901) jogfilozóftis, író, 1872-1894 között egyetemi tanár, a Társadalom
tudományi Társaság alapítója és elnöke; UMIL, 1663.o.

187 Pulszky Károly (1853-1899) művészettörténész, fordító, 1884-1896 között az Országos Képtár 
igazgatója; UMIL, III. 1664.o.

188 Prém József (1850-1910) író, tanár, a Képzőművészeti Szemle megindítója, a Fővárosi Lapok 
munkatársa, 1889-től középiskolai tanár Pozsonyban; Az Atheneum Kézi Lexikona, II. 1432.o.

189 Aladár levele Gézához 1879. II. 7. Bp.
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Pulszky erőszakosan keresztül vitte, hogy Henszlmann eltávolításával fia, Károly 
legyen az Archeológiái Értesítő szerkesztője. “Hanem a fia, Károly úrfi, az már bölcs, 
mutatják hivatalai, mint az iparmúzeum igazgatója műtörténész, mint képtári 
segédőr műkritikus, mint az Archeológiái Értesítő szerkesztője régész. Az az egész 
régészeti társulat is tisztán ad majoréin Pulszkyanorum glóriám alakult: vén Pulszky 
az elnöke, fia Pulszky most szerkesztő lesz”. Aladár természetesen nemcsak 
elégedetlen, de erkölcsi érzékében is mélyen megbántott, mikor ellenfele — 
véleménye szerint — tisztességtelenül érvényesült. “Dejszen, az ily országnak,” — 
kiáltott föl — “hol ily égbekiáltó pajtáskodás van napirenden, el kell pusztulnia". 
Persze nem egyedül a Pulszkyak összefonódása veszélyeztette az ország létét, 
Aladár szerint ez csak mintegy jelzésként értékelhető: minden hivatalt családi, 
baráti érdemért, rokoni kapcsolatért adtak. Említette például Péchy Tamást,190 aki 
minisztériumából már egészen Abaúj-Sáros vármegyét csinált, mert minden 
rokonát zsíros állásokbajuttatta.1911892 májusában az akadémiai választások után 
durván kikelt az ott tapasztalt módszerek ellen is, mikor azt látta, hogy ű.n. 
leányági-választások zajlottak, vagyis a lányos apák vejeiket igyekeztek minél 
magasabb pozícióba emelni. Ahogyan levelében fogalmazott: “p... szag borult erre 
a hazára. Már nemcsak a mágnásban, de a tudósban is (per mopsz) csak a születés 
számít.”192 Amiben persze igaza volt, de nem szabad elfelejteni, hogy éppen 
Ballaginak születni nem számított rossz ajánlólevélnek, sokkal inkább egyfajta 
szellemi-tudományos “kutyabőrnek”.

Ahhoz azonban, hogy a kiélezett harcban ne szenvedjenek hátrányt, megfelelő 
közös stratégiát is ki kellett dolgozniuk, s erre különösen Aladár volt alkalmas, 
tevékeny, külső szempontokat, pletykákat észben tartó irányítóként. 1883-ban 
például a Szinnyey Józseffel193 folytatott vitában közös álláspontot akart kialakíta
ni Gézával. Két dolgot kért: titoktartást és hidegvért, hogy ne kerüljön az ügy 
személyes térre.194 195 Valószínűleg Géza erre kevésbé volt alkalmas, Aladár bosszan- 
kodva-nevetve írta bátyjának fél évvel később: “az ördög hadakozzék veled 
szövetségben, ha mindig előre kikotyogod a hadi tervet.”105 A csatározásokon 
kívül saját híveik támogatásával tudtak pozíciókat megszerezni, vagy legalább 
ismerőseiken segíteni. Az előbb idézett kemény Pulszky-ellenes levélrészlet igaz
sága meglehetősen kérdésessé válik, amikor a sorokból kiderül: a Ballagi aknái 
bizony ugyanúgy az ismeretség számított.

1879-ben például Aladár ajánl egy szegény, szerencsétlen fiatalembert, bizonyos 
Kolossy nevűt, akinek a lábát levágták, de Aladárnak gyászjelentéseket, Gézának

190 Péchy Tamás (1829-1897) 1867-től Abaúj m. első alispánja, 1875-80 között közmunka és köz
lekedésügyi miniszter, 1880-1892 között a képviselőház elnöke; Az Atheneum Kézi Lexikona, 1892. 
Bp., II. 1371.0.

191 Aladár levele Cézához 1877. XII. 12- Bp.
192 Aladár levele Gézához 1892. V. 24. Bp.
193 Szinnyei József ifj. (1857-1943) nyelvész, 1883-tól a bp-i egyetemen a finn nyelv és irodalom 

magántanára, 1888-tól a kolozsvári egyetem tanára, majd dékánja, 1893-tól ismét a bp-i egyetem 
tanára, 1909-10 között dékánja, 1923-24 között rektora, 1884-től az MTA 1. tagja, 1896-tól az MTA 
r. tagja ; UMIL, 2002.O.

194 Aladár levele Gézához 1883. X. 8. Bp.
195 Aladár levele Gézához 1884. IV. 24. Bp.
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választási iratokat gyűjtött nagy buzgalommal; és kérte testvérét, legyen kritikájában 
ezért elnéző vele.196 1887. június 23-i levelében Aladár beszámolt arról, hogy a 
bölcsész segély-egyletben Géza jelöltjének tanítói állást szerzett, bár nem tett rá jó 
benyomást, de ha testvére olyan melegen ajánlotta, félretette ellenérzéseit. 1890-ben 
pedig egy kitüntetéses vizsgát kellett Aladárnak elintéznie, amely protekciót novem
ber 7-én írt levelében így kommentálta: “Ha megígérted nekik, tudod, hogy érted 
megteszem. De beláthatod, hogy én, aki a magam dolgában sohasem szaladgáltam 
protectio után, meggyőződésből: másokban az önsegély elvi alapjáról való lelépést, s 
a pártfogolásba való nyomorult bizakodást még kevésbé óhajtom pláne a magam 
megterheltetésével istápolói.” Az idézetből egyrészt kivehető Aladár kedvetlensége, 
a feladattal szembeni ellenérzése. Másrészt a saját protekció kérdésénél két eset 
lehetséges: vagy a családi mítosz része a becsületesség, az önerőből érvényesülés, vagy 
a korban szokásos kilincselésekhez képest kevesebbszer fordultak a Ballaglak ismerő
sökhöz saját maguknak juttatandó előnyökért. De az, hogy fordultak, nem lehet 
kétséges a levelek alapján sem. 1889-ben Kérészy Zoltánnak197 jártak ki egy ösztöndí
jat, a minisztériumban kért szívesség alapján.198 1880-ban “Boross bácsi” fiának kellett 
volna segíteni, aki ugyan megbukott, s apja mégis rendkívüli hallgatónak akarta 
az egyetemen,199 Ugyanekkor felvétették a dékán lányát is. Zsoldos Bélát200 is 
menedzselték 2 évvel később, Thuküdidész-fordítására Aladár hívta fel Hunfalvy201 
figyelmét, s elintézték füzetbeni kiadását, így pénzhez is juttatva a fordítót.202 Az ifjú 
tehetségek patronálásának szokása még Mórtól eredt, akiről 1878-ban Kun Pál203 
tehetségének emlegetésekor így írt Aladár: “Tata el volt ragadtatva, mikor olvasta s 
úton-útfélen (szokása szerint, ha valakiben tehetséget lát {...}) emlegette ismerősei 
előtt.”204

