
Dr. Laczkó Dezső emlékezete 
(Trencsén, 1860, július 22—Veszprém, 1932. október 27.) 

Annak a korosztálynak, amelyik az élet kifelé vezető 
kapujában áll, és már a fiatal nemzedék jövőjét, és új 
életét jelentő időkből is örömmel látott többet, a mindig 
nehéz kezdetnél, kötelessége a tiszteletre valóban méltó 
hagyományok őrzése, és tovább-adása azoknak, akik 
csak a jelent látják, és a jövőt — velünk együtt — re
ménykedve hiszik. 

Jó magam, és az az egyre kisebb számú néhány ember, 
akik még a múlt századból indultunk, de a mai napig 
évszázadok alatt soha se képzelt nagy változásoknak le
hetünk szemtanúi, a régiekre emlékezve, nem a múltat 
siratjuk, hanem gondosan válogatunk annak értékes 
emberei és emlékei közt. Azoknak példamutató életét 
állítjuk a fiatalabbak elé, akik maradandót alkottak, 
nemcsak szűkebb tudományszakukban, hanem — a ke
vés megértéssel találkozó, de annál több nehézséggel 
küzdő — magyar múzeumügy terén is. 

Nem csak természetes ez, de hasznos is, mert csak így 
nyernek tiszta képet az elmúlt időkben is szép számban 
élt, haladó gondolkozású, igaz emberekről, akik tudo
mányukat nem csak tovább fejlesztették, de új kutatási 
területeket is mutattak az utánuk következő nemzedék 
számára. 

Szívesen vállalt feladat jutott osztályrészemül: a 
nagyrabecsülést és őszinte tiszteletet jelentő emlékezés 
Laczkó Dezső születésének 110. évfordulójára. 

Az itt leírt szó, valóban emlékezést jelent, nem csak 
megmaradt papirosok, már régen megírt életméltatások, 
hanem a személyes találkozás révén is. És erre mindig 
szívesen gondolok vissza, bár tudom, hogy az ő évmillió
kat kutató életében ez a találkozás, a röpke pillanatnál 
is sokkal kevesebbet jelent. 

Negyvenhat évvel ezelőtt, életem egyik nagy forduló
jának évében, amikor tizenhárom évi középiskolai ta
nári munka után, a régészeti intézet adjunktusi státusá
ban, a szegedi egyetem szolgálatába állottam, csatlakoz
tam az egyetem földtani intézete bakonyi és balatoni 
tanulmányútjához. 

Tíz napig jártuk a Rómer, mindent meglátó — már 
akkor több mint félévszázados — könyvében leírt vidé
ket. Utunk befejező állomása Veszprém volt. 

A múzeumnak, alapítása óta (1903) Laczkó Dezső 
volt az igazgatója, aki 8500-nál több darabból álló, hi
teles helyről származó, kövület-gyűjteményének ado
mányozásával, példát mutatott arra, hogy egy új múze

um alapját nem a már meglevő szomszédos gyűjtemé
nyek kiselejtezett „fölös" anyagából, hanem erre nevelt 
tanítványokkal közösen fáradozva — s így egymástól el 
nem választható oktatói és nevelői, kettős munkát is 
végezve — gyűjtögetve, mindent följegyezve kell meg
vetni, akkor, amikor a már meglevő természettudomá
nyi és régészeti anyag megérdemli, hogy őrizésére és a 
nép nevelésére múzeumot szervezzenek. 

Kevés múzeumunk indult és indul ma is ilyen jól át
gondolt biztos alapokból. Nem csak tárgyakra, de az 
alapítók széleskörű tudására, és még nagyobb kritikai 
készségére van ehhez szükség, ami itt valóban nem hi
ányzott. 

A gyümölcsöző találkozásra, csaknem fél évszázad 
után is, szívesen emlékezem. Az igazgatása alatt álló 
— a magyar irodalomnak egy Dugonics Andrást adó — 
piarista rend gimnáziumának tetőteraszán tartott szem
léltető előadása, elénk tárta Veszprém környékének ál
tala már tudományosan tanulmányozott, mindenkit le
nyűgöző tájképét, az akkor már le is írt régészeti lelő
helyeinek nagy gonddal készített, kora színvonalán álló, 
topográfiáját, tapasztalatai alapján nyitotta meg előt
tünk „a nagy természet titkos zárú ajtait". Ehhez az 
ajtóhoz neki akkor már három évtizednél régebben geo
lógus kalapácsával szabad bejárata volt. Nem csak 
minket, de mindenkit szívesen vezetett ezen az ajtón ke
resztül, érdeklődő szakembereket, tanulni vágyó fiata
lokat — veszprémi diák munkatársait, egyaránt. Soha 
sem feledkezett meg arról, hogy a nagy természet fejlő
désének sorrendjében utolsónak maradó ember reánk 
hagyott alkotásait is figyelembe vegye, följegyezze vagy 
éppen gondosan leltározva megőrizze, akár az ókor, 
akár a többi koron túl — a középkor emberének emléke 
került fürkésző tekintete elé. Mindent figyelt, mert nem 
csak az élő, de a letűnt világot is meg akarta ismerni, 
és megismertetni. Ebben látta múzeuma célját is. 

