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KILIÁN ISTVÁN 

I. A SZŰCS CSALÁD 

Naplóírónk apja, idősebb Szűcs Sámuel volt. Szülei papi pályára szánták, s ezért 
még a sárospataki teológiára is beíratták, a fiatalembert azonban a világi pálya vonzot
ta. Először 1814-ben kötött házasságot Paksy Szathmáry Zsuzsannával, a kistokaji 
református lelkész leányával. Ebből a házasságból hét gyermek született. Ezek közül 
három már gyermekkorában, s maga az édesanya is 1826. január 24-én meghalt. 
Az özvegy férfira négy gyermek maradt: Sámuel, Miklós, Imre és György. Sámuel, 
a mi naplóírónk volt a legidősebb, ő is csak hétesztendős volt 1826-ban. A négygyerme
kes apának hamarosan meg kellett nősülnie, s egy özvegyasszonyt - Barkassy Klárát -
vette el feleségül. Ettől az asszonytól még öt gyermeke született: Bertalan, Lajos, 
Hermine, László és Kálmán. Idősebb Szűcs Sámuel első házasságából született Imre 
nevű gyermeke 1826-ban, a második házasságából született Hermine nevű leánya 1833. 
december 30-án, László valószínűleg még csecsemőkorában meghalt. Naplóírónknak 
tehát két testvére, Miklós és György maradtak életben, valamint három féltestvére, 
Bertalan, Lajos és Kálmán. 

Idősebb Szűcs Sámuel tehát hat fiút nevelt. Első feleségétől, Paksy Szathmáry 
Zsuzsannától született György nevű gyermekét 1841. október 2-án vesztette el. A fiatal 
fiú éppen úgy, mint testvérei, Késmárkon volt jogot tanulni, amikor a végzetes beteg
ség, az „ínláz" megtámadta szervezetét, s meghalt. S így öt fiút kellett kitaníttatnia 
az apának.1 

A család történetét naplóírónk kutatta ki, s összegyűjtötte az elődök életét is. 
A nemességet egy bizonyos Szűcs György nyerte 1666-ban. Anyai részről egészen 
Török Bálintig vezette vissza a família történetét. A Szűcs család története során há
romféleképpen írta családi nevét: Zeöch, Szűcs, Szeöts. A nemesi címert Szűcs Sámuel 
az alábbiak szerint írta le: „... a paizs kék udvarában zöld téren, fészken ülő, természe
tes színű pellikán, három fiát melle vérével táplálva, a paizs feletti sisak koronáján 
hasonló pellikán látszik. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüst veres."2 

Naplóírónk apjáról két helyen ír igen részletesen. Életrajza szerint 1787. december 
3-án született. Tanulmányait Miskolcon, Lőcsén és Sárospatakon végezte, 1810-ben 
Pesten nyert ügyvédi oklevelet. Hazatérte után több uradalomnál vállalt „ügyészi" 
állást. Nagy hírnevet szerzett később az ügyvédi praxisban is. 1842-ben a büntető 
törvényszék „szorgalmas, szakavatott és erélyes ülnöke volt". Idősebb Szűcs Sámuel 

1. Szűcs Sámuel testvéreiről szóló adatokat a naplóból szedtük. Testvérei életét soha meg nem 
írta. Apjáról szóló, igen részletes életrajzában megemlékezik testvéreiről, féltestvéreiről is. 
Vö. Szűcs Sámuel naplója (a továbbiakban: Sz. S.:) IV. 42-55. 

2. A nemesi pajzs leírása: Szűcs Sámuel: A Szeőts vagy Szűcs-család története. A Herman Ottó 
Múzeum Helytörténeti Gyűjteménye (a továbbiakban HOM Helyt. Gy.) Ltsz. 74.15.2. Kézirat 
2. lap. 
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már nagyon korán bekapcsolódott a közéletbe. Évek hosszú során át tagja volt 
az egyháztanácsnak és az iskolatanácsnak, s ezekben különféle tisztségeket is viselt. 
Műveltsége meglehetősen szerteágazó volt. Iskolai tanulmányai után kedvelt olvasmá
nya a klasszikus latin irodalom volt. Latinul és németül rendkívül jól írt, beszélt és 
olvasott. Jól értette a görög és a héber nyelvet is. 

Kutatómunkával nem foglalkozott intenzíven, néhány írása azonban megjelent.3 

Ezek részben még életében, részben poszthumuszként láttak napvilágot. Idősebb Szűcs 
Sámuel ránk maradt naplóját a Herman Ottó Múzeum őrzi.4 1843. március 6-án halt 
meg Miskolcon, élete 56. évében. Maga után hagyta feleségét s öt fiát.5 A hálás fiú 
naplójában írta meg atyja nekrológját, amelyben pontról pontra elmondja életét, 
s végül úgy nyilatkozik, hogy ha újra kellene születnie, s ebben az új életében módja 
lenne, hogy apát válasszon, édesapját választaná. Kétségtelen, igaz, hogy egy példás 
életű családfő lehetett, aki gyermekeit sok elfoglaltsága mellett maga tanította meg 
a betűvetésre, aki egy-egy hivatalos útjára gyermekei közül egyet-egyet elvitt, s aho
gyan a legidősebb fiúnak, Sámuelnek ezek az utak mindig felejthetetlen élményt jelen
tettek, úgy bizonyára emlékezetesek voltak azok a többi fiúnak is. Idősebb Szűcs 
Sámuel öt fiát példásan kitaníttatta. Sámuelből, Miklósból, Lajosból ügyvédet nevelt, 
Kálmánból mérnök lett, Bertalan pedig ugyancsak mérnöki pályán indult el, később 
azonban gazdálkodásból élt.6 

A család birtokviszonyai meglehetősen tisztázatlanok és tisztázhatatlanok. Kétség
telen tény, hogy idősebb Szűcs Sámuel soha nagyobb birtoktesttel nem rendelkezett. 
Néhány szőlőről, s kevés szántóföldről azonban említést tesz a fia, s az öt fiú később 
még kisebb-nagyobb birtoktesteket örökölt, nagyobbára az anyai ágról. Naplóírónk is 
örökölt Kecskemét környékén földterületeket, ezeket azonban eladta, s az ebből szár
mazó bevételt a család felélhette. Mindössze néhány „kapás" szőlőjét tartotta meg, 
s ennek termésadatait igen szorgalmasan fel is jegyezte naplójába.7 Valójában komoly 
birtoktesteket sohasem örökölt, apjától még jószerével csupán szellemi hagyatékot 
kapott, ez a hagyaték azonban egy életre elkötelezte. Ez nem jelentett mást, mint 

3. Apja megjelent írásairól Szűcs Sámuel tesz említést: Miskolci ügyvédekről. Latinul. In: Benkő: 
Topographia oppidi Miskolc. 1818. Az 1829-es és 1834-es földrengések Miskolcon. Borsod 
megyei Lapok (BmL) 1883. 27. sz.; Adatok Borsod megye régi jegyzőkönyvéből és a miskolci 
helvét egyház múltjából. BmL. 1884. 59. sz. Az utóbbi két cikk természetesen posthumus cikk. 

4. Helyt. Gy. Ltsz. 40/1905. Vö. Leszih: i. m: vö. még: Kilián: 1966.1. 316.; Kilián: 1972.c; 1970. 
Méret: 130 x 80 mm. Lapterjedelem: 86 a-b. Kötése: fehér pergamen. 1 a lapon: végigírt szöveg 
áthúzva. 1 b: lap: (Második szakasz) törölve. Alatta: Első rész: „Születésemtől fogva; 1805-dik 
Esztendeig elfolyt Idő. 25 a) Második rész. 1805-dik Esztendőtől fogva nevezetesen 6-dik 
Octobertűl." A naplókötet tart: 1813. május 27-ig. A kötet gerincén: Sz. S. naplója. 1787-1817. 

5. Idősebb Szűcs Sámuel életrajzát lásd: Szűcs Sámuel: A Szeőts, vagy Szűcs család története. 
HOM Helyt. Gy. Ltsz. 74.15.2. Kézirat. 5-9. lapok. Sz. S. IV. 42-55. 

6. Szűcs Miklós (1820-1886) Vö. Szinyei: i. m. XIII. 1185-1186. Vö. még: Szendrei: i. m. IV. 61., 
260., 853.; V. 359. Egyébként maga is vezetett naplót. Vö. Kilián: 1972 b) 4-6.: Szűcs Miklós 
naplója. 
Szűcs Lajos: 1828-1904. 1865-ben született Géza nevű gyermeke. Vö. Sz. S. V. 91., 160., 168., 
VI. 42., 176., VII. 12., 43. stb. Vö. még: Szendrei: i. m. IV. 61., 65., 70., 73., 76., 80., 85., 
90., 98., 139., 140., 238., 261. 
Szűcs Kálmán: 1834. március 23.-1872. dec. 3. Ipari, technikai, talán mérnöki tanulmányokat 
folytatott. Bertalannal élt Tiszapolgáron, s gazdálkodott. Meghalt Szinán. Életét: vö. Sz. S. 
V. 95., 118., 171., 172., 181., VI. 46., 79., 92., IX. 169. stb. 
Szűcs Bertalan: 1827-ben született. 1862-ben Tiszapolgáron gazdálkodott. Vö. Sz. S. V. 14., 
44., 59., 156., 159., VI. 108., 133., 138., VII. 31., 51., 56. 

7. Szőlőtermésének adatait összegyűjtöttük s kiadtuk. Vö. Kilián: 1968. II. 288-294. 
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a folytonos önművelődést, nyelvekben, olvasmányokban, zenében, táncban, drámairo
dalomban, a színházban, s ennek a gazdag szellemi hagyatéknak egyik legkézzelfogha
tóbb eredménye az a tizenháromkötetes napló, amely éppen dolgozatunk tárgya. 

Szűcs Sámuel életrajzának összefoglalásához több forrás áll rendelkezésünkre. 
Ezek közül természetesen legrészletezőbb maga a napló, amelyben azonban, mint alább 
majd ezt is látjuk, nem a szubjektív elemek dominálnak. Ebből a rendkívül terjedelmes 
írásból nagyon nehéz lenne az író életét summázni. A fiatalember 1843-ban életét 
alaposan összefoglalja.8 Ez az önéletírás könnyíti feladatunkat. Miskolc monográfiájá
nak írója, Szendrei János számtalan adatot kölcsönöz írónk publikált írásaiból, s mint 
valamennyi miskolci íróét, kutatóét, az ő életében is összefoglalja munkájában. Sziny-
nyei írói lexikonában igen részletesen leírja Szűcs életrajzát, s mint kiderül, a miskolci 
és borsodi írók életrajzi adatait maga Szűcs Sámuel állította össze, s így bizonyára 
a saját életrajzát is ő írta meg Szinnyei könyve számára. Ennek az „önéletrajz"-nak 
egyik tisztázati példányát egyébként a Herman Ottó Múzeum őrzi, s nem különös, hogy 
ugyanez kerül szinte szó szerint 1889-ben a helyi sajtóban megjelent Szűcs Sámuelről 
szóló nekrológba.91966-ban és 1972-ben pedig e sorok írója publikált naplójáról. így 
tehát életrajzának megírásához bőségesen rendelkezünk forrással. 