Az ismerősök, barátok támogatásán kívül igyekeztek egymásnak is segíteni, ha 
állásszei'zésről, tisztségbetöltésről volt szó. Mert ha nem ügyeskedtek, nem 
igyekeztek, munkájuk sem akadt elegendő. Ebben főképpen Aladár jeleskedett, 
1887-ben Géza munkájának megjelenését Mórral együtt, sok utánajárással intéz
ték el, minden követ megmozgatva a családi ügy elintézésének mindent elsöprő 
hevességével.205 Ebben az esetben még Mór tudott segíteni, mind financiális 
kérdésekben, mind a Franklin nyomda igazgatótanácsosaként. Ugyanígy meg

196 Aladár levele Gézához 1879. XI. 20. Bp.
197 Kérészy Zoltán (1868-1953) jogi író, debreceni, kolozsvári, majd kassai egyetemi tanár, 1912-ben 

utóbbi helyen dékán; Kérni Nagy Lexikona.
198 Aladár levele Gézához 1889. III. 4. Bp.
199 Aladár levele Gézához 1880. IX. 7. Bp.
200 Zsoldos Béla (1847-1919) sárospataki főgimnáziumi tanár, Thuküdidész, Démoszthenész fordítója, 

társszerkesztője a Sárospataki Lapoknak-, Az Atheneum Kézi Lexikona, II. 18b8.o.
201 Hunfalvy Pál (1810-1891) nyelvész, nyelvtörténész, néprajztudós, 1841-től az MTA 1. tagja, 1858-től 

r, tagja, 1883-tól az MTA I, osztályának elnöke, 1865. ogy. képviselő; UMJL, II. 844.o.
202 Aladár levele Gézához 1882. III. 26. Bp.
203 Kun Pál (1842-1891) pedagógus, író, 1866-tól a sárospataki református gimnázium, majd akadémia 

tanára; Pallos Nagy Lexikona, XI. 103.o.
204 Aladár levele Gézához 1878. III. 8. Bp.
205 Aladár levele Gézához 1887. IX. 22. Bp.

8 0



mozgatott a két fiú mindent, ha a tata nevének, tekintélyének védelméről volt szó: 
amikor 1875-ben Mór neve mellé másét is fel akarták venni a Biblia-fordításra, 
Aladár ádáz harcot kezdett ez ellen édesapja háta mögött.206 Amikor pedig 8 évvel 
a halála után, 1899-ben zsebszótárát változatlan utánnyomással tervezték kiadni, 
Aladár joggal ágált ellene, hiszen a tudomány haladásával a felmerült-kiderült 
hibák meghagyása és ki nem javítása rontotta volna Mór tudományos hírnevét.207

Ugyancsak a fiatalabb fiú volt az — a fővárosban lakva központi helyzete és 
nyugtalan, állandó szervezésre kész természete miatt is —, aki Gézának munkaaján
latokat küldött, felkéréseket járt ki, állandóan ismerten tartotta öccse nevét. A 
lapbeli munkán túl 1879. július 6-án írott levelében kifejezetten arra kérte, vegyen 
át tóle feladatokat, mert a vállalt gondok miatt túlterheltnek, túlfeszítettnek, 
áldozatnak érezte magát. 1872 nyarán népdalgyűjtésre buzdította,208 1877-ben a 
György Aladár209 szerkesztette magyar tudományos enciklopédia tervét hallva 
pedig azonnal “riasztotta” Gézát, vállaljon témát mihamarabb, mert egyrészt ilyen 
vállalkozásból vétek kimaradni, másrészt mind szellemi, mind anyagi előnyökkel 
jár.210 Amikor pedig 1889-ben Aladárt kormányképviselőnek kérték az érettségi 
vizsgákra, ő Gézát is javasolta azonnal, így őt is listára vették,211 ami a viszonylag 
könnyű kereset és a növekvő tekintély miatt volt fontos. Ebben az esetben is igaz, 
mint Aladár minden manőverére Géza irányában: “Nekem meg szemrehányáso
kat ne tégy: év kezdet óta minden lépésemnél jobban szem előtt tartom a te 
érdekedet (mely directe az enyém is) mint a magamét. Még lapom hirdetéseit is 
úgy állítottam össze, hogy rád gondoltam!” — írta 1892. március 23 án.