És ebben igaza is volt. 
Az eddig leírtakra figyelőnek már ez a pár szó is el

árulhatja, kinek a tiszteletére készült ez az igénytelen 
írás, amely — sajnos — már csak feleleveníti az érdemes 
tudós múzeumalapító emlékezetét. Nem kell ezt hang
súlyozni Veszprémben, ahol, míg a múzeum áll, és az 
általa megkezdett úton —- egyre több, mindig a kor kö
vetelményeihez igazodó munkát, és annak elvégzéséhez 
megfelelő anyagi segítséget is követelve — halad (az 
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utána következőkéről itt nem szólva), minden az ő mun
kájára figyelmeztet, annak őszinte megbecsülését is hir
deti. 

A Bakonyi Múzeum előtt — rövid ideig tartó szám
űzetés után —, már évek óta újra felállított szobor is 
megörökíti azt a nem mindennapi embert, akinek a neve 
fogalom volt nem csak ebben az egy megyében, de min
denütt, ahol 72 évre szabott életében, szülőhelyétől, 
Trencséntől kezdve, Budapesten, Nyitrán, az életre fel
készülő tanuló, majd tanárként Debrecenben, Kecske
méten át Veszprémig a magyar művelődésnek és tudo
mánynak szentelte életét. És ezért az áldozatos munkáért 
soha se várt egyebet, mint a becsülettel végzett munka 
adta felemelő érzést, nyugodt lelkiismeretet, kiegyen
súlyozott, tiszta életet. Most, négy évtizeddel halála 
után, ezzel az emlékezéssel is bizonyítjuk, hogy lelke kí
vánsága nem csak gazdag életében, de halála után is 
beteljesedett. 

Laczkó Dezsőnek iskoláján kívüli legkedvesebb fog
lalkozását, a kezébe adott geológus kalapáccsal, szim
bolizálta a legjellemzőbbet mindig meglátó és érzékel
tető, ihletett szobrászművész, Medgyessy Ferenc. A már
ványban fehérré vált fekete papi öltözék, egy életre el
kötelezett tanárt, a kalapács a földtant kutató tudóst 
jelképezi, míg a gondolkozó, de derűs arca, gazdag ered
ményei ellenére is, szerény embert, aki Veszprém kör
nyékének tudományos kutatása kedvéért, Budapesten 
megnyílt, rangosabbnak mondott lehetőségeket, tudo
mányos munkájához szükséges, nyugodtabb életet hárí
tott el magától, mert nemcsak tudományát, de iskoláját, 
és az abban gondjaira bízott ifjúságot egyformán sze
rette. 

Érdemes megismerni egy olyan embert, amilyet a 
nagy Széchenyi István embernek elképzelt. 

„Ha van férfihoz illő és méltó foglalatosság — írja —, 
az bizonnyal nem mindennapi kisded örömünk vadá
szata, s nem azon feltűnőségek hajhászata, melyek kön
tösünkre paszomántot, hozzánk szóló leveleinkre hosz-
szabb címzetet tűznek stb., hanem lelkünk függetlení-
tésére irányzó törekvésünk." 

Laczkó Dezsőre, aki csírájában fojtotta el, éppen 
Veszprém és környéke földtani viszonyait boncolgató 
munkájának alapvető tudományos eredményeit, a bu
dapesti egyetem honoris causa doktori címmel kitün
tetni szándékozó, tudós barátainak és őszinte tisztelői
nek egy cseppet sem reménytelen megmozdulását; aki 
az ő fáradozásainak köszönhető múzeumépületnek, az 
ország akkori vezetőinek jelenlétében történt ünnepé
lyes megnyitása alkalmával — nem akarván ünneprontó 
lenni — fogadta csak el a jól megérdemelt tankerületi 
főigazgatói címet, valóban ráillenek Széchenyi szavai. 