1819. április 2-án született Miskolcon. Tanulmányait ugyanitt kezdi meg, alig né
hány esztendővel később gondos szülei Eperjesre adják német szót tanulni. Egy esz
tendő után újból visszatért a miskolci református líceumba. 1839-ben Miklós öccsével 
együtt a késmárki iskolában szerzett alapvető jogi ismereteket. Még ugyanebben 
az évben a radikális nézetű neves Borsod megyei követ, Pálóczy László mellé került 
Pozsonyba, országgyűlési gyakorlatra. Iskolai évei sok kellemes és kellemetlen élményt 
szereztek számára. Mint naplójából olvashatjuk, a miskolci líceum pedagógiai mód
szere olyan avult volt, hogy még felnőtt korában is kellemetlenül emlékszik vissza 
ezekre az évekre. Gyalázatosan rossz volt az iskolai tananyag. Magyar történelemről, 
magyar irodalomról jóformán semmit sem hallottak. A tanítás egyetlen célravezető 
módszere az úgynevezett „hangoztató modor" volt, azaz a tanulóknak inkább szó 
szerint kellett megtanulniuk az anyagot, mintsem értelmileg felfogni. Baj volt az iskola 
nevelési módszerével is. A botrendszer az első osztálytól kezdve érvényben volt. 
A botozást a gyermekek még csak elviselték, a fájdalmas megaláztatás azonban szám
talan kényes jelenetet idézett elő a fiatal preceptor és a kamasz diákok között. 
A tananyagból hiányzott a testnevelés is, emiatt is panaszkodik Szűcs Sámuel, hisz, 
mint alább láthatjuk majd, ez a meglehetősen gyenge fizikumú fiatalember a tervszerű 
mozgással fejleszthette volna nemcsak testi erejét, hanem ellenálló képességét is, s talán 
- ezt is a naplóíró említi meg - emiatt fellépése bátrabb lett volna, s elvesztette volna 
a rá annyira jellemző indokolatlan félszegséget. Eperjesi és késmárki évei sem jelentet
ték számára a legkellemesebb élményeket. Mindhárom iskolában részt vett az iskolai 
magyar társaság munkájában. Miskolcon díjat is nyert egy önképzőköri munkájáért. 
S ez a ma már jellegtelennek, jelentéktelennek tűnő tény bekerült Szinnyei róla szóló 
cikkébe és a nekrológba is. Ezeket Szűcs maga fogalmazhatta valamikor a 80-as évek 
legelején, s ekkor ő már hatvanadik életévén túljutott, mégis jellemző, hogy az idős 
férfi élete, életműve fontos állomásának tartotta ezt az első „szárnypróbálgatást". Ra
dikális vagy mérsékelten radikális, liberális nézeteit már itt az iskolában magába szív-

8. Sz. S. IV. 55-92. 
9. Szendrei: im. IV. 43., 50,, 61., 66., 69., 70., 81., 226., 260., 273-275., 347., 349., 353., 551., 

561., V. 43., 71., 104., 112., 125., 171., 181., 250., 263., 264., 359., 519., 601. 
Szinnyei: i.m.: XIII. 1187-1188. Önéletrajzát maga írja le HOM Helyt. Gy. 53. 43. 90. Életrajzi 
adatok. Vö. még: Kilián: 1966. Kilián: 1972 b.) 4-6. 
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hattá. A miskolci líceumban Regéczi István professzor ismertette meg vele, s néhány 
magyar társaságbeli társával, a magyar történelem legfontosabb fejezeteit. Itt ismerke
dett meg a magyar irodalom múltjával, s itt szerette meg kora jeles magyar íróit. Sokat 
olvasott Kisfaludy Sándortól, Kisfaludy Károlytól, Fáy Andrástól. Olvasta természete
sen Széchenyi munkáit, Bölöni Farkas útleírását, s lapozgatta, tanulmányozgatta kora 
magyar folyóiratait.10 így már az iskolai tanulmányai alatt egy a XIX. század színvona
lán álló, európai szintű műveltségre tett szert. Radikális nézetei nyilván csak még 
inkább mélyültek Késmárkon, ahol a reformkori magyar közélet egynéhány jelessé vált 
férfijával együtt végezte jogi stúdiumait.11 

Tanulmányai meglehetősen szerteágazóak. Elsősorban a drámairodalomban kí
vánt jártasságot szerezni. Tizenhat éves korában volt először színházban. Látott mű
kedvelőket, hivatásos színészeket, megnézett ma már jelentéktelen darabokat, vala
mint klasszikussá érett műveket is. A színházi élmény számára nemcsak az illúzió és 
a dráma irodalmi élményét jelentette, hanem ennél sokkal többet. A magyar színház 
hőskora volt ez. A színház pártolása ebben a korban politikai kérdés, nemzeti ügy volt. 
A színház ebben a korban nemcsak a magyar dráma, hanem a magyar nyelv otthona 
is volt. A fiatal diák tehát ezért érlelte meg magában a gondolatot, hogy Miskolcon 
lehetőleg minden színdarabot megtekintsen. Elhatározását meg is valósította, ezenkí
vül azonban nemcsak Miskolcon, hanem utazásai alkalmával, ahol egyáltalán színját
szás folyt, mindenütt igyekezett valamilyen drámát megtekinteni. Elete során igen 
gazdag, s magas szintű drámai ismeretre, színi kultúrára tett szert.12 Tanulmányai közé 
sok minden más tartozott. Tanult nyelveket, megpróbált zongorát is tanulni, kísérlete
zett a rajztanulással, s amint naplójából kiderül, nem sok sikerrel. Igazi műfaja, érdek
lődésének központja tulajdonképpen naplója s a históriaírás volt. 

Hivatali pályája sohasem ívelt meredeken felfelé. Szerénysége, említett félszeg-
sége a magas hivatali posztoktól mindig távol tartotta. Országgyűlési gyakorlatot, mint 
mondottuk, a neves miskolci reformpolitikus, Pálóczy mellett folytatott. Patvarista 
Pesten volt, s 1841-ben tett ügyvédi vizsgát. Még ugyanebben az évben kinevezték 
ügyésszé, 1842-ben Borsod megye tiszteletbeli alügyésze volt. Apja halála után elvál
lalta a megyeszerte ismert miskolci nagybirtokos, Bük Sigmond ügyeinek vitelét. Ezt 
a hivatalát tulajdonképpen apjától örökölte. 1843-ban az alügyészi hivataláról lemon
dott, s elzárkózott a neki felajánlott főjegyzői állástól is, pedig ez számára igen nagy 
megtiszteltetést, s pályája felfelé ívelését jelenthette volna. 1845-ben táblabírói állást 
vállalt. Amit 1843-ban nem fogadott el, annak egy második helyettesi változatát 1848-
ban elvállalta. Helyettesítette az aljegyzőt, mert az táborba vonult a miskolci veressza
lagosokkal. A szabadságharc bukása véglegesen elkeserítette. Minden hivataláról le
mondott. 1850-ben felkérik, hogy legyen városi tanácsnok. Politikai meggyőződése 
miatt azonban az önkényuralmi rendszert semmiféle formában sem kívánta szolgálni. 
Ezután birtokaiból élt, csak öt esztendő múlva, 1855-ben hajlandó az osztrák törvé
nyekből vizsgázni, s ugyanekkor az előírásnak megfelelően újból ügyvédi vizsgát tett. 
Egy jó darabig magánügyvédi praxist folytatott. 1864-ben a Magyar Földhitelintézet 
Borsod megyei bizottmányának lett jegyzőjévé. 1869-ben, tehát csak a kiegyezés után, 
lett állami hivatalnok. November 11-én megyei törvényszéki ülnökké választották meg. 
Emiatt magánügyvédi praxisát feladta. Anyagi tekintetben és egyéb szempontokból 
nyilván nagyobb jövedelmet jelentett számára ez az állás, mint magánpraxisa. 1871-ben 

10. E kérdésről részletesen vö. Kilián: 1972 b) 14-24. 
11. Eperjesen Pulszky Ferenccel, Sárosy Gyulával, Vachott Imrével, Vachott Sándorral; Késmár

kon: Szontágh Pállal. Vö. Szűcs Miklós kéziratos naplója I. 6 a-b; 23 b;-24 a. HOM Helyt. 
Gy. Ltsz. 53.4390.15, Szűcs Miklós naplója. 

12. Színházi élményeit illetően vö. Kilián: 1972. a) 
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megyei árvaszéki ülnökké választották. Ez volt számára a hivatali csúcs. Erről 1860-ban 
mondott le, ekkor kérte nyugdíjaztatását, s 1881. február 7-től nyugalomba vonult.13 

Hatvankét esztendős volt. Háta mögött volt egy mozgalmas fiatalkor, a politikai élet 
számtalan csatájával, a megyei tisztválasztó közgyűlések parázsló vitáival, izgalmaival. 
Megérte a magyar történelem egyik legnagyszerűbb szabadságküzdelmét, s ebben fegy
veres szolgálatot is teljesített. Túl volt már Haynau rémuralmán. Reményei, mint 
naplójából is olvasható, szertefoszlottak a kiegyezés után. 

Közéleti tevékenységére is ugyanez a szerénység volt jellemző. Már 1841-ben 
az egyháztanács jegyzőjévé választották. Az egyháztanácsi választások ugyanazzal 
a politikai feszültséggel telítődtek, mint a megyei tisztválasztások. Az egyháztanács 
jeles fórum volt, nagy megtiszteltetést jelentett a huszonegy esztendős fiatalembernek. 
Három év múlva lemondott erről a funkciójáról, de más nem lévén alkalmas erre 
a posztra, kénytelen volt újból elvállalni. 1845-ben már az egyháztanács teljes jogú tagja 
volt. 1868-ban a Pálóczy úti leányiskola világi felügyelői tisztét is ellátta. 1881-ben 
felkérték, hogy fogadja el az egyháztanácson belül a gondnoki tisztet, szerénysége 
tiltotta, hogy a felkérésnek eleget tegyen. 1883-ban a megyei tanítóegylet tiszteletbeli 
tagjává választották, 1886-ban pedig a miskolci takarékpénztár választmányi tagjává 
lett. Valamennyi közéleti funkciója hasznos társadalmi feladat volt. A közösségért 
folytatott munkában fáradhatatlan volt, az oktalan funkcióhalmozás vagy a magas 
posztok után való áhítozás azonban sohasem volt kenyere.14 

Szerénységének, tudatos visszavonultságának nyilván megvoltak a fizikai, egész
ségügyi okai is. Beteges ember nem volt. Általában önmagával való foglalkozásra nagy 
családja miatt nem jutott sok ideje. S míg a mindvégig nőtlen fivérére, Miklósra szinte 
egész életén keresztül jellemző volt az aggályos önféltes, a hipochondriának egy szelíd 
változata, addig a legidősebb Szűcs fiú, Sámuel önmagával jóformán alig tudott törődni. 