A legszorosabb együttműködés a,P.E.I.L. szerkesztése közben alakult ki ahárom 
Ballagi között. A fiúk egy ideig mint segédszerkesztők is működtek, és folyamato
san publikáltak benne, arni egyrészt a lap érdeke, másrészt saját akaratuk, 
lehetőségűk volt. Számtalanszor előfordult, hogy egy-egy megjelent könyvről 
kritikát, egy-egy támadó cikkre válaszul írást kért bátyjától Aladár 1876 után. 
Cikkeinek más lapokban való elhelyezését is gyakran ő végezte, 1877, december 
12-i levele tanúsága szerint például György Endrénél,212 a Nemzetgazdasági Szemlé
ben  sikerült Géza egy cikkének helyet találnia. A dolgot persze nem adták ingyen, 
cserébe az anyagi gondokkal küzdő újságnak előfizetőket kellett szerezni: “Jár-e 
Patakra? Jó  volna, ha nemcsak a magatok számára, de ha az ifjúsági könyvtár 
számára is kivinnéd, hogy előfizessenek rá.”213 Ugyanez történt meg 1879 febru- 
áijában, amikor Bodnárhoz vitte Géza cikkét, aki “azt mondta a cikked a jövő

206 Aladár levele Gézához 1875. XII. 12. Bp.
207 Aladár levele Gézához 1899. IX. 19. Bp.
208 Aladár levele Gézához 1872. VII. 23. Bp.
209 György Aladár (1844-1906) író, hírlapíró, 1882-től hivatalnok az Országos Statisztikai Hivatalban, 

Az Alheneum Kézi Lexikona, I. 710.o.
210 Aladár levele Gézához 1877, IX. 8. Bp.
211 Aladár levele Gézához 1889. III. 4. Bp.
212 György Endre (1848-1927) ogy. képvisó, író, a Nemzetgazdasági Szemle és a Vasúti Közlöny szer

kesztője, 1876-tól az MT A I. tagja, földművelésügyi miniszter.
213 Aladár levele Gézához 1877. XII, 12. Bp.
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füzetben olvashatod szépen kinyomott betűkkel.”214 A probléma azonban itt is az 
előfizetők alacsony száma volt, így Aladár ismét feladatot adott: “hallod-e te bátya, 
te is tégy valamit a füzet javára. Dicsérd, magasztaljad, diákokkal járasd, a 
kaszinóba is meghozathatnád, meg tudja kő hol van még Patakon pénz”.215 
Gyakori a levélváltás a korrektúra-kérdésekben: "a javításban főleg a számokra 
ügyelj”,216 sokszor kiegészítik, korrigálják a hibás adatokat, megbízható kritikus
ként egymás munkája iránt. Érdekesen fonódik össze hármuk megírt szövege, 
bizonyos műveknél utólag nehéz lenne kideríteni, milyen mértékben vett részt a 
másik két családtag annak létrehozásában, jegyzetanyagának gyűjtésében, rend
szerezésében, vagy akár megírásában, javításában, korrektúra-olvasásában. Erre 
példa egy 1892. december elsejei levélrészlet, amelyben Aladár édesapja szótárki
adása elé írt előszavát kéri kijavítani, a zsúfoltságot megszüntetni. Ugyanakkor 
leírta, hogy édesapjával mindkét szótáron közös munkát végzett (1872-ben, a 
Heidelbergben töltött idő alatt is korrigálta a szerinte hibás kifejezéseket), de 
miután a javítás, pótlás jó  része Mór munkája, az alapszöveg pedig eredetileg 
kizárólag az övé volt, így csak Mór neve fog szerepelni a könyv címlapján az új 
kiadáskor.

A leírtakon kívül számtalan apró helyesbítés, javítás vagy adatkérés szerepelt a 
levelekben. A közös munka ellenére meglepően nagy arányszámban található 
Aladár instrukciója, felszólítása Gézához. Vonatkozik ez a témaválasztásnál felme
rülő ajánlásokra, amelyekben megtalálható a rövid utasítástól “lapba ismertesd, 
legfeljebb 15-20 sorral, hanem aztán magvasán, velősen”217 a tökéletes cikkter
vig218 szerkezeti vázig mindenféle felhívás. 1885-ben például azt tanácsolta 
Aladár, hogy egy sértő cikkre ne nyilvánosan válaszoljon a bátyja, hanem inkább 
magánlevélben, de ha mégis a lapban, akkor a lehető legrövidebben.219 Máskor a 
témaválasztást kritizálta azzal, hogy ha levéltári munkát nem tud végezni külföl
dön, úgy ne a cenzúra történetét írja. “Mivel te ezeket nem nézted át, tégy le a 
tervről”220 — sommázta ítéletét 1885 novemberében. Gyakran adott tippeket a 
témaválasztásnál, sokszor rendelt is cikket Gézától, 1880. október 2-án kelt 
levelében egy, a Religio című folyóiratot “agyonütő” munkát kért. 1882-ben pedig 
a Nyelvőrben Géza ellen megjelent cikk után keres argumentumokat a támadás 
visszaveréséhez, hogy bátyját az eilencikk megírásában segítse.221 Máskor az 
Irodalmi Értesítő által kapott megbízást adta át Gézának, természetesen instrukci
ókkal arról, hogyan képzeli el a megírást. 1890. november elsejei levelében a 
Kazinczy-bizottság kérését tolmácsolta, amely Gézát Kazinczy-levelek felkutatásá
ra kérte. Aladár természetesen azonnal felvetette Géza tagságának kérdését —

214 Aladár levele Gézához 1879. II. 7. Bp.
215 Aladár levele Gézához 1879. II. 7. Bp.
216 Aladár levele Gézához 1880. VII. 2. Velence
217 Aladár levele Gézához 1880. IV. 24. Bp.
218 Aladár levele Gézához 1885, IV, 13. Bp.
2 1 9  Aladár levele Gézához 1 8 8 1 . IX. 21. Bp.
220 Aladár levele Gézához 1885. XI, 21. Bp.
221 Aladár levele Gézához 1882. IV. 19. Bp.
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hiszen minél több bizottságban szerepelt a család, annál nagyobb lett a vonzóereje, 
a tekintélye s így mozgástere is. Igyekezett instrukciót adni könyv-ügyekben is 
bátyjának: “egy reád nézve igen fontos könyvre akadtam”, “keresd föl mielőbb” — 
írta 1872 decemberében. Egyszeregyszer még teljes cikk-terveket is küldött, szinte 
“tollbamondott" Gézának. 1892. április 8-án írt levelében pedig majdnem gyerek
ként dicsérte meg bátyját az ügyesen írt, hatásosan csoportosított folyamodvá
nyért, s miután formahibát nem talált, megadta az engedélyt benyújtására. Fivére 
viselkedése, magatartása is sokszor adott okot megjegyzéseire. Elsősorban mun
kára buzdította,322 a könyvtárba való személyes feljövetelét kérte,222 223 az érettségi
ken szokásos viselkedési- és munkaformák terén igazította el.224 Amikor 1875 
novemberében szó volt egy Sárospataki Füzetek című kiadvány megjelentetéséről, 
mindenáron rá akarta beszélni Gézát a szerkesztésre: “előmeneteled miatt fontos” 
“szánd rá magad kérlek” — állt a levélben.225