Ha méltányolni akarták értékes munkáját, nem ra
gadta meg az alkalmat, amely után annyian futnak ér
demtelenül. 

Nem maga kereste sem az Országos Gyűjtemény egye
tem Tanácsának, sem a Műemlékek Országos Bizott
ságának, sőt a Szent István Akadémia tagságát sem. 
Sokan voltak, akiknek mindezekhez sokkal kevesebb 
érdemük, de megfelelőbb kapcsolataik, alkalmazko-
dóbb természetük volt. De ezek birtokában is a régi 

Laczkó Dezső maradt — az akkor még élő szobor —, 
a le-, és felfelé mindig egyenlő mértékkel mérő igaz em
ber, igazi nevelő, elmélyülő tudós. 

Egy férfiúnak, akit pályája kezdetén a földrajz — a táj 
változatossága —, majd a természet mind három orszá
ga csábít magához: előbb a növény-, és állatvilág, idő
legesen — a Hortobágyon — a néprajz alig indult, első 
komoly lépéseket tevő eleven, vonzó képe, végül a sok 
millió évek óta letűnt élővilág megkövesült maradvá
nyai. 

De el kellett jutnia — úgy szólván e föld minden itt 
megfordult lakójának emlékén keresztül — az őskőkor 
emberéhez is, hogy teljes legyen az az életmű, amely ma
gas korban, köztiszteletben eltelt élet után, ért véget a 
mindig dolgozó ember számára, de példájával mindig 
tanítani fog, ameddig lesznek fiatalok, akik a múzeu
mokban gyűjtött különféle anyaggal a tudomány és a 
népnevelés szolgálatába akarnak állani. 

Laczkó Dezső itt gyengén vázolt élete is igazolja, 
hogy a tanár éppen úgy, mint minden ember — bármely 
pályán vezeti is kézen fogva az életre készülő fiatalsá
got — akarva-akaratlanul, elsősorban a példájával ne
vel. 

Nem vállalkozhatom arra, hogy minőségében is igen 
gazdag — és szakomtól messzefekvő — eredményeiről 
véleményt, de különösen bírálatot mondjak. Nincs is 
erre szükség ! Elvégezte ezt annak idején a Magyar Föld
rajzi Társaság Balatoni Bizottsága, amely kitűnő mun
káját — Veszprém városának és tágabb környékének 
geológiai leírását — nem csak kiadta, de az Akadémián 
is bemutatta. Nem szolgált ez belépő jegyül az akadé
miai levelező tagsághoz, de hozzákötötte élete végéig a 
kőzettani és őslénytani kutatáshoz, amelynek értékéről 
már nem kellett vitatkozni. 

E lankadatlanul végzett munka eredményei a szerény 
tudós nevét, a márványnál is maradandóbban örökítet
ték meg azok az általa felfedezett kövületek, amelyek 
melléknevükben az ő nevét viselik. Amíg lesznek, akik 
ezt a tudományt művelik, a nagy rendszeralkotók, és 
felfedezők között Laczkó Dezső neve is élni fog. 

Gondoskodnak erről az Analocites, Avicula, Dinari-
tes, Hybodus, Kokenella, Megalodus, Nenacanthus 
Laczkói, a keresztnevét őrző Pechen (Chlamys) Deside-
rii, és az a jeruzsálemi kőbányában talált Placochelys 
Placodenta, amely ötezer pengős berlini megtett ajánlat 
ellenére, ma is a Magyar Földrajzi Intézet féltve őrzött 
világhírű darabja. 

Ez utóbbi bizonyítja a legjobban: nem az szolgálja a 
magyar művelődés és tudomány ügyét, aki elért ered
ményeit aprópénzre igyekszik felváltani. 

Lehet, hogy igaza van egyik életírójának, aki szerint 
Déchy Mór kaukázusi harmadik expedíciója — amely
ben Laczkó mint geológus vett részt — fordította fi
gyelmét a régészet felé, de alig tudjuk elképzelni, hogy 
addig eltelt veszprémi életének, kutató munkájának más
fél évtizede alatt, érdektelenül ment volna el területe 
feliszínen fekvő, jelentős művelődéstörténeti emlékei 
szüleit. Nem is ment, és ezzel nagy szolgálatot tett a 
magyar régészeti kutatásnak is. 
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1. Laczkó Dezső dolgozószobájában, 1930-as évek eleje. 
1. Dezső Laczkó in seinem Arbeitszimmer, anfangs des 1930-er Jahre. 