Milyen volt egészségi állapota? Három fénykép maradt fenn róla. A három közül 
csak az egyik készítésének ideje tisztázható. 1878-ban családjával fotografáltatta le 
magát. Feleségével, Herrmann Henriettével, gyermekeivel, Lujzával, Bélával, Emmá
val látható ezen a fényképen. Ekkor volt 59 esztendős. Haja nem dús ugyan, de feje 
nem is kopasz, arcát szakáll koszorúzza. Szeme a kissé mélyen ülő gödörben messze 
tekint. Szakálla, bajusza, haja teljesen ősz. Valószínűleg korábban készülhetett róla 
egy mellkép. Ekkor bajusza még nem volt egészen ősz.15 S feltehetőleg ugyanebből 
az időből származik vagy valamivel későbbről az a mellképe, amelynek eredetijét 
a Történelmi Képcsarnok őrzi.16 Festmény legjobb tudásunk szerint nem maradt fenn 
róla. Mindhárom fényképről látszik, hogy alacsony növésű, sovány testalkatú ember 
volt. Életében két alkalommal mérte meg súlyát. Huszonegy éves korában 107 font, 
azaz hatvan kiló harminckét dekagramm volt, 1885-ben, halála előtt négy esztendővel, 
hatvanhat éves korában 57 kilót nyomott. Élete alatt többnyire csak epebántalmairól 
panaszkodik, halálát azonban, mint majd látni fogjuk, nem ez okozta. Nem valószínű, 
hogy súlyosabb egészségügyi problémái lettek volna, bár mint ahogyan kiderül naplója 
egy-két odavetett adatából, a fizikai fájdalmakat viszonylagos nyugalommal tűrte.17 

A fiatalembert mérhetetlen szemérmesség jellemezte. Másneműekkel általában 
szorosabb kapcsolatot nem tartott, s írása tanúsága szerint első udvarlási kísérletét 

13. Hivatali állásait illetően vö. Sz. S. II. 160., III. 51., 142., 146., 147., IV. 104., V. 25., 154., 
163-164., IX. 56., X. 1,336. 

14. Közéleti tevékenységéről: Sz. S. IV. 27, 29., V. 164., X. 354., XI. 230., 457. 
15. HOM Helyt. Gy. 73.628.5. A fényképeket Zureich Károly miskolci fényképész készítette 

Szűcs Sámuel és Herrmann Henriette ezüstlakodalmán. 
16. Történelmi Képcsarnok 726/1954. 
17. Egészségi állapotáról: Sz. S.: II. 24., 31., 51. 
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házasság követte. A nagyon megszeretett kedves, Herrmann Ede Károly leánya, Herr-
mann Henriette volt. 1852. március 18-án ment először hozzá háztűznézőbe. Addig róla 
soha említést nem tett. A hónap végén már el is jegyezte, s néhány hónap múlva, június 
2-án házasságot is kötött vele. Az esküvőre „hosszas elmélkedés után" határozta el 
magát. Figyelmét erre a bájos leányra valaki más hívta fel. Az első látogatás megtette 
hatását. „Napjaimat és éjjeimet az annyira megtetszett angyali jóságú Henriettérőli 
gondolkodás foglalá el." - írja naplójában. Március 24-én megkérte a leány kezét, 
s 28-án meghallhatta „a boldogító igent". Március 31-én csak ennyit írt naplójába: 
,,a' Hámorban, végérvényesen gyűrűt váltottunk. Légyen szerelmünk végtelen, mint 
végtelenek, annak ezen jelképei!!!"18 

Herrmann Henriette nem volt más, mint Herman Ottó nővére, s így a harminchá
rom éves fiatalember a később ismertté, nagy tudóssá váló polihisztor közvetlen rokoni 
környezetébe, barátjai körébe tartozott. Vele később nagyon sokszor találkozott.19 

Kettejük házasságára valóban a szeretet és a szerelem volt a jellemző. Bár önma
gáról, mint írtam már, ritkán beszélt Szűcs, mégis bizonyára megemlítette volna, ha 
feleségével - a későbbiek során is - valamilyen komolyabb összetűzése lett volna. 
Családjukat, házukat, valami végtelen nyugalom és béke tölthette el. Több gyermekük 
született. 1854-ben ugyan a fiatalasszony első terhességét elvesztette, Emma Róza nevű 
leánya 1856. január 20-án született (1879-ben Mázer Lajoshoz ment feleségül). Második 
gyermeke Béla, Károly nevet kapott. Ő 1857. augusztus 3-án született. 1871-ben Iglón 
német nyelvet, 1876-tól Debrecen melletti Pallagon mezőgazdászatot tanult, majd 
ugyanezen tanulmányait Magyaróvárott folytatta tovább. 1879-ben Csáklyóra került 
tiszttartónak. 1881-ben nősült. Felesége: Bozsenik Irma volt. Harmadik gyermeke 
Lujza volt, aki 1860. május 5-én született. Lujza néni még a második világháború után 
is élt. Az 1861-ben született Róza nevű leánya 1868-ban, az 1863-ban született György 
nevű fia pedig 1869-ben, gyermekkorukban meghaltak. így három gyermeket kellett 
nevelnie. Unokáit nagyon jól ismerte és szerette. Első unokája 1883-ban született. 
Bélának két gyermeke volt, Emmának pedig egy, még naplóírónk életében. Gyerme
keivel mindig a legnagyobb békességben élt. Azokat, amikor csak tehette, meglátogat
ta, illetve azok látogatták meg őt nagyon gyakran. Szűcs Sámuel a jó családapa 
és nagyapa példaképe lehetett. Naplójában gyermekeiről oly kedvességgel emlékezik 
meg, unokáit annyira szerette, annyira örült, ha láthatta őket, hogy kapcsolatukról 
a napló elolvasása után csak a legjobbakat lehet elképzelni.20 

1889 nyarán, Béla fiához utazik Csáklyóra. Augusztus 13-án indul haza. Naplójá
ban az elválás fájdalmáról csak ennyit ír: „Csáklyót szomorú érzelmek között hagytam 
el, többé nem igen fogom látni, ottan legelőször 1881-ben, másodszor 1886-ban, har
madszor most voltam." (XIII. 164.) Béla fiát valóban többé sohasem látta. Élete utolsó 
három hónapjában semmi baja nem volt. Még boldogan részt vett kis szőlője szüretén, 
október 21-én, valamivel több mint egy hónappal halála előtt közel sem reszkető kézzel 
írja utolsó naplójegyzetét: „Városi közgyűlés, a decentralizált piacznak a városi tanács 
által vissza lett állítása nagy zajt okozott." (XIII. 187) Ezen a tanácsülésen még részt 
vett. Vasárnap, 24-én délután a kaszinóban megjelent, s ahogyan ezt már megszokta, 
a napi sajtót átolvasta, este fél kilenckor már meghalt. Hirtelen halála nagy fájdalmat 
okozott a családban. Nagyon szép nekrológgal emlékezett meg róla a Borsod megyei 

18. Házasságáról: Sz. S.: VI. 110. 
19. Herman Ottó telekvételéről vö. Komáromy József: i. m. 
20. Gyermekeiről: Sz. S.-né első terhességéről: VI. 148., 149., Emma: X. 294., X. 296., XII. 235.; 

Béla: X. 219., 237., XI. 114., 222., XII. 186.; Luiza: VII. 84, 85.; Róza: VII. 150., 151.; 
György: 180-181. 
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Lapok, a Borsod-Miskolci Közlöny, a Borsod, a Fővárosi Lapok.21 A Borsod megyei 
Lapok a róla szóló megemlékezésben nemcsak életét ismerteti, hanem felsorolja tanul
mányait is, s ezzel kiadja az első Szűcs Sámuel bibliográfiát. A lap szerint „több, mint 
harminc kötetnyi jegyzetei maradtak". Sajnos ebből a harminc kötetből csak legfeljebb 
a fele maradt az utókorra. Unokája egy visszaemlékezésében úgy nyilatkozott, hogy 
a családnak a padláson tartott mintegy szekérnyi irattárát a második világháború után 
szállították a zúzdába.22 Amennyire fájdalmas ennek a bizonyára értékes archívumnak 
az elvesztése, annyira örvendetes, hogy Leszih Andor és Megay Géza megmentették 
naplójegyzeteit, s Miskolc város történeti kronológiáját, amelynek szerzője maga Szűcs 
Sámuel.23 

Szűcs Sámuel politikai állásfoglalását inkább a gazdagabb kisnemes, mint középne
mes szemlélete, környezete határozta meg. Nagy birtoktestekkel soha nem rendelke
zett. Apja öröksége is szétoszlott a testvérek között. S jussát, amit apai vagy anyai ágról 
örökölt, felélte a család. Vagyont alig hagyott hátra. A család birtokviszonyairól néhány 
levéltári adatból kaphatunk képet. Ezek közül egy adatot közöltem, s ebből pusztán 
annyit állapíthattunk meg, hogy idősebb Szűcs Sámuel után a család mit örökölt.24 

Kétségtelen, hogy a szorgalmas és ügyes apa után örökölt a család két házat: 
a Czikó utcában és a Felső Posta utcában. Az előbbiben hat szoba, a másodikban 
4 szoba volt. Ezenkívül volt a családnak szőlőterülete a Szentgyörgy hegyen 32 kapás, 
a Kerekhegyen (8 kapás), Mályiban (Halász és Kaczur nevű dűlőkben), a szőlőtermést 
a tetemvári 100 hordós pincében tárolták, kilenc különböző helyen volt összesen 
59 vékát termő szántóföldjük s egy helyen másfél kaszás rétjük. Két szőlőjük volt még 
Kistokajban anyai ágról.25 Idősebb Szűcs Sámuel halála után természetesen ezt a föld
ingatlant a gyermekek örökölték, s lehetséges, hogy kapott részt még az özvegyen 
maradt feleség is. így az öt részre osztott ingatlanból Szűcs Sámuelre csupán a Szent
györgy hegyi szőlő jutott. Naplóírónk nagyapja révén örökölte a Kecskemét közelében 
fekvő pétermonostori birtokot. Ennek a nagysága csak nagyjából tisztázható. Bizonyos 
azonban, hogy nagyobb birtoktestről van szó. A Herman Ottó Múzeum őriz egy ok
mányt, amely szerint ezt a pétermonostori birtokot felmérték, öt egyenlő részre felosz
tották, s egy-egy részre 93 hold hasznos terület jutott.26 Egy másik, ugyancsak itt őrzött 
adat szerint Szűcs Sámuelné két pétermonostori birtoknak, összesen 172 holdnak 
a haszonélvezője.27 Lehetséges, hogy az egy részre jutó 93 hold és az idősebb Szűcs 
Sámuelné, naplóírónk mostohaanyja által haszonélvezett földbirtok száma közti kü
lönbség oka az, hogy a nagyobb birtokot feltüntető jegyzékben a hasznavehetetlen 
földek nem találhatók. Kétségtelen tény, hogy ez egy nagyobb birtoktestet jelentett. 
Minthogy azonban a távolság olyan nagy volt Miskolc és Kecskemét között, s a birtok 
igazgatása ilyen nagy távolságban ebben a korban különösképpen elképzelhetetlen, 
a család Kecskemét városának adta ki árendába ezt a földet.28 Később a bérlők ellen 

21. BmL 1889. nov. 26.: Borsod: 1889. november 28.; Borsod Miskolci Közlöny (BMK): 1889. 
november 28. 

22. Sárospataky Józsefné (Budapest XII. Szabadsághegy Melinda u. 24-26.) szíves közlése. 
23. Leszih Andor: a miskolci múzeum néhai igazgatója, Megay Géza ugyanitt helytörténész volt. 
24. Vö. Kilián: 1968. 284-287. 
25. A szőlőterületekről vö. Kilián: 1968. 288-294. 
26. „Tekintetes Szűcs család Alsó Péteri pusztájának földkönyve. 1855. Decz. 10." HOM Helyt. 