Konkrét ügyekben is megvitatták, miképpen kellene reagálniuk. 1872 októbe
rében Gézától kérdezte, hogy a Pesti Napló-beli cikkre “akaijátok-e, hogy válaszol
jak”.226 Ha igen, küldi postafordultával, ha nem, új műve bevezetőjeként fogja 
megírni. Egyszeregyszer fivére heveskedését kellett jó  útra terelni, 1883. október 
elsején születtek a következő sorok: “Kérlek azért a magam és a tata nevében, tégy 
le arról az őrült szándékról, melyet már annyiszor említettél leveleidben, hogy 
bunkósbotos elégtételt veszel.”227 Amikor pedig Géza fel akart lépni 1892-ben a 
“Nemzetállam” szerzője, Kunz228 ellen, Aladár szerint ezzel a tudással nem aktuális 
előhozakodni, a szellemi élet helyzete nem teszi lehetővé, hogy harcát végigfoly
tatva győzni tudjon — írta. 1892-ben másik két ügyben is véleményt nyilvánított, 
s éppen a protekció-kérésben, amelyben Aladár lényegesen rafináltabb, tájékozot
tabb volt Gézánál. Egyetemi tanárságánál azt ajánlotta: “A fő dolog az, hogy te se 
nem jársz utána, se nein hatalmazol fel senkit, nem írsz Eötvösnek, se Szásznak : 
így hogy sikertelenség esetén nem lehetsz compromittálva.”229 A másik az akadé
miai könyvtámokság ügye, amelyben egyrészt azt ajánlotta: Géza döntse el, 
valóban csak ennek akar-e élni (mert másként nem érdemes); másrészt újon 
Eötvösnek, Tiszának, s mellékelte tartalomvázlat-ajánlatát230 is. Az állandóan 
visszatérő szemrehányásokon kívül: miért nem ír többet, miért nehézkes, miért 
vonult vissza az akadémiai ügyektől, miért nem mozdul ki, miért ez a “vidéki 
tempó”,231 Aladár apróságokban, például kirándulás-tervekben232 is segítette

222 Aladár levele Gézához 1884. III. 2. Bp.
223 Aladár levele Gézához 1883.1. 27. Bp.
224 Aladár levele Gézához 1893. VI. 14. Bp.
225 Aladár levele Gézához 1875. XI. 29. Bp.
226 Aladár levele Gézához 1872. X. 22. Heidelberg
227 Aladár levele Gézához 1883. X. 9. Bp.
228 Kuncz Ignác ( 181J -19 0 3 ) j ogász, egyetemi tanár, agyőri, majd a pozsonyijogakadémia tanára, 1888- 

ban jelent meg az említett mű; PaUas Nagy Lexikona, XI. 103-1G4.O.
229 Aladár levele Gézához 1892. IX. Bp.
230 Aladár levele Gézához 1892. IX. 19. Bp.
231 Aladár levele Gézához 1896. VII. 12. Bp.
232 Aladár levele Gézához 1885. VII. 2. Belfort



fivérét. A fiúknak egészséges dicséret—kritika arányérzékük alakult ki, amely a 
viszonylag erőteljesebb kifejezésekkel illetett cikkek (“malacozik”,233 “farkast 
producál”,234 235 “eszély télén”,236 “fölösleges”236) után is békét hozott, hiszen a fivérek 
elismerték egymás képességeit, s tudták, hogyha az adott kérdésben eltérő 
véleményen vannak is, sem testvéri érzéseiken, sem tehetségük megítélésén nem 
változtat.

A család működési rendszere néhány konkrét ügyben

Végül négy fontosabb ügy történetét szeretném vázolni, amelyek még szemlé
letesebben bemutathatják, milyen mértékű volt a család összetartása, hogyan 
működött fénykorában a gépezet, amely három egyetemi tanárt és akadémikust 
segített egyetlen családban.

Időrendben az első Mór 1872-es marosvásárhelyi próbálkozása a képviselőség 
elnyerésére. A dolog kudarccal végződött, de érdemes megfigyelni indítékát az 
indulásra: mindenképpen szeretett volna fellépni, akár esélyes, akár nem — állt 
Aladár szeptember elsejei levelében —, mert reformpártiságát kívánta megmutat
ni (hiszen az terjedt el, hogy nem áll egyik oldalon sem), és az érdeklődés 
áramlatából is kezdett kiszorulni — tehát éppen ideje volt újra megmutatnia magát. 
Nagyon érdekes a sokszoros áttétel is: Aladár írta Gézának, hogy sürgesse Károlyt, 
de úgy, hogy ne Játszódjék, mennyire fontos az ügy, mert azt a tata nem akarta.237

A második Aladár egyetemi tanárrá való kinevezése és annak bonyodalmai 
1879-80-ban. Legfőbb mentora a család barátja: Szász Károly, a költő, műfordító, 
a későbbi református püspök, maga is egyetemi magántanár, a MTA I. osztályának 
elnöke volt. Henszlmann és Pulszkyék mesterkedése miatt (Aladár legalábbis 
nekik tulajdonította) azonban az első pályázat-kiírás sikertelenül végződött, de 
miután Szász végig támogatta, végül 1880-ban Aladárt kinevezték. 1879. október 
15-i levelében azzal indokolta, miért nem kért Szász Károlyon kívül mástól 
protekciót, hogy nem akart hívatalhajhászó színben fel tűnni. Indokainak sorrend
je  érdekes: az első helyen áll, hogy ha politikai pályára lép majd, fegyver lehetne 
ellene, (ebből is látható, hogy mennyire számbavett minden lehetőséget, tudato
san előregondolkodva építette karrierjét, egyetlen későbbi esélyt sem akarván 
elveszíteni); a másodikon (vagyis nem a leglényegesebbként említi) pedig, hogy 
önmaga előtt is reslellné.