1. Dezső Laczkó dans son cabinet de travail. Début des années 1930. 
1. Деже Лацко в рабочем кабинете в начале 1930-х годов. 

Nem beszélhetünk itt azokról a leletekről, amelyek 
leírását — Rhé Gyulával, barátilag megosztva a mun
kát — a megye első régészeti kataszterében, korát meg
előzve lefektette, sem a kettőjük munkájaként feltárt 
balácai mozaikról, amely a Nemzeti Múzeum előcsar
nokában is az ő munkájáról beszél, de szólnunk kell 
arról, hogy a ságvári őskőkori telepen már 1909-ben 
előkerült löszpalaeolitikum felismerésével — magyar 
részről — ő tette meg az első lépéseket a hazai lösz 
telepek kutatása terén. 

Mikor ságvári ásatásainak eredményét a Szent István 
Akadémián tartott székfoglalójában bemutatta, az el
sők közé tartozott, akik ilyen irányú kutatások felé te
relték a szakemberek figyelmét. 

Idézem értékes előadásának utolsó mondatait: 
„Igaz, hogy nyílt vidékeinken feltenyészett ősemberi 

kultúrák túlnyomó többsége már a neolitikum kereté
ből való — de viszont, ha meggondoljuk, hogy a dunán
túli hatalmas löszvidéken a jégkori ősembert minded
dig — legalább tervszerűen — nem is keresték, valamint, 
hogy a bakonyi barlangvilág sem képezte eddig rend

szeres feltárások színterét — akkor bizalommal remél
hetjük, hogy a jövőben a magyar őstörténettudomány 
ezen az új vágányon is csakhamar eléri azt az európai 
jelentőséget, amelyre az a múlt két évtized folyamán a 
barlangkutatások révén emelkedett." 

Az azóta elért gazdag eredmények, módszeres, na
gyobb, és ezért is eredményesebb feltárások bizonyítják 
e látnoki szavak igazságát, és egyúttal Laczkó Dezsőt is 
az alapvetők közé sorolják; valóban nem érdemtelenül. 

íme! Az őslények, régészeti emlékek kutatója, a Ba
konyi Múzeum nagy érdemeket szerzett alapító igaz
gatója : Laczkó Dezső, a kitűnő tudós és kiváló nevelő, 
akinek emlékét „szívbéli" örömmel idéztük fel. 

A babonás középkorban horoszkópot készíttetve 
igyekeztek a csillagok állásából, az újszülött jövőjére 
biztos adatokat kiolvasni. Hitték, nagy lesz az, aki sze
rencsés csillagzatban jött a világra; a kicsinynek marad
takat nem tartotta számon a történelem. 
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Nem merném állítani, hogy ez a hit, sok más baboná
val együtt, már teljesen a múlté. Én most nem is erre 
gondolok, amikor két ember életének valóban jelentős 
évszámait itt — végezetül — együtt említem. 

Abban az évben (1860), amikor a hírhedett oligarcha 
Csák Máté megmaradt, romjaiban is hatalmas, trencséni 
vára alatt elterülő városban Laczkó Dezső született, je
lent meg a magyar régészet úttörőjének, Rómer Flóris-
nak — már említett — első könyve: „A Bakony, ter
mészetrajzi és régészeti vázlat" címen, mint a „szerző 
tulajdona". 

Ennek a könyvnek előszavából idézek egy bekez-
tésnyi mondatot: „ H a . . . akad, aki ezen útmutatás ál
tal mintegy felbuzdítva utánam indul, és terjedtebb 
tudománnyal, avatottabb tollal, fényesb sikerrel fes-

tendi e vadregényes szép vidék terményi, és régészeti 
nevezetességeit: én leszek az első, ki neki őszinte kö
szönetet szavaz". 

Száztíz esztendő telt el e sorok írása óta. Rómer még 
megérte azt az időt, amikor Laczkó Dezső, a földtan 
és régészet terén, jelentős eredményeket hozó munká
ját, a Bakony kutatását megkezdhette, és 44 éven át 
kitartó szorgalommal, fáradtságot nem ismerve foly
tathatta. 

Az eredményeket azonban már csak a mi korosztá
lyunk ismerhette meg. 

Az előlegezett „őszinte köszönetet" — a legújabb 
értékelések után, — fejezzék ki ezek a szerény szavak, 
amelyekkel Laczkó Dezső példamutató emléke előtt 
kegyelettel és hálás elismeréssel hajlok meg. 