Gy. 74.15.1. 
27. „Szűcs Sámuel hagyatéka tárgyában kelt örökösödési illetve birtokbaadási okmánya." 1910. 

HOM Helyt. Gy. 74.15.11. 
28. „1812-dik Esztendőben Július 11-k Napján Privil(egizált) Ketskemét várossá ki küldöttjeivel 

kötött, 's 1818-k Eszt(endő)beli 26-k Júniusig terjedő árendás Contractus." HOM Helyt. 
Gyűjt. 74.15.13. 
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az örökösök, mégpedig szám szerint tízen, valami miatt pert indítottak. E perről csupán 
az ügy vitelére kívánt ügyvéd felkérő levele maradt meg.29 A naplóból azonban kiderült, 
hogy írója kisebb-nagyobb ingatlanaiból csupán a Szentgyörgy hegyi szőlő maradt meg, 
s ennek egy részét később el is kellett adnia. A szőlő ugyan a családban maradt, 
vásárlója Szűcs Miklós volt, aki soha nem alapított családot. Volt szőlője a Ruzsin-dű-
lőben is, 1876-ban azonban ezt is el kellett adnia. Az a kisnemesi birtok tehát, amit 
az ügyvéd apa részben örökölt, s az az egyetlen ház, amit maga vásárolt, alig volt 
elegendő ahhoz, hogy a család anyagi létét biztosítsa. Ezért tehát az apának is, s a négy 
gyermeknek is magasabb fokú képzettséget szerezve, megfelelő anyagi alapot biztosító 
foglalkozásból kellett fenntartaniuk önmagukat és családjaikat. A Szűcs család tehát 
a reformkorban ismert, kisnemesi osztályba tartozott. Életszemléletük ugyanaz, mint 
a honoratioroké, akik a reformtörekvések, Széchenyi és Kossuth eszméinek megvaló
sítóivá váltak. Szűcs Sámuelre is tehát inkább a honoratiorok, mint a kisnemesek 
politikai életszemlélete hatott. Tulajdonképpen egész naplója nem más, mint e magyar
országi, borsodi honoratiorréteg ránk maradt históriája. Szűcs Sámuel ennek a reform
kori értelmiségnek a típusa volt. 

Ez a réteg határozta meg életberendezkedésüket, életszemléletüket, világnézetü
ket. Szűcs Sámuel kálvinista családban született, s feltehetőleg nemcsak a család örök
sége ez a tiszteletre méltó puritanizmus, ez a meleg emberi levegőt árasztó szerénység, 
ez a tiszteletet parancsoló „közéleti aktivitás", ez a nagy nemzeti közösségért való 
pozitív tenniakarás. Szűcs Sámuel feltétlen istenhívő volt, s ez a hit nem a kor parancsa
ként ragadt rá, nem is csak családi örökség volt, hanem személyes emberi meggyőződés, 
a felnőtt férfi mélyen átélt érzése, tudata. Hite soha nem ingott meg, a liberalizmus 
korában élve azonban feltétlenül észrevette azokat a visszásságokat, a ferde utakat, 
amelyekben egy-egy vallás, egy-egy pap vezethette az embereket. Naplójában fiatal 
korára való visszaemlékezése során tesz említést arról, hogy a miskolci református 
líceumban, milyen egészségtelen módon folyt a vallástanítás, mennyire elhibázott, 
pedagógiailag helytelen, s még a vallására is káros volt a diákok, kicsinyek és nagyok 
részére kötelezően előírt, s iskolai feladatként számon tartott templomba járás. Feleke
zeti elfogultság sohasem jellemezte, pedig ez a kor még bőven termetté azokat, akik e 
tekintetben megbocsáthatatlan túlzásokba estek. Éppen úgy örül saját egyháza sikere
inek, eredményeinek, mint a katolikusokénak. Nem vonakodik megemlékezni a kato
likus papok írói sikereiről, tudományos eredményeiről, de nem szégyelli leírni azt a 
botrányt, ami éppen a reformkort jellemzően - egy miskolci református egyháztanácsi 
tisztválasztáson megesett. Az ellenfelek és korteseik, ököllel és dorongokkal akarták 
győzelmüket biztosítani, őszinte örömmel üdvözli azt a tervet, amely egyesítené a két 
protestáns egyház iskoláit. Hajlott kora sem teszi azonban elvakulttá, túlbuzgóvá, 
szemforgatóvá. A pápai csalhatatlanság dogmája megbotránkoztatja, a Miskolcra ér
kező egri érsek fogadására azonban elmegy. 

Kora a nagy politikai vízválasztók korszaka volt. Egy-egy politikai „váltásban" 
sokan estek el, sokan fordítottak köpönyeget, sokan lettek hűtlenek. Milyen volt napló
írónk politikai állásfoglalása? Liberális nézeteinek, a benne élő, szíve mélyén gyöke
rező reformkori eszmevilágának talaja honoratiorok világnézete volt. Az ő élete egy 
tiszteletreméltóan végigvezetett, következetes politikai magatartás példája lehet. Fiatal 

29. A Szűcs család ügyvédfelfogadó megbízólevele. Aláírók: 1. Barkassy Klára, özv. Szűcs Sámu-
elnő, 2. Szűcs Sámuel, 3. Szűcs Miklós, 4. Donga Susána, özv. Garas Sámuelnő, 
5. Donga Sára, özvegy Csabalyi Jósefnő, 6. Debretzenij Susána, özvegy Kún Lászlónő, 
7. Szegő Susána, Szemere Frideriknő, 8. Szegő Judit, Debreczenij Imrénő, 9. Csépányi Ferdi
nánd, mint Szegő Ferenc árva idején gyámja, özv. Faragó Sámuelné, Kerékgyártó Susánna. 
A megbízás kelte: 1851. júl. 29. 
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korában a reformeszmék foglalkoztatták. Már a magyar társaságban ezeket az eszméket 
szívta az alig ismert Regéczi professzortól magába. A könyvtárban állandóan olvasta a 
reformkori gondolatok fórumait, kora folyóiratait, sajtótermékeit. Megismerkedett 
Széchenyi munkáival, rajongott Kossuthért.30 Részt vett az 1839-es országgyűlésen, 
Pesten tartózkodása alatt ott ült a Pest megyei közgyűlésen, elítélte a katolikus egyház 
merev és regresszív álláspontját a vegyes házasságról kialakított nézetük miatt. Sokszor 
fordult meg Pesten a Privorszky-kávéházban, ahol - mint írja - a radikális ifjak szoktak 
találkozni, s velük együtt ad fáklyás zenét a Pestre érkező Kossuth, és Wesselényi 
tiszteletére. Ez az atmoszféra motiválta későbbi életét is. Nem késlekedett, amikor 
fegyvert kellett fognia. 1848 márciusában nemzetőrré lett, augusztus 14-én vállalta azt 
az aljegyzői tisztet, amit korábban elutasított, s mindezt kizárólag azért, mert akit 
helyettesített, fegyveres szolgálatra vonult. 1848 december végén beállt a miskolci 
veresszalagosok közé. Felsőzsolcánál már fegyveres szolgálatot teljesített, s mint vonat
kozó naplójegyzeteit idéztem is, az első vonalban vett részt a szégyenletes kassai csatá
ban. A tűzkeresztséget, a gyalázatos vereséget -súlyos élményei hatása alatt-megdöb
bentő részletességgel írta le.31 A szabadságharc bukása után mindvégig kitartott politi
kai állásfoglalása mellett. Az önkényuralom korában hivatalt nem vállalt, s a kiegyezés 
nem szédítette meg. Republikánus nem volt, az 1849. április 14-én kimondott független
ségi nyilatkozatot elhamarkodott lépésnek tartotta, királyhűsége, azaz helyesebben 
a királysághoz, mint államformához való hűsége azonban nem vakította el. A király 
ellen soha nem nyilatkozott, Ausztria önkénye ellen azonban igen. Ferenc József 1867-
es megkoronázása nem tette elfogulttá. Világosan látta az uralkodó korlátait, az ő 
szemében azonban a király, mindig is a nemzet vezetője volt. 1848-ban sem a király 
ellen fogott fegyvert, hanem a magyar nemzet függetlenségét gátló osztrák önkény 
ellen. Tudta, hogy Jelacic bérenc, s aki felbérelte, az Ausztria. S ez a politikai tisztán
látás, a politika útvesztőiben való eligazodási képesség mindvégig jellemző volt Szűcs 
Sámuelre. 

Volt-e szenvedélye? Fizikai élvezeteket soha nem kergetett. Nem dohányzott, 
italban soha örömét nem lelte, a társaságot azonban kedvelte. Különösképpen szívesen 
időzött diákkori barátai, kaszinóbeli kollégái társaságában. Szellemi szenvedélye, 
tudáséhsége azonban igen nagy, s ez motiválja olvasását, naplójának írását, tanulmá
nyainak megjelentetését, s azt a megkezdett és soha meg nem valósított tervét, hogy 
Miskolc történetét megírja.32 

Felesége, Herrmann Henriette, 1910-ben halt meg. Az év elején már megírta 
búcsúlevelét. Megdöbbentő realitással mérte fel a hetvennyolc éves asszony lehetősége
it. Néhány napja érzett szúrást mellkasának azon a részén, ahol egy korábbi tüdőgyul
ladása során már ugyanilyen fájdalmai voltak. Tisztában volt vele, hogy ezek után már 
nem élhet sokáig. Búcsúlevelében nem közjegyző előtt, hanem önmaga tanúsága erejé
vel végrendelkezett. Takarékpénztári részvényeit - nem tudni mennyi volt - unokáira 
hagyta. Ha valami készpénz maradna utána, azt két személyre hagyományozza, az is 
azonban legfeljebb csak 100-100 forintot tehet ki. Intézkedett temetéséről: nem kívánt 
négy lovas gyászkocsit, elegendő számára az egyszerűbb temetés. Ingatlan semmi nem 
maradt Szűcs Sámuel özvegye után, arról nem kellett intézkednie. A búcsúlevélben 
utóiratként került be hagyatéka: „Figyelmetekbe ajánlom a filléregyletet!...!"33 Ezt 

30. Vö. Kilián: 1972 b) 
31. Kilián: 1966. 298-300. 
32. Ezt a félbemaradt munkát a HOM Helyt. Gy. őrzi. Elkészültek az alábbi fejezetek: Előbeszéd; 

I. rész 1800-1824-ig bezárólag; II. rész 1825-1849 végéig; (III. rész) 1850-1866-ig. Ltsz.: 
53.4390.21. 

33. Szűcs Sámuelné, Herrmann Henriette búcsúlevele 1910. Ltsz.: 74.15.9.1. 
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az úgynevezett filléregyletet szegény sorsú gyermekek neveltetésére, taníttatására ala
pították Miskolcon 1867-ben. Az egylet jövedelmét alapítványokból, hagyatékokból, 
alkalmanként rendezett műkedvelő színielőadásokból, táncestélyekből nyerte. Ebben 
a nemes célú egyesületben dolgozott s vállalt irányító szerepet az ugyancsak közéleti 
férfiú, Szűcs Sámuel felesége, Herman Henriette. Az egyleten belül varróműhelyt 
alapított, s ismereteit ezen a területen kamatoztatta igen sikeresen. A filléregylet év
könyvében derül fény a lelkes asszony tevékenységére.34 

így élt Szűcs Sámuel, s így élt felesége, Herrmann Henriette. Életük egy tekintélyes 
részét a közös ügy érdekében élték. Mindkettőjükre a magas fokú szociális érzék, 
a család végtelen szeretete, a nemzet előrehaladása érdekében való áldozatvállalás, 
a reformkor elején a radikális politikai látás, a szabadságharc bukása után a passzív 
rezisztencia volt a jellemző. 