A harmadik ügy Géza debreceni főiskolai katedrára való kinevezése volt 1883- 
ban, ami sok bosszúságot okozott apjának és Aladárnak. Eredetileg a sárospataki 
jogakadémiát csak ugródeszkának szánták a későbbi debreceni, pozsonyi főiskolai 
vagy budapesti egyetemi katedra eléréséhez, Nem számítottak azonban arra, hogy

233 Aladár levele Gézához 1881,1. 19. Bp.
2.34 Aladár levele Gézához 1881.1 .19. Bp.
235 Aladár levele Gézához 1882. II. 4. Bp.
236 Aladár levele Gézához 1883. X. 26. Bp.
237 Aladár levele Gézához 1872. IX. I. Bp.
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Géza fiatal felesége meghal, új asszonya Patakhoz köti, s munkájával, családi 
életével, tanítványaival olyannyira megelégszik, hogy egyre kevesebb lesz benne az 
ambíció, az érvényesülési vágy. Géza valóban felvett egy bizonyos lassabb, nyugod- 
tabb, nehézkesebb “vidéki tempót” 238 s 1883-ra (fiatail házasként) sem személyi, 
sem anyagi helyzete miatt nem kívánta elhagyni Patakot. Aladár április 2-án 
dörgedelmes levélben közölte véleményét: “Eddig úgy tudtam: életcélod a debre
ceni professura, honnét esetleg képviselővé választatod magad. Ennek érdekében 
fáradoztál eddig, s fárasztottad tatát”, aki sorra járta a pártfogókat, “mindent 
,negtettél magad, s mindent megtett tata”, “7 évi ácsingózás, s tisztességes 
utánajárás után, mint valami deus ex machina”, amikor végre azt mondják: kérését 
teljesítik, várják a katedrára; akkor egy vőlegénység miatt mindent odadob. Aladár 
szerint ezzel kompromittálta a családot, édesapját, saját magát — ha nem változtat 
álláspontján, mentegetődzni kellene, senki nem venné férfiszámba, $ egyáltalá
ban; ő maga, a testvére sem érti önmagához nem méltó álláspontját. Ez lett az az 
iigy, amelyben a családi gépezet ugyan a külvilág felé csatát nyert, hiszen a 
debreceniek hívását megszerezte, Gézát azonban nem sikerült eltántorítani, tehát 
lényegében a jó l működő (a fiúkban is élő) rendszer csődöt mondott. Április 6-án 
már lemondóan írta Aladár, hogy négyszemközt még kapacitálná bátyját, de 
levélben meg sem kísérli, mert ismeri természete zordonságát akkori állapotában. 
Bármennyire szerették volna a változást Géza előmenetele, politikai pályája 
szempontjából, el kellett fogadniuk rábeszélésük kudarcát.

Az utolsó nagy közös akció 1888-ban a harmadik Ballagi MTA-tagsághoz 
juttatása volt. Március 22-i levelében egyrészt az ajánlás kérdése, másrészt a 
kedvező szavazat-arány kiszámolása tartotta Aladárt izgalomban. Mórral együtt 
ajánlónak kérték Wenzelt (aki hosszas rábeszélés után vállalta el), de öregsége, 
megbízhatatlansága miatt Festyt,239 Tóth Lőrincet is tervbe vették. Olyan embert 
kellett keresni, aki nevével garanciát nyújt, de nem túl nehezen kezelhető, és 
megtartja adott szavát. Géza munkájából Aladár és Mór — mint “kortesei” — 
példányt küldtek Nagy Ivánnak,240 Thalynak,241 Domanovszkynak,242 és nem 
takarékoskodtak az idővel sem a személyes felkeresésre, meggyőzésre. Fraknóit243 
és Pulszkyt Csontossi,244 a családi barát és harcostárs vállalta fel, Aladár pedig 
rávette magát — a szavazatnyerés érdekében — a beteg Henszlmann meglátogatá
sára. Végül — a március 25-i tudósítás szerint — Wenzel beadta az ajánlást, Aladár

238 Aladár levele Gézához 18% VII. 12. Bp,
239 Pesty Frigyes (1823-1889) történettudós, 1859-től az MTA 1. tagja, 1861-től r. tagja; Pallos Nagy 

Lexikona.
240 Nagy Iván (1824-18981 történész, genealógus, 1858-tól az MTA 1. tagja, 1874-től r. tagja, 1867-től a 

Tört. Társulat alapító tagja; UMIL, II. 1442.0.
241 Thaly Kálmán (1839-1909) történetíró, költő, politikus, 1867-74 között a Századok szerkesztője, 

1864-től az MTA 1. tagja, 1880-tól r. tagja; UMIL, III. 2080.O.
242 Doroanovszky Sándor (1877-1955) történész, 1909-től egyetemi magántanár; Révai Nagy Lexikona, 

V. 668.0.
243 Fraknói Vilmos (1843-1924) történetíró, 1865-71 között az esztergomi papnevelő tanára, 1879-89 

között az MTA főtitkára, 1870-től az MTA 1. tagja, 1873-tól r. tagja, 1898-tól krasznai főesperes; 
UMIL,, I. 619.0,

244 Csontost János (1846-1918) könyvtáros, könyvtártörténész, 1869-ben pappá szentelték, 1872-ben 
áttért az ev, vallásra, 1875-től az OSZK Kézirattár vezetője, 1883-től az MTA 1. tagja; UMIL, 380.o,
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szerint is jellemző érveléssel: “Különben is le van neked kötelezve, mert bizonyo
san te voltál ki jubileumakor a pataki kollégiummal gratuláltattál neki. Persze 
ráhagytam, ... bár meg vagyok győződve, hogy nem.” Beszámolt még 2 plusz 
szavazat-ígéretről, de Gézát továbbra is a legnagyobb titoktartásra intette, hiszen 
ezeket a szervező, rábeszélő manővereket senkinek sem kellett tudnia, addig 
számítottak igazán ütőképesnek. 1888. május elsején megtörtént a szavazás. Az 
eredmény: Géza akadémikus lett 38 igen és 9 nem szavazattal.

A szavazás napján a hosszú előkészítő munka, stratégia és taktika után Aladárra 
még egy utolsó fellépés várt, hogy bátyja dolgát eligazítsa. Már negyed ötkor, 
elsőként ott volt a teremben, s mindenkivel elbeszélgetett. Ravaszul megvárta, 
amíg mindenki előhozakodott saját kérésével, mindenki jelöltjének megígérte a 
voksát, és csak utána — feltételként — említette Géza ügyét cserébe. így aztáij 
Aladár — kivételesen teljesen elvtelenül — minden jelöltre szavazott. Ezenkívül a 
szavazás alatt közvetlenül a szavazók háta mögé állt, nehogy alkalmuk legyen 
ígéretükről elfelejtkezni. A régi lekötelezettek és a Kováts Gyula, illetve Csontossi 
által szerzett voksok, valamint Aladár és tata mesterkedéseinek következménye
ként elhangozhatott a nap “bonmot"-ja: az Akadémián három miniszter, három 
Pulszky és három Ballagi tag van,245

A családi gépezet tehát segítette a fiúkat mind az egyetemi tanárság, mind az 
akadémikusság közelébe eljutni, a kettő viszonyát, kutatás és tanítás fontossági 
sorrendjét azonban már maguknak kellett megszabni.