\Banner JánosX 
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In memóriám von Dr. Dezső Laczkó 
(geb. in Trencsén am 22. Juli 1860—gest. in Veszprém am 27 Oktober 1932) 

Als Zeitgenosse widmet der Autor dieses kurzgefaßten 
Lebensbildes ein Ehrenblatt weiland Dr. Dezső Laczkó, 
Mittelschulprofessor aus dem geistlichen Orden der Piaristen, 
Begründer des Bakony-Museums in Veszprém, der sich 
auch als Geologe in der Erforschung des Bakony-Gebirges 
einen hohen Ruf erworben hat. 

Dr. Laczkó stand drei Jahrzehnte lang an der Spitze des 
Museums, dem er auch seine aus 8500 Versteinerungen be
stehende Privatsammlung geschenkweise überließ. Die vom 
hochgelehrten Geologen entdeckten Versteinerungen erhiel
ten seinen Namen als Beinamen und Verewigen derart sein 
Andenken. Er galt als hervorragender Organisator musealer 

Sammlungen, aber auch als Archäologe erwarb er sich hohes 
Ansehen. An seinen Namen knüpft sich auch die Erschlie
ßung und erste Erkundung verschiedener, seither weltberühmt 
gewordener Fundstätten in der Umgebung der Stadt Veszp
rém, wie z. B. die Freilegung der Römervilla auf der Pußta 
Baláca, oder der paläolithischen Fundstätte von Ságvár. 

Auch eine neben dem Museum aufgestellte Skulptur, ein 
Werk von Ferenc Medgyessy, kündet der Nachwelt von 
bescheidenem Gelehrten. Sein edles Beispiel soll den jungen 
ungarischen Museologen, die ihr Leben und Wirken in den 
Dienst von Wissenschaft und Volksbildung stellen wollen, 
ein stets leuchtendes Vorbild sein. 

\Janos Banner\ 

A la mémoire de Dezső Laczkó docteur es sciences 
(Né à Trencsén le 22 juillet 1860—mort à Veszprém le 27 octobre 1932) 

L'auteur — contemporain de l'illustre savant — rappelle 
la mémoire de Dezső Laczkó, piariste, docteur es lettres, pro
fesseur de lycée, célèbre géologue de la montagne de Bakony 
et créateur du Musée de Bakony, fondé en 1903 à Veszprém. 
Durant trois décennies Laczkó a été directeur du musée, 
auquel il fit don de sa collection fossiles comptant 8 500 
pièces. Les fossiles découverts par lui éternisent son nom, 
puisqu'ils le portent dans leurs dénominations spécifiques. 
Auprès de son travail organisateur, son activité archéolo

gique est également remarquable, la découverte c'est-à-dire 
les premières fouilles de plusieurs sites archéologiques s'atta
chent à son nom, tels p.ex. la villa romaine de Balácapuszta 
ou le site paléolithe de Ságvár. 

Dressée auprès du Musée, sa statue — oeuvre de Ferenc 
Medgyessy — garde le souvenir du savant modeste. Son 
noble exemple animera toujours les jeunes qui travaillent 
aux musées et veulent consacrer leur vie à la cause de la 
science et à l'éducation populaire. 

\Janos Banner\ 

Памяти д-ра Дэжё Лацко 
(22 июля 1860, Тренчень—27 октября 1932, Веспрем) 

Свою статью автор посвящает памяти Дэжё Лацко, 
основателя открытого в 1903 году веспремского Баконь-
ского музея, и, будучи его современником, знакомит с его 
деятельностью в качестве преподавателя гимназии пиэ-
ристов и выдающегося геолога-исследователя Баконь-
ской горной местности. 

Лацко на протяжении тридцати лет был бессменным 
директором музея, которому подарил свою богатейшую 
коллекцию, состоящую из 8500 образцов горных пород. 
Наряду с замечательной организаторской деятельностью 
он ведет обширную научно-исследовательскую работу. 

Его имя увековечили открытые им петрификаты. Значи
тельный вклад внес Лацко и в археологию. Так, стали 
известны и далеко за пределами страны его археологи
ческие находки в окрестностях Веспрема, как например, 
первые раскопки и исследования римской виллы в Бала-
цапусте, шагварского поселения времен палеолита. 

В память об ученом перед зданием музея поставлен 
скромный памятник работы Ференца Меддьеши. Жизнь 
и деятельность Дэжё Лацко всегда будет служить при
мером для молодых сотрудников музея, посвятивших 
свою жизнь служению науке и народному прсвещению. 

\Янош БаннерХ 
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