II. SZŰCS SÁMUEL NAPLÓJA 

Naplóírónk a családból hozta magával ezt a gondolatot, ahol hagyomány volt 
a naplóírás. Nagyapja Szathmáry Paksy József kistokaji pap volt.35 Az apa, idősebb 
Szűcs Sámuel maga is naplóíró volt. Naplói közül azonban csak egy kötet maradt ránk, 
pedig bizonyos, hogy azon az egy köteten kívül, amit a Herman Ottó Múzeum őriz, 
még több kötetnek is kell lennie. Ennek legfőbb bizonyítéka maga a kéziratos napló, 
amelynek első oldala a („Második Rész")-szel kezdődik. Az első rész ezek szerint nem 
maradt ránk. Leszih Andor, aki először ír a naplóról, úgy tudja, hogy idősebb Szűcs 
Sámuel munkája részben visszaemlékezés, részben napló. 1787-től, tehát születése 
évétől egészen haláláig fogja össze életének jelentős eseményeit naplójába.36 Ma 
a Herman Ottó Múzeum idősebb Szűcs Sámueltől csak egy kötet naplót őriz, s ez is 
csupán 1787—1813-ig terjed. Bizonyos, hogy többkötetes volt idősebb Szűcs Sámuel 
írása. 1888. szeptember 17-én fia az alábbiakat jegyzi be füzetébe: „September 17-n 
végezem bé atyám naplóinak újra olvasását. Nagy gyönyörűségem találtam érdekes 
feljegyzéseiben, melyek hű kinyomatai vallásos, hazafiúi, emberbaráti gondolkozásá
nak, és házastársi szülői, rokoni érzelmeinek." (Sz. S. XIII. 62.) A megjegyzésből úgy 
tűnik, hogy az apa még gyermekei életében is írta többkötetes naplóját, s végső soron 
ugyanezt említi meg Leszih is. A ránk maradt kétrészes emlékirat idősebb Szűcs Sámuel 
fiatalkori napjait, pataki diákélményeit örökíti meg.37 

Ugyanígy nap mint nap jegyezgette füzetébe napi élményeit, emlékeit, olvasmá
nyait Szűcs Miklós, naplóírónk öccse, aki líraibb, íróibb alkat lévén értékesebb anyagot 
gyűjtött magának össze.38 Miklós is radikális nézőpontból vizsgálja a maga körül folyó 
eseményeket. írásából az derül ki, hogy politikai aktivitása intenzívebb, kezdeti politi-

34. Vö. A miskolci ref. női filléregylet Évkönyve. 1888-1901. Miskolc, 1902. Ugyanitt közlik Szűcs 
Sámuelné fényképét is. 

35. Kistokaji lelkipásztor volt. Született 1760-ban. A lelkészi állásáról egészségi okok miatt lemon
dott, s ettől kezdve gazdálkodásból élt. Mintegy kéthónapos betegség után 1835. október 20-án 
halt meg Kistokajban. Ugyanitt temették el két nappal később. Szathmáry Paksy (Paxi) József 
nem azonos a miskolci lelkésszel, 1820-tól, az első miskolci szuperintendenssel. Vö. Sz. S. I. 
5, 6., IV. 47, 74-75. Vö. még a miskolci lelkészre vonatkozó adatok: Szendrei: i. m. IV. 341., 
353., 361., V. 238. Tehát 1818-ban nem Szűcs Sámuel nagyapja, hanem a miskolci szuperin
tendens adta ki Benkő Topográphiáját. 

36. Vö. Leszih: i. m. 
37. Pataki diákélményeit, egy-két jelesebb napot idéztünk már naplójából. Vö. Kilián 1970. 
38. A napló adatait vö. Kilián: 1972 b) 4-8. Ugyanitt közöltük Szűcs Miklós fényképét is. 
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kai lépései bátrabbak voltak, mint bátyjáéi. S ezért a reformévekről írt kötetek iro
dalomtörténeti szempontból értékesebbek, olvasmányosabbak. Később azonban a 
Miklósban is fellelhető oktalan félszegség egyénisége teljes kibontakoztatásában ko
moly akadályt jelentett. A szabadságharc bukása után ő is magába zárkózott. A veszte
ség, politikai álmainak elvesztése miatti fájdalma elhatalmasodott benne, s a napló 
szárazzá, tények puszta közlésévé vált. 

Elzárkózott a politikától is, idejének tekintélyes részét gazdálkodásba és a hivatali 
munkába fektette. Meg nem nősült, testvéreivel azonban továbbra is eleven kapcsolatot 
tartott. Életrajzát bátyja, Sámuel foglalta össze.39 Halála után, 1888. augusztus 4-én 
olvashatjuk bátyjától, Samutól a következő sorokat: „Augustus 4-n Végzem, boldog 
emlékű szeretett, s jó testvérem hat darab naplója olvasását. Nagy gyönyörűséget 
találtam az ő megjegyzéseiben, melyek fedhetetlen jellemre, és nem mindennapi kép
zettségre vallanak, hatása az volt reám, mintha élővel társalkodtam volna. Utódaim is 
őrizzék-meg ezeket, mint megbecsülhetetlen kincseket, és kövessék az elhunytnak jó 
példáját!!!" (Sz. S. XIII. 49.) Valóban, Miklós hat kéziratos füzetet írt tele élete során. 

Erről Leszih Andor már tesz említést, Kilián István egy helyütt részletesen idézi, 
majd a naplót válogatásban ki is adatta.40 Minthogy élete során több, kisebb-nagyobb 
publikáció jelent meg tőle országos és helyi lapokban, életét, s álneveit ismerteti Sziny-
nyei is.41 A napló adatait azonban magunk is igen sokszor használtuk fel, s egy-egy adat 
idézése során a kötetek leglényegesebb jellemzőit ismertettük. Miklós fiatalabb korá
ban publikált, Samu idősebb korában vált krónikássá, Miskolc történészévé. Minden
esetre a hagyomány, amit valószínűleg legelsősorban az apa és Szemere Bertalan pél
dája inspirált, öröklődött, s a család még egy tagja, idősebb Szűcs Sámuel második 
feleségétől született fia, Lajos is hódolt az írás szenvedélyének. Lajosról azonban alig 
tudunk valamit. 

Szűcs Lajostól kézirat eddigi tudomásunk szerint nem maradt ránk, bár Szendrei 
Miskolcról szóló monográfiájában tesz úgy is értelmezhető megjegyzést, ami szerint 
joggal tételezhetnénk fel, hogy magának Lajosnak is voltak kéziratos naplókötetei.42 

Az bizonyos, hogy a reformkor politikai csatározásairól, a szabadságharc dicsőséges 
napjairól való kisebb-nagyobb emlékeit a század végén közzétette, s később, monográ
fiája megírásához ezeket a közléseket használta fel Szendrei,43 majd a szabadságharc 
centenáriumán Sárközi Andor is.44 Idősebb Szűcs Sámuel, ennek fiai Samu, Miklós és 
Lajos tehát egy történelmi korszaknak, a magyar reformkornak, a szabadságharcnak, 
majd az önkényuralom és a dualizmus korának voltak helyi krónikásai. 

Mi késztette a családot erre a szenvedélyes közlésvágyra? Ki vagy kik indították 
el először az apát, majd mindhárom fiút a krónikaírás mesterségében? 

Idősebb Szűcs Sámuel 1804-től 1808-ig járt a sárospataki iskolába. Az első indítást 
valószínűleg innen kaphatta. Itt - feltehetőleg Csokonai hatására - még 1796-ban 

39. Sz. S. XII. 297-308. 
40. Leszih: i. m. Vö. még: Kilián: 1974 b); Szűcs Miklós naplója. 
41. Szinnyei: i. m. XIII. 1185-1186. írói álneveit maga is megemlíti naplójában: (y), XXX; Vö. 

Szűcs Miklós naplója III. 21., III. 21 b), III. 23 a), 40 a), 40 b), 49 b), 52 b), 53 a), 58 b), IV. 
13 b). 

42. Vö. Szendrei: i. m. IV. 61., 65., 70., 73., 76., 80., 85., 90., 98., 139., 140., 238., 261. 
43. Szűcs Lajosnak az alábbi írásai jelentek meg: Nemzeti őrsereg alakulása Miskolcon 1848 

március havában. BmL 1898. 26. sz.; Hogy és hol született a dicső 9. honvéd zászlóalj egyik 
százada 1848 tavaszán. BmL 1898. 35. sz.; Évforduló. A borsodi tízhetes önkéntes nemzetőr 
zászlóalj alakulása és a pákozd-sukorói csata. BmL 1898. 78. sz. Az 50 év előtti nagy napok 
idejéből. BmL 1899. 28. sz. Naplójegyzetek Borsod 1883. 18., 19. 