Tanár vagy kutatói

A levelekben főképpen Aladár egyetemi előadásaihoz adalékul szolgáló részeket 
lehet találni, így ez a fejezet az ő alakja köré csoportosítja majd a felhasználható 
levélrészieteket. 1880-ban Szász Károly segítségével került Budapestre helyettes 
egyetemi tanárnak — mint erről már korábban szó esett —, s ebből az időből valók 
a felhasznált sorok is, néhány kivételtől eltekintve. Az 1875/76-os tanévben a 
budapesti református teológia tanáraként már megismerkedett azzal, milyen érzés 
a diákok előtt beszélni. November 29-én örömmel tudósított arról, hogy elégedett 
előadásaival, otthonosan érzi magát a katedrán, s tanítványai — “legalább testi 
mivoltukban” — pontosan eljárnak az órákra. Nagyon gondosan készült előadása
ira, komolyan vette és presztízskérdésnek tekintette a tanítást. Bátyjával megvitatta, 
hogyan gyümölcsözőbb felépíteni a félév anyagát, királyok egymásutánjaként vagy 
irányító vezéreszmék mentén, majd a folyamatszerűségjobb érzékeltetése érdeké
ben utóbbi mellett döntött.246 Amikor az 1880/81-es tanév kezdete előtt az órák 
meghirdetésekor éppen külföldön tartózkodott, bátyját bízta meg az óracímek 
közlésével, a speciális kollégiumok meghirdetésével, de pontos nap- és napszak 
beosztást közölt. A főtárgy csak délelőtt, a speciális kollégium csak délután

245 Aladár levele Gézához 1888. V. 1. Bp,
246 Aladár levele Gézához 1876.1. 1. Bp.

86



tartathatott.247 Előadásának “Európa története a harmincéves háborúban” címet 
adta. Választását így indokolta: “mert Bethlen s Rákóczi az öreg, vezéralakok az 
európai viszonyok között, s eddigelé csak üres frázisokkal, vagy holt adathalmaz 
közlésével emlegették őket.” Természetesen nem volt elhanyagolható szempont az 
azon a nyáron összehordott óriási adathalmaz sem, amelyet fel tudott használni 
óráihoz. A téma meghirdetésében alkalmazkodott az egyetemi szabályhoz, amely 
kimondatlanul is befolyásolta az oktatókat: “adni kell valamit arra a belvéleményre, 
niely a szaktudományt kívánja oly mérvben, hogy egy-egy ember minél kisebb 
körben, minél jobban beskatulyázva működjék.”248 Ehhez tartva magát lemondott 
a szíve szerint való előadás-témáról, a francia forradalomról.

1880 októberében megkezdte előadásait, október 17-én lelkendezve írta Gézá
nak: “Ha mind így sikerülne, mint ez az első! Nem is sikerülhet mindenik így, mert 
nem leszek mindig oly jó  egészségben, s kedélyben, mint ma reggel voltam.” 
Huszonöt hallgatója jelent meg, s megéljenezték az óra kezdetén és végén is. 
Ráadásul az is fokozta elégedettségét, hogy az időt pontosan sikerült betartania, 
és hallgatói közül senki sem állt fel órája vége előtt. Kezdetben tehát 25 hallgatója 
volt, amit kevesellt, de később elégedetten írta a megmaradó tizenötről, hogy így 
is eredményesnek számít ez, mert például vetélytársát, Mangoldot249 csak öten 
hallgatták. Nem pusztán hiúsági kérdésként merült fel az órák látogatottsága, 
hanem mert a tanárok anyagilag is érdekeltek voltak abban, hogy minél vonzóbb 
témáról beszédének. 1890-ben, a tandíjrendezés után panaszkodott Aladár no
vember elsejei levelében, hogy hiába van 360 hallgatója (1892-ben pedig 8-900 
főről számolt be), az intézkedés — előző évi jövedelméhez képest — legalább 800 
forinttal károsította meg. Ez pedig nem csekély összeg, ha egy tanító 300,250 egy 
pesti egyetemi tanár 1300 forintos Fizetésére gondolunk.251 Még a legjobb állásba 
kerülő Pulszky Károly 3600 forintos — “szemtelenül” magas összegű — fizetése is 
csak négy- és félszerese ennek. Lelkiismeretességére jellemző, hogy 1876. decem
ber 31-én kelt levelében Géza tanácsát kéri: megteheti-e, hogy egyetlen címertani 
órát ne tartson meg, mert ha bizonyos is benne, hogy több nem marad el, mégis 
nyugtalan miatta. Nem tartozott ugyanis azok közé, akik a vakációt megrövidítet
ték, és később nem tartották meg óráikat.

A felkészülés azonban viszonylag sok időt vett el, általában gondosan, több órára 
előre elkészült vázlataival, s ez kutatásai rovására ment.252 Pedig a Ballagi-fiúk a 
folytonos levéltári anyaggyűjtés mellett állandóan továbbképezték magukat: Géza 
franciául,253 Aladár latinul, angolul tanult254 (németül pedig mindketten egyetemi 
kinntartózkodásuk alatt kezdtek beszélni). 1878 januárjában írott levelében255

248 Aladár levele Gézához 1880. VII. 19. Velence
249 Mangold Lajos (1850-1912) történész, bibliográfus, 1881-től tanított a bp-i egyetemen; UMIL, II. 

1316.0.
250 Aladár levele Gézához 1887. VI. 13. Bp.
251 Aladár levele Gézához 1892. IX. Bp.
252 Aladár levele Gézához 1881. IX. 11. Bp.
253 Aladár levele Gézához 1879. XI. 20. Bp.
254 Aladár levele Gézához 1878.1. 7. Bp.
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közölte Gézával az elhatározását: kimarad a társaságból, csak a számára megfog- 
hatóan értékessel fog törődni ezentúl. Legfőbb találkozóhelyei a hozzá hasonló 
“toüforgató könyvmolyok”-nak236 a csődbe ment antikváriusok kiárusításain vol
tak, ahol azután szabad prédálást vihettek véghez. Akárcsak a tanítást, kutatómun
káját is teljes erőbedobással végezte. Ahogyan 1869-ben Géza leírta levelében25* 
micsoda szívóssággal járt Bécsben délelőtt előadásra, s aztán esténként állhatato
san jegyzeteinek kidolgozásával foglalkozott, ez a szívósság mutatkozott meg 
Aladár precizitásában, a hibás évszámok, elírt nevek elleni heves indulatában, a 
kutatással eltöltött sok-sok könyvtári órában. A munka eredményének értékét 
fogalmazták meg a következő sorok 1892-ből, amikor Zsindely Istvánnak engedte 
át egy forrásjegyzékét: “Nem is képzeled, milyen liberalitás kell ahhoz, hogy amit 
egész életemen át, mint forrásismét szerzek egy tárgyról, azt átengedjem egy 
idegen embernek.”255 256 257 258 Idősebb korára Aladár — éppen a tudományban tanúsított 
gondossága, összpontosított figyelme okán — a gyakorlati élet rovására tudta csak 
fenntartani a magas szellemi színvonalat, ahogyan fia írta róla 1899-ben: “A 
komfortéblin iszonyú avas zsír szag üti meg az orrom kutatni kezdem az okát, hogy 
honnan jő  a szag hát kisül, hogy Apuka történelmi professzor lévén ereklye 
nyakkendőbejelent meg s az terjesztette azt a pokoli szagot, azonban ezt csak 
akkor fedeztem fel Apuka előtt mikor nekem akarta ajándékozni s én nem örülvén 
neki blazírtnak nevezett.”259

Anyagi viszonyok és érzelmi kapcsolatok

Utolsó fejezetként jelzésszerűen fel kívánom villantani, hogyan alakult a Ballagi- 
család összetartó, együttműködő, dinasztikus élete a fő tartóoszlop, Mór halála 
után, másrészt néhány okot érdemesnek tartok megkeresni, miért volt törvénysze
rű — a képességek esedeges gyengülését leszámítva — az újabb sikeres, párhuza
mosan futó családi pályák kialakulásának elmaradása.

Kizárható, hogy a család vagyoni helyzetében következett volna be olyan 
mértékű romlás, amely ezt akadályozta volna. Igaz ugyan, hogy Mór halála után 
1895-ben eladásra került az erzsébetfalvi telek, a bogdányi szőlő,260 1896-ban a 
Szentendre környéki szőlő és föld,261 1897-ben pedig az újvásártéri ház,262 de ez 
inkább a földbérletből származó jövedelmek részarányának csökkenésére vezet
hető vissza, amely az egész korszakra jellemző volt. A nagy családi beruházások 
korábbra tehetők: az egyik 1869-ben a Mária utcai ház építése, amely 50 ezer

255 Aladár levele Gézához 1878.1. 7. Bp.
256 Aladár levele Gézához 1883. IV. 17, Bp,
257 Géza levele Aladárhoz 1869, X. 27. Becs
258 Aladár levele Gézához 1892. IV, 28. Bp.
259 Ballag! Tibor levele Gézának 1899. IX. 10. Bp.
260 Aladár levele Gézához 1895. II. 8. Bp.
261 Aladár levele Gézához 1896. V. 17. Bp.
262 Aladár levele Gézához 1897. IV. 22. Bp.
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forintba került. (Az épület souterainből, a földszinti és az emeleti részből állt, a 
család a földszint egyik felén hal; szobát lakott.26®) 1880 májusától épült a Kinizsi 
utcai ház, amely kétemeletes lett, négyzetméterenként 250 forintért építették, 38 
ezer forint összértékben. Tervezték, hogy létrehoznak mellé egy istállót vagy 
diáklakást a hátsó részben, ezenkívül 14 lakás kialakításátvették tervbe a főépület
ben, és 8 lakásét a kicsiben. Lengyel építővel bécsi bank kölcsönéből építették 
fel.263 264 Mór halála után a családi vagyon egybenmaradt — apjuk végrendelete 
intézkedett így —, s ezt Géza kezelésére bízták. Még mindig jelentékeny összeget 
képviselt ekkor, a jövedelem elsősorban részvényekkel való spekulációkból és 
kölcsönfolyósításokból, illetve a család tulajdonában levő lakások kiadásából 
származott. A részvényekkel való manipuláció már Mór életében sem volt szokat
lan, édesapjuk is hol nyert, hol vesztett a változó sikerességit kölcsönökön, 
árfolyam-változásokon.

Alapvető problémátjelentett a “dinasztia” szempontjából, hogy Gézának három 
lánya született, akik a kor felfogása szerint a legmagasabb tudományos-szellemi 
eredmények elérésére nem voltak hivatottak. 1883-ban kötött második házassága 
isjól sikerült pedig, s a kor szerelmet és nőt a férfinak alárendelő szemlélete szerint 
bevált Aladár jóslata: “ha fiatal, még idomítható jellem kerül kezedbe, te bizonyára 
alkalmas vagy arra, hogy magad képére formálva, jó  feleséget alkoss belőle”.265 A 
vidéki, csendes magányban, távol a fővárostól nyugodt kisvárosi életre rendezked
tek be — ami szintén akadályozta a nagycsalád kialakulásának folyamatát.

Aladárnak ugyan születtek fiúgyermekei, neki viszont házassága nem sikerült. 
Első felesége, Ottil megtestesítette nőideálját: “szende, vallásos, de nem pietista, 
egyszerű, házias kislány, igen finom érzésű”266 otthonteremtő, alkalmazkodó — így 
még az sem számított, hogy csekély hozományt kapott, mindössze 10 ezer forintot. 
Német származását, szokásait is elnézték, különösen akkor, mikor eltökélte: 
magyar asszonnyá válik. Felesége halála után nehezen, sokára találta meg újra 
önmagát Aladár, de kisfiának anyát keresett, így 1891-ben elvette a múzeumkerti 
jégen megismert, egyhónapos ismeretség után megkért, szép barna lányt, Peskó 
Idát. Ez a házasság azonban a kemény természetek és Aladár racionalitáson (és nem 
szerelmen) nyugvó döntése miatt nem sikerült, 1896-ban perre is sor került, miyd 
Ida a különélés után visszakönyörögte magát a gyermekek érdekében.26' Felnövek
vő gyerekeinek Aladár tehát sem türelemben, sem törődésben, sem biztonságban 
nem tudta azt nyújtani, amit ők megkaptak édesapjuktól.