44. Sárközi Andor: i. m. 
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alakulhatott meg valamiféle irodalmi társaság, amely tagjait a magyar irodalom aktív 
és passzív szeretetére ösztönözte.45 S egyáltalán olyan szellem formálódott a diákok 
között, amely szinte kötelezővé tette az irodalom művelését. Az iskolai oktatás módja, 
s a magyar verselés tilalma természetesen arra késztette a diákságot, hogy a hallott vagy 
maguk költötte verseiket melodiáriumaikba leírják. Az irodalomtörténet nagyon sok 
ilyen melodiáriumot, versgyűjteményt, itinerariumot, omniáriumot tart számon,46 

mégis ez a magyar versgyűjtő szándék, ez a törvénnyel is szembeszegülő gyakorlat 
mintha a felvilágosodás után, a magyar nemzeti öntudat ébredésének hajnalán pezs
gőbb, általánosabb, intenzívebb lett volna, mint más korokban. Természetesen nagy 
része van ebben azoknak a magyar társaságoknak, amelyek a XVIII. század végétől 
Magyarország-szerte alakultak közép- és felsőfokú iskoláinkban.47 A versgyűjtést prak
tikus szempontok is motiválták, hiszen a diák apadt pénztárcáját néhányszor megtölt-
hette egy-egy alkalomra írt verssel. XVIII. század végi kéziratos diákköltészetünk 
műfaji differenciálódásán is ezek a praktikus szempontok figyelhetők meg. Nagyon 
valószínű, hogy ez az iskolai, a diákság köréből származó indítás adta a legidősebb 
Szűcs, az apa számára az első lökést. A reformkorban tovább szélesedik a diákságban 
ez a magyar irodalmat pártoló szándék, s míg korábban csak elvétve, addig a század 
negyedétől szinte minden iskolában megalakultak azok az önképzőkörszerű diáktársu
lások, amelyek politikamentesen akartak magyar irodalmat teremteni, íróinknak ele
gendő olvasót, az olvasóknak pedig megfelelő színvonalú írókat teremteni. Ezen belső 
kényszer, a magyar irodalom nem újjá-, hanem megszülésének vajúdó fájdalma révén 
látott napvilágot a gyorsan klasszikussá érett magyar irodalom. S ebbe a pezsgő, izgatott 
irodalmi életbe kapcsolódtak be tudatosan naplóíróink is. Az idősebb Szűcs még csak 
kóstolgatta az írás ízeit, Sámuel és Miklós már fogyasztották is. Célját legtudatosabban 
talán Miklós tudta megfogalmazni akkor, amikor kéziratos naplója „bevezetőjében" a 
nagy példaképekre, Kölcseyre és Szemerére hivatkozik.48 

Gyorsan és igen sokat olvasnak. Tisztában vannak azzal, hogy ismereteiket, haza
szeretetüket csakis olvasmányaikkal mélyíthetik el, s ezért a legnagyobb tudatossággal 
készülnek fel az írás felelősségére. 1835-ben éppen a két legidősebb Szűcs-fiú iskolai 
éveiben alakult meg Miskolcon a magyar olvasó társaság. Könyvtárat alapítanak, s 
ebben a könyvtárban összegyűjtik koruk magyar íróinak munkáit. Folyóiratokat, szép
irodalmi almanachokat járatnak, s az iskolát nemcsak a tudományok, hanem a magyar 
szépirodalom templomává is teszik. Ez a tudatos felkészülés az íráskészség, az irodalmi 
igényesség szintjének állandó emelési igénye megfigyelhető Sámuel és Miklós fiatal 
korában. Mindkettőjükre hat Miskolcon kívül az eperjesi, majd a késmárki önképzőkör 

45. Ezeknek a társaságoknak a történetét illetően vö. Bodolay: i.m. 1963. 15-63. Valószínű, hogy 
a pataki társaság ösztönzésére írhatta Kis Dániel, a Csokonai-kori pataki diák, később jósvafői 
rektor naplóját. Vö. Kilián: 1970. 

46. Stoll Béla: i.m. 
47. Vö. Bodolay Géza: i. m. 1973., Bodolay Géza: i. m. 1963. 
48. „Az ki életében sokat erezett és gondolkozott, 's érzeményit és gondolatait nyom nélkül 

elröppenni nem hagyta: olly kincset gyűjthetett magának, melly az élet minden szakában, a' 
szerencse minden változásai közt gazdag táplálatot nyújt lelkének." Idéztük már egy alkalom
mal. Vö. Kilián: 1972 b) 100. lábjegyzet. Szűcs Miklós Szemerétől az alábbiakat idézi: ,,E' 
napokban a mezőre sétálék egy német tudóssal. Ez növényeket, ásványokat, csigákat izzadva 
gyűjtögetett. Különös! a' csigákat fölszedjük, a' lepkéket szorgalmasan gyűjtögetjük, hervadó 
növényeket gonddal rakunk tárba, jövedelmünkről ha fillérekből állanak is, könyvet vészünk: 
de gondolatainkat, mikben talán egy jövendő szendereg, elhullni engedjük, mint az őszi 
falevelet, mit lekap a' szél; s örökre elvisz. Pedig embernek nincs drágább kincse gondolatainál 
s' ötleteinél. De ezek véletlenül viradoznak elő a' lélekben, 's ha meg nem tartóztatjuk sorban 
mint jöttek, sorban mind eltűnnek..." SzM. I. 3 a) 
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is, s így még a két évtizedet sem megérő fiatalemberekben szinte megrögződött, állandó 
szokássá vált az írás. Ez az önmaguk szabta parancs életük végéig eleven hatóerő volt. 
Ennek köszönhető, hogy mindkét Szűcs-fiúnak, Sámuelnek és Miklósnak is egy törté
nelmi kort feltáró, egy teljes emberi életet magában foglaló írásműve, naplója maradt 
ránk.49 

Szűcs Sámuel „naplója" műfaji meghatározása nem túlságosan könnyű. Benne 
ugyanis sok a személyes elem, nagyon gyakran lírai fűtöttség fogja át a naponként 
vezetett sorokat. S ami leginkább megkülönbözteti minden más műfajtól, s ami éppen 
annak „ízét" is adja, az az, hogy szerzője naponként vagy ritkább időközökben ugyan, 
de rendszeresen jegyzi élményeit, emlékeit. Az utóbbi kritérium, gondolom, nem hi
ányzik Szűcs Sámuelnél. A többi ismertető jegy azonban igen, hiszen - személyes 
elemmel alig találkozunk, saját ügyeiről, bajairól a legritkábban ír. Ezenkívül azonban 
van még egy vonása Szűcs munkájának, ŝ ez az, amely egy kissé már a történetírás felé 
viszi a munka műfaját, ez pedig az év végi összefoglalás. írója nagyon precízen, 
a történész módjára évenként, sőt az egész ország sorsát eldöntő történések lezajlása 
közvetlenül az esemény után összefoglalja, summázza a történéseket. Évi összefoglalói
nak megvan a kialakult vázlata. Legelőször a világtörténeti eseményeket veszi sorra, 
ezután fogja össze az országos, a megyei majd a városi politikai, történeti, gazdaságtör
téneti eseményeket, s csak ezek után kerít sort családja és saját élete az évben megtör
tént lényeges eseményeinek summázására. Az általános történeti felől halad egyéni 
sorsa felé. A naplónak rendkívül széles a műfaji skálája, igen sok alműfajt lehetne 
megkülönböztetni. Szűcs naplója inkább a napi krónika felé hajlik, s ezért írója inkább 
krónikás, mint naplóíró, pozitivista történész, aki naponként vagy hetenként fogja 
Össze, tisztázza le a feltehetőleg csak címszavakban lejegyzett élményeket. 

Ez a kérdés azonban már a krónikás munkamódszeréhez tartozik. 1838-ig nem 
vezetett naplót. Bécsben többször járt, első útja alkalmával már lejegyezhette a látot
takat, s élményeit csak később összegezhette, tisztázhatta le. „A következők jutnak 
eszembe bécsi utamról". (I. 138.) Úti élményeit tehát természetesen nem minden nap, 
hanem visszaemlékezés-szerűén írta le. Apja halála után nem volt azonnal ideje arra, 
hogy a nekrológot megírja, s ezért a következőket jegyezte be: „mihelyt halmozott 
foglalatosságaim engedendik... s annak kidolgozásával elkészülhetek..." megírom 
apám életrajzát. (III. 128.) 

1885-ben azt is bejegyezte füzetébe, hogy ötvenedik évfordulója annak, hogy nap
lóját vezeti. (XI. 459.) Ugyanebben az évben Budapesten országos kiállításon tett 
látogatást, s ehhez a következő megjegyzést fűzte: „a helyszínen jegyezni időm nem 
lévén az általunk látottak leírásánál idegen kútfőhöz kellett folyamodnom." (XII. 51.) 
Kiderül tehát, hogy krónikája vezetéséhez forrásokat is használ. 

Mik voltak a forrásai? Nyilvánvaló, hogy primer forrása az élmény vagy emlék 
volt. Személyesen vett részt néhány országgyűlésen, megyei üléseken, a Pesti Magyar 
Társaság gyűlésén, s az ott elhangzottakat saját tapasztalatai alapján összegezte. Úti 
élményeinek is - természetesen - személyes forrásai voltak. Később forrásai között már 
a hírlap is megjelent. Állandó olvasója volt a Pesti Hírlapnak, a helyi sajtónak. 
A megyét is érintő híreket bejegyezte krónikájába. Legjobb barátja, Telegdy Pál teme
tésén elhangzott beszédet szó szerint lemásolta. Nyilvánvaló, hogy a temetési beszéd 
közben jegyezgethetett, s így a lemásolt beszéd nem szó szerinti idézet. Lehetséges, 
hogy a paptól magától kölcsönkérte a leírt beszédet. Gyakran fordult elő, különösen 
fiatalabb éveiben, hogy a hozzáírt leveleket bemásolta füzetébe, vagy legalább azok 
lényegét összefoglalta. Később színházi élményeit színházi jegyzetekké szélesítette, 

49. Szűcs Miklós életét vö. Kilián: 1972. b) 6-8. 
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egy-egy társulatnak teljes tagnévsorát leírta, a társulat elköltözése után pedig értékelte 
munkáját, s megírta véleményét a színészi telesítményekről. Honnan szedte ezeket 
az egészen pontos adatokat? Hiszen olykor még a jegyek árát is feljegyezte. Egészen 
bizonyos, itt is igyekezett előbb személyes ismeretekre szert tenni, később azonban 
felhasználta a helyi sajtó erre vonatkozó pontos közleményeit is. Még a piaci árakat is 
feljegyezte, ezeket többnyire a sajtóból vette. 1846-ban fordult elő, hogy a Miskolczi 
Értesítő a piaci árakat nem közölte, s minthogy ő ezt elmaradhatatlannak tartotta, 
utánakutatott a szolgabírói hivatalban. (V. 104.) A sajtó bővülésével, a helyi sajtóorgá
numok szaporodásával naplója is egyre terjedelmesebbé vált, s műfaja is megváltozott. 
Míg korábban Szűcsöt személyes emlékei inspirálták, később - főleg a hetvenes, nyolc
vanas években - külső források hatottak rá. 

Jellemző sajátossága ennek a munkának, hogy egy-egy történeti kor, egy-egy na
gyobb esemény, egy-egy emlékezetes utazás élményeit a szerző összefoglalta, s az 
adatok halmazában rendet akart teremteni. Ez a szintézisre való törekvés már a törté
netíró tudatos tevékenysége. S ez a tény teszi a munkát többé, mint egy közönséges 
napló. Ha pedig végigolvassuk a szépen gyöngyöző, jól olvasható sorokat, akkor meg
győződhetünk arról is, hogy tudatos kutató, író, történetíró volt, aki nemcsak egy-egy 
élményanyaga ügyes összefoglalásával, hanem ugyanannak színes, olvasmányos leírá
sával is bizonyítja írói-történetírói készségét. Ez a napló tehát igényesebb, objektívebb 
azoknál a naplóknál, amelyekben elsősorban a szubjektív hang érvényesül. 

Ezek szerint tehát Szűcs teljesen szárazon, kora jeles eseményei mellett érzéketle
nül ment volna el? Csak lejegyezte az eseményeket, s azok benne semmiféle érzelmet 
nem keltettek? Van-e érzelmi telítettsége ennek a krónikás könyvnek? 

Szűcs Sámuel nem érzéketlen ember. Tud lelkesedni, tud nagyon örülni, tud elke
seredni. Örömének vagy fájdalmának azonban nem személyes okai vannak. Egykedvű 
nyugalommal viseli el, ha neki vagy családjának valami az életben nem sikerül, sem 
testi fájdalom, sem személyes anyagi vagy erkölcsi siker nem tud benne elkeseredettsé
get, vagy indokolatlan örömet okozni. Örömei vagy bánatai tehát szinte nincsenek. 
Ezért érzi Csorba Zoltán kicsit száraznak Szűcs stílusát.50 Ez a testi, lelki kiegyensúlyo
zottság jellemző egész életére. S amennyire egykedvűen viseli el személyes sérelmeit, 
s amennyire mérsékelten tud örülni saját sikereinek, annyira bosszantja, ha politikai 
álmai egymás után kudarcba fulladnak. A szabadságharc végtelenül elkeseríti, s nem 
vigasztalódik a kiegyezés után sem. Egy nemzet vagy egy megye, vagy még szűkebb 
körben egy város sorsa tudta csak felhevíteni. Nem hangzik bizonyára túlzó kijelentés
nek, ha azt mondom, hogy csak a haza sorsa tudta érzékenyen érinteni. Reformkori 
álmai megvalósulásának láttán örvendezett, a bukás elkeserítette. 

A szubjektív hang azonban e „történetírói, krónikaírói szárazság" ellenére is át-
meg átsüt írásában. Érzelmeiről azonban szinte csak egy-két szó erejéig ad számot. 
Amikor először elhagyja az országot, pusztán annyit jegyez meg: „.. .kint valánk édes 
honunk földéből, 's e' perez, valamely megdöbbentő érzést költe-fel, keblemben, ha
sonlót, a' szülői háztól távozóéhoz...". (I. 48.) Hazaérve még jóformán ennyit sem ír: 
„Kellemes érzés vala ismét édes hazánk' földén lenni...". (I. 67.) Az édes hazához való 
kötődésnek egyébként még számtalan jelét tapasztalhatjuk írásában. Egyéni vélemé
nyének, érzéseinek többnyire csak egy-egy élmény, vagy történeti esemény összefogla
lása alkalmával enged helyet. így lengyelországi útja, ausztriai tapasztalatai, a pozsonyi 
diétán eltöltött napok összefoglalása alkalmával nem késlekedik saját véleményének is 
hangot adni. Elítéli a lengyelt, mert sok szeszt iszik, sajnálkozik felettük politikai 
széttagoltságuk miatt, Ausztriát rendőrállamnak tartja, s úgy érzi, hogy a magyar sokkal 
szabadabb az osztráknál. Miskolci, eperjesi, késmárki diákévei során tanárok, elsősor-

50. Csorba Zoltán: im. 1966. 8-9. 
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ban a miskolci Regéczi Nagy István hatására érnek meg benne is a reformgondolatok, 
s hisz abban, hogy jön egy kor, amelyben a kitűzött reformcélok meg is valósulhatnak. 
(II. 9.) 

1840. augusztus 23-án Pesten meglátogatja a Neugebaudet, s a fegyverek láttán 
elszörnyülközik, nem hiszi, hogy ilyen pusztító fegyverekre a XIX. században még 
szükség lenne: (II. 35.) „az új épület' Neugebaud udvarát megnéztem, számos ágyúi;' 
s golyói' látásakor fájdalom lebben keresztül lelkemben, hogy még e' XIX. században, 
illy öldöklő szerek' tartására szükség van." Felfedezi, hogy a fegyverekre szánt pénzösz-
szeget nevelésre vagy más hasznos célra kellene fordítani. 

Kossuth és Széchenyi vitájában az előbbi javára dönt, s döntését naplójába is leírja, 
s az a különös, hogy a reformkori politikai élet, reformtervek, tisztválasztó közgyűlések 
politikai pergőtüzében tud józanul látni és dönteni. Elítéli a hízelkedést, amely több
nyire gazdag stallumot szül a talpnyalónak. (II. 122.) Tudja, hogy a protekció segít 
bizonyos személyek magas posztra való kiválogatásában. (III. 49.) Nem fél véleményét 
szabadon megmondani a miskolci nevelési rendszerről, s bátran megmondja s leírja 
nézetét egy vitás kérdésben: nem új templomtoronyra, hanem leányneveidére van 
szüksége Miskolcnak. (IV. 96.) 1850-ben és 1851-ben az évvégi összefoglalóban igen 
elkeseredetten nyilatkozik. 1860-ban reménykedik, reményei azonban szertefoszlanak. 
1870-ben, amikor Batthyány hamvait ünnepélyesen eltemetik, csak ennyit jegyez meg: 
„bizony, bizony különös érzelmek foghatták el, a' gyilkos Camarilla tagjainak keblét, 
ha ugyan van bennük az emberiségnek valamelly szikrája. (IX. 86.) 1874. október 6-án 
pedig az aradi vértanúk napján újból felszínre kerül fájdalma: „Austria sok bűnét jóvá 
teheti, de dicső és hős férfiaink meggyilkolását soha". (X. 80.) 

Úgy hisszük, oldalakon keresztül lehetne még sorolni azokat a helyeket, ahol Szűcs 
Sámuel egyéni véleményének is hangot ad. Bizonyos az, hogy véleménye kialakításá
ban mindig a higgadt megfontoltság, a józan ész vezérelte. Szubjektív megnyilvánulá
sait csak az egész nemzet motiválta, egyéni fájdalmai nem, vagy alig voltak. Valami 
bölcs önismeret, józan realitás, a nemzetnek való „önátadás" feltétlen szándéka rejtő
zik sorai mögött, s mert egy nemzet, egy megye vagy egy város történetének akart 
krónikásává, tudós történetírójává válni, ezért írásai inkább az elbeszélő történeti 
próza száraz, kissé hideg stílusával születtek, mint a szépíró melegségével, irodalmi 
igényességével. A stílus problémája azonban dolgozatunk egy későbbi fejezete lesz. 

1. A napló történeti adatai 

Szűcs pozitivista történetíró, s ezért naplóját is ez a szemlélet hatja át. Gazdaság-
és társadalomtörténeti adatot alig találunk a tizenhárom kötetben. Az az érdekes, hogy 
míg Szűcs a reformkori politikai élet tüzében a Bach-korszak politikai zsákutcájában 
vagy a dualizmus korának útvesztőjében viszonylagosan biztos szemmel tudja áttekin
teni a helyzetet, s történész módjára reálisan tudja megítélni a politikai konstellációt, 
addig egyszerűen képtelen felfogni, hogy élete utolsó évtizedeiben Miskolc közvetlen 
tőszomszédságában a magyar vasipar van születőben. A vajúdásnak ugyan tanúja, 
ismeri a gyár építésével kapcsolatos problémákat, tudja azt, hogy a diósgyőri vasgyár 
megindulása után azonnal felvetődik országos körökben, a képviselőházban is a kérdés, 
rentábilis lesz-e a vasgyártás Diósgyőrött.51 Van-e annak értelme, hogy óriási összege
ket invesztáljanak ebbe a hatalmas ipari vállalkozásba? Tanúja a gyár lassú terjeszkedé-

51. A vasgyár elleni nem megalapozatlan támadásnak egyébként Miskolc képviselője, Mocsáry 
Lajos volt az oka. Vö. Kiszely: i. m. 44-45. 
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sének, s a hámori vasmű egyre fokozódó elsorvadásának. 1871. április 25-én a pénzügy
miniszter, valamint a közmunka és közlekedésügyi miniszter meglátogatta az épülő 
vasgyárat. Feljegyzi azt is, mikor kezdik a vasgyári vasutat építeni, mikor indul 
a perecesi vasút. 1879-ben a diósgyőri vasgyár a székesfehérvári ipari kiállításon arany
érmet nyert. A hámori gyár elsorvadásának számtalan jelét tapasztalta, a bükki hámor 
helyiségeiben a Zartl testvérek székgyárat létesítettek, s ez az üzem 1888-ban a brüsz-
szeli világkiállításon már díjat is nyert. 

A Leszih testvérek gépgyárának megnyitásáról (1871. IX. 127.) csak igen röviden 
emlékezik meg, azt is éppen csak megemlíti, hogy a Herz-gépgyár megégett 1870. 
augusztus 20-án. Megismerkedik a bükki üveghuták szépmívű iparával a Gyertyán
völgyben (IX. 163.), a malomiparról csak legfeljebb néhány szó erejéig emlékezik meg. 
1863. július 7-én valamiféle robbanás tette tönkre a malmot (VIII. 20.), az új malmot 
már 1864-ben elkezdik építeni (VIII. 66.), 1885-ben pedig a modern borsodi gőzmalom 
kezd újból termelni. (XII. 37.) Az edelényi cukorgyárról is csak annyit jegyez meg, 
hogy 1873-ban terményeiért harmadosztályú vaskoronarendet kapott. 1886-ban a Zu-
rich-féle miskolci serházban ütött ki a tűz. 

Pártolja a női ipart. S ennek kifejlesztése érdekében mindent megtesz. 1881-ben 
Budapesten a női ipari kiállításon a miskolciak ezüstérmet nyertek, bronzérmet kapott 
szép kiállításáért és munkáiért a miskolci polgári leányiskola. 1884-ben pedig a miskolci 
női ipartanműhely rendezett a városban kiállítást. (XI. 353.) Tud a légszeszgyár (a 
gázgyár) alapkőletételéről (1882. június 19., XI. 115). 1862-ben leégett a miskolci 
kőedénygyár, s ennek egykori tulajdonosa pedig 1881-ben halt meg. Ez is egy érdekes 
és hasznos történeti adalék a kőedénygyár történetéhez. (VII. 181, X. 348.) Nem 
feledkezik meg az első miskolci fényképész műterme megnyitásáról sem. Zureich Ká
roly 1875-ben fényképészüzletet nyitott Miskolcon. (X. 170.) Az 1882-ben felépült és 
a termelést megkezdő spódium- és csontlisztgyár két esztendő múlva megszűnt (XI. 422.), 
s örömmel jegyzi meg azt is, hogy Szováti nevű miskolci szűrszabómester Londonban 
egy kiállításon igen nagy sikert aratott készítményeivel. (VII. 11.) 

Figyelmét nem kerülik el a miskolci és borsodi mezőgazdaság eredményei, gondjai 
sem. Elsősorban kiállítási sikerekről ír. Ki gondolna arra, hogy már 1859-ben a Miskolc 
vidéki gyümölcstenyésztési társulat kiállítást rendezett (VII. 64-65.)? 1859-ben egy 
országos mezőgazdasági kiállításnak adott otthont a város (IX. 63.), s ezek után éven
ként mutatkozik be Miskolc és a környék mezőgazdasági termeivényeivel. 1872-ben 
rendeztek Miskolcon először arató- és kaszálógépversenyt. (IX. 176.) A Szentgyörgy
hegyi borok pedig egész Európában hódítottak, nemzetközi kiállításokon igen nagy 
díjakat nyertek. Különösképpen kitűnt boraival Szabó Gyula gyógyszerész, aki szinte 
minden európai borversenyen sikert aratott nagyszerű boraival. 1880-ban a szőlőterme
lés a legnagyobb gondja, a filoxéraveszély elhárítása érdekében itt nyitottak egy kísér
leti szőlőtelepet, s sajnos itt telepítették először a direkttermő szőlőket. (XI. 53.) 
Szathmáry Király Pálné 1882-ben, Bethlenfalvi István és Spuller József 1883-ban nyer
tek díjakat szőlőikkel. Egy lengyel orvos páciensének miskolci szőlőt rendel gyógyszer
ként, s - mint írja Szűcs - a hatás meglepően gyorsan jelentkezett. A tej hamisítás 
elkerülése érdekében 1886-ban nyitnak a városban először tej csarnokot, 1887-ben ren
dezi Szathmáry Király Pálné az első miskolci rózsakiállítást. 