A nagy szeretettel várt kis “kövér mackó”-t,268 Tibor fiát Ottil halála után 
kénytelen volt egyedül nevelni, s a családi egyensúlyt egymaga nem tudta létrehoz
ni: türelmetlen, kutatásra összpontosító természete miatt sem pótolhatta az 
elvesztett édesanyát. A kezdeti öröm után el is távolodott a gyerektől, aki amíg

263 Aladár levele Gézához 1869. X. 17. Bp.
264 Aladár levele Gézához 1880, IV. 18. Bp,
265 Aladár levele Gézához 1883.1. 24. Bp.
266 Aladár levele Gézához 1882. V. 20. Bp.
267 Aladár levele Gézához 1898. VII. 17. Bp.
26B Aladár levele Gézához 1883. X, 8. Bp.
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felsőbb iskoláit nem kezdte meg, gyakran töltött hosszabb időszakokat nagyany
jánál Cegléden és nagybátyjáéknál Sárospatakon, A kallódó gyerek itt talált igazi 
meleg családi légkörre, ahogyan Tibor 1899. szeptember 10-i levelében megfogal
mazta: köszöni az igaz szívből jövő szeretetek a kiteijedő gondoskodást “pataki 
apám, anyám és pataki testvéreimének. Gyakran került nevelőnő a fiú mellé, 
1888-ban Aladár pedig arra gondolt, hogy mivel nincs kire hagyni a gyereket, 
hirdetni fog, és pénzért egy protestáns papi családnál fogja elhelyezni — valójá
ban utolsó megoldásként — a fiát,269 Nem volt elégedett előmenetelével sem, hol 
tehetségének, hol szorgalmának hiányát rótta fel.270 Ajójegyeket, a latin és német 
grammatika megtanulását megkövetelte, de nem adott olyan támogató szellemi és 
érzelmi segítséget, mint amit gyerekkorában édesapja nekik nyújtani tudott. Csak 
meglehetősen későn, 1900-ban figyelt fel fia kedvességére, szeretetreméltóságára, 
és békültek meg igazán egymással: “De bármely szigorú bíró vagyok, meg kell 
vallanom, hogy a mi Tibink arra a szeretetre valóban érdemes is.” — írta 1900. 
szeptember 10-én.

Miután Peskó Idától született gyermekeit korántsem előzte meg olyan felfoko
zott érzelmi várakozás, és ráadásul világrajöttükön kívül másszor nem is említette 
leveleiben őket, Aladár láthatóan nem tudott édesapja nyomdokaiba lépni, 
gyermekeit kimagasló szellemi eredményre sarkallni és összetartó, érdekekben 
azonos nagycsaládot létrehozni.

Összegzés

A XIX-XX. század fordulóján a korábbi családmodell lassú átalakuláson ment 
keresztül. A megszokott domináns, meghatározó apa-szerep haiványulóban, 
korlátozódóban volt, az alárendelt, jogilag-pénzügyileg kiszolgáltatott anya- és nő
szerep pedig önállósulóban, erősödőben. A XIX. század első felének kiterjedt, sok 
haszontalan, elzüllött, lecsúszott rokont hordozó, erejét szám szerint mérő 
nagycsalád helyére egy kisebb, szűkebb körű, a rokonok között hasznosságuk 
alapján válogató pragmatikusabb szemlélet került. A két modell határán kialakult 
egy virágzó, nagy szellemi teljesítményeket adó időszak, amelyben egyrészt 
felhasználták a régi kapcsolatrendszert, másrészt hatékonyabban támogatták 
egymást a közvetlenebb, közelibb viszony segítségével. A pillanatnyi virágzás után 
azonban a felbomlás nem állt meg és a változás egyre inkább a szétesés, elszigete
lődés irányába mutatott, amelyben viszont a korábbi, családilag elért szellemi 
teljesítmények elmaradtak, a nagy tudós-famíliák, akadémikus-testvérek kora 
lejárt.

269 Aladár levele Gézához 1888. V. 1. Bp.
270 Aladár levele Gézához 1897. XII. 31. Bp.

90



CSALÁDFÁK

”  Lehoczky Lajos 
(meghalt 1855. aug. 19.) 

[Novak Josepha]

Lehoczky Gyula Ida Viktor József Mária
(1826-1897) (1829-1899) orosházi

plébános
1876 előtt meghalt

I
Endre 

(1858-)

Ballag! Károly ----------------------------------------------  Ballagj Mór (1815-1891)
[Lehoczky Ida (1826-1897)]

László Jozefin Géza Aladár
(1847-1867)

Ballagi Károly 
(1824-1888)

[eőri Pordán Zsuzsanna]

í— -------------- 1---------------— I— ------------- 1---------------- I-------- ---------1
János

I
[Seidelin
Emma,
jegyesség
1885]

Mariska
[Horváth Sándor]

Ilona
(1860-1874)

Béla
188 3 .házasság

Malvina Adél
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Géza
(szül.:187Q)

1893. okt. orvosdoktor

Ballagj Jozefin 
(1849-1923) 

[Illyés Károly] 
cúriai bíró

Endre Erzsiké
1880. keresztelés 
1896. eljegyzés

Zolién 
(szül.: 1882)

1

Ballagj Géza 
(1851-1907)

[I.B íróy Gizella (1857-1876)} 
[2. Lengyel Ilona ( -1914)]

Erzsiké Ilonka Margitka
(1884-) [Kruk Zoltán]

[Véghely Dezső] 1----------------------------------------1
l-------------------------------------------- 1 K . Margit K. Erzsébet

V. Dezső V. Ilona [Farkas László]

Ballagj Aladár 
(1857-1928)

]1.Bauer Ottilia (1862-1884)] 
[2. Peskó Ida (1864-1938)]

1 ~ r ! I I I
1. Tibor 2 . Ilona 3. István 4. Viktor 5. Márta 6. Dénes
(1883- (1892-1893) 1893. jan. (1894-) [Preninger (1895-)
1914) egyetemi tanár Tamás]

bőrgyógyász
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