A Szűcs-naplók mezőgazdaságtörténeti közleményei legfeljebb a kultúrhistória, 
de nem az agrárkultúra szempontjából értékesek. Az aratás előtt mérhetetlen éhínség
gel tisztában van. Kétségtelen tény, hogy Szűcs nem tudta észrevenni azt a minőségi 
változást, ami nap mint nap szeme előtt zajlott. Nem tudta észrevenni, s ezért ipar- és 
mezőgazdaságtörténeti adatai kissé a felületen mozognak. Az okkeresés nem kenyere 
a naplóírónak, ő csak regisztrálja az eseményeket, középnemesi honoratiori életszem-
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lelete meg ösztönszerűen tiltakozik mindazon - az alsóbb társadalmi osztályok felől 
érkező - fenyegető megmozdulások vagy azok rémhírei ellen, amelyek élete során 
előfordultak. így izgatták a szabadságharc dicső napjaiban itt-ott előforduló veszélyes
nek tűnő „kommunisztikus eszmék". Nem osztozik az 1882-ben a Kápolnán történt 
„felzúdulás", magyarul zendülés parasztjaival. Ennek kirobbanása miatt ugyan elma
rasztalták az erélytelen jegyzőt, de sajnálkozás nélkül ír a zendülők ellen hozott meg
torló intézkedésekről. (XI. 132., 149., 319., 429.) 1887-ben pedig Szalonnán történt a 
parasztok részéről valamiféle „közbiztosság elleni vétség", amelynek letörésére karha
talmat kellett kirendelni. (XII. 330.) A kápolnai és a szalonnai zendülés története 
ismeretlen, s így Szűcs adatai a magyar parasztmozgalom egy lehetségesen jelentős 
eseményére hívta fel akarva-akaratlan a figyelmet. Munkásmegmozdulásról, egy esetet 
kivéve, nem tud. Sajtóból olvassa az 1870. évi pesti nyomdászsztrájkot. (IX. 73.) 
Néhány munkásegylet alakulását azonban ismét csak véleménye nyilvánítása nélkül 
bejegyzi naplófüzetébe. 1878-ban a „munkás nép gyermekeinek megóvása végett" gyer
mekmenhelyet hoztak létre Miskolcon. (XI. 31.) 1879-ben alakult a miskolci iparos 
ifjúság egylete, s 1881-ben erre a célra városszerte gyűjtést rendeltek el. (XI. 31., 315., 
XII. 65.) 

íme tehát, gazdaság- és társadalomtörténeti adat alig található a naplóban. Szá
mára a történelem események sora, csak politikatörténet és kultúrhistória, de ezt is 
csupán konstatálni tudja. Az ok-okozati összefüggést nem tudja, nem is igénye meglát
ni, hiszen kora történetírói megelégedtek a történelmi események puszta feltárásával, 
s soha nem keresték mögöttük a mozgatóerőket, a gazdasági társadalmi alapot. 
S amennyire szegényes ez a tizenhárom kötetes napló gazdaság- és társadalomtörténet
ben, annyira kiterjedt és körültekintő a politikatörténetben és a kultúrhistóriában. 

2. A napló politikatörténeti adatai 

A fiatalemberben meglehetősen hamar kialakult a politikai élet iránti érzék, ennek 
ellenére politikussá sohasem vált. A szenvedélyes közéletiséget, a haza iránti kötelessé
gének tartotta, s ezért mindent ebből az egy szemszögből vizsgált. A reformeszmék már 
egészen fiatal korában hatottak rá. Első hazafias élményeit, a haza szolgálatának tuda
tos szándékát iskolai évei alatt és a szülői házban tehette magáévá. A magyar társasággal 
először Eperjesen ismerkedett meg, ahová apja a német szó kedvéért íratta be. 1833-
ban Kalmár Lajos és Székács Jpzsef vezetésével alakult meg ebben az észak-magyar
országi kisvárosban a magyar társaság. A haza iránti áldozatvállalás kötelességét itt 
tizennégy esztendős korában ismerhette meg. Olvasmányai hatása alatt majd ezután 
a miskolci nagydiákévek kiteljesítették benne ezt a szándékot. Miskolcon Regéczi Nagy 
Istvánnak köszönhette, hogy a haza fogalmával, a haza történetével megismerked
hetett.52 

Késmárkon már felfigyelhetett a nemesség hivalkodó címviselésére, a közélettől 
való rideg elzárkózására, s bizonyára érthetetlen volt mindez számára. Késmárki ta
pasztalatai összegezése alkalmával írja le: mennyire nevetséges, hogy az előkelők nobi
lis előnévvel különítik el magukat a köznemesektől. Életének erre a korai időszakára 
természetesen barátai is hatnak. Telegdy Pál, ez az igen tehetséges, de rendkívül korán 

52. Regéczi Nagy István életét illetően vö. Szendrei: i. m. IV. 453. Sz. S.: I. 14., III. 55., IV. 76., 
84., Sz. M.: I. 8 b), V. 61. Született 1808-ban Bényén. Miskolcon és Sárospatakon tanult. 
1836-ban Vay Ábrahám ajánlatára a miskolci iskolában a syntaxisták tanára lett. 1848. április 
9-én lemondott katedrájáról. Meghalt 1873. augusztus 28-án. Haláláig a miskolci takarékpénz
tár hivatalnoka volt. Vö. még: Kovács Gábor: i. m. 121. 
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meghalt fiatalember, aki 1839-ben részt vesz a pozsonyi országgyűlésen, az ott lezajló 
eseményekről levélben tájékoztatja. (1.99.)53 Nem késlekedik tehát ő sem, s hamarosan 
elindul országgyűlési tapasztalásra, s naplójában igen részletesen emlékezik meg 
az üléseken elhangzott beszédekről (1839.1. 113-tól). 

1840-ben Pesten patvaristáskodik. Pesti útja alkalmával találkozik Kossuthtal, 
s akinek tiszteletére előző este a miskolci fiatalság fáklyás felvonulást, s ünnepélyes 
zenét rendezett, s vele most együtt gyalogolnak órákon keresztül Pestre. Ezt az utat egy 
életen át megőrizte emlékezetében. (II. 30-31.) Pesten Szűcsöt minden érdekli, ami 
az ország ügyeivel kapcsolatos. Részt vesz a pesti megyegyűlésen, s elítéli a katolikus 
egyházat a vegyes házasság kérdésében védett merev álláspontjáért. 1840. szeptember 
7-én a pesti ifjakkal köszönti a fővárosba érkező Wesselényit. Ha egy templomi prédi
kációban reformeszméket, a polgárosodás gondolatait fedezi fel, szívesen le is írja. 
Székács Lajos református lelkész fennen hirdeti, s naplóírónk igazat is ad ebben neki, 
hogy a keresztényi szeretet ellen van a születési előjog és életmódkülönbség. (II. 54.) 
Nem késlekedik, hogy bekapcsolódjék a pesti fiatalság politikai életébe. A Privorszky-
kávéházban volt ebben az időben az ifjúság „gyűlhelye", s innen indul a fiatalsággal 
együtt, 1841. június 27-én, hogy Kossuth tiszteletére fáklyás zenét adjanak. (II. 113.) 
Itt éri az első kellemetlen tapasztalata: értesül arról, hogy a törvényszék jeles posztjait 
hízelkedők töltik be. (II. 122.) Pesten tud arról a „botrányról", amely a magyar színház
ban történt 1840-ben, amikor egy színházi előadás után a lelkes ifjúság a Marseillaise-t 
énekelte. (II. 70.) 

A pesti évek igen erős benyomást gyakoroltak az ifjúra. Megtanulta, hogy 
az ifjúságnak hallatnia kell a hangját, ha azt akarja, hogy szerepet kapjon a politikai 
életben, s ha eszméit meg is akarja valósítani. S nyilván nem kevés része volt neki is 
abban, hogy Miskolcon a negyvenes évek legelején megalakult a Major utcai tudós 
társaság. Talán nem tulajdonítanánk ennek a körnek, a fiatalok intézményeinek na
gyobb jelentőséget, ha erről Szűcs Lajos, naplóírónk öccse nem írna még ötven eszten
dővel később is egy kisebbfajta tanulmányt.54 Ebből kiderül, hogy az itt összejött 
fiatalok reformterveik megvalósítása érdekében indítottak harcot, s arra törekedtek, 
hogy jelentős politikai posztokra az ifjúság emberei kerülhessenek, s éppen ennek 
a társaságnak köszönhető, hogy Szemere Bertalan politikai pozícióhoz jutott. Szendrei 
maga is ismeri ezt a társaságot, s tevékenységüket Szűcs Lajostól kölcsönzött gondola
tokkal és mondatokkal értékeli. Szűcs Sámuel 1886-ban kerít sort a társaság munkájá
nak értékelésére, s ezt is Kun Jánosról írt nekrológja kapcsán teszi. E társaság tagjai 
Kun János házában találkoztak rendszeresen. Tudósnak azért nevezték, mert Kun 
Jánoséknál lakott Szontágh Gusztáv a jeles filozófus, aki rokonszenvezett ezzel a fiatal
sággal. Gyakran megjelent közöttük Szemere Bertalan is, aki kezdeti politikai sikereit 
ennek a társaságnak köszönhette. (XII. 171.)55 

53. Telegdy Pál Szűcs Sámuel és Szűcs Miklós iskolatársa és jó barátja volt Miskolcon. Előbb 
házitanító volt. 1837/38-as tanévben Eperjesen folytatott jogi tanulmányokat. Ugyanitt tanulta 
meg az angol és francia nyelveket. 1838/39-ben jogi tanulmányait továbbfolytatta Késmárkon. 
Gyakornok Palóczy László mellett volt a pozsonyi országgyűlésen. 1839-ben királyi táblai 
jegyző, 1840-ben részt vett Pesten a királyi tábla ülésein. 1841-ben Pesten készült ügyvédi 
vizsgára. 1842-ben halt meg. írásai megjelentek a Jelenkorban és a Honművészben, valamint 
1842-ben az Almanachban. Az Árva Hon című versét a cenzúra nem engedte kinyomtatni. 
Drámát írt Báthory Erzsébetről. Ez Szűcs Sámuel szerint nem sikerült. Első drámai szárny
próbálgatása maradt ránk, amelynek témája Dobó és az egri várvédők küzdelme. Vö. Kilián: 
1972 b) 54-55.; Kilián 1974 a) 171-192. 

54. Szűcs Lajos: Az 50 év előtti nagy napok idejéből.; Vö. még: Szendrei: i. m. IV. 260-261. 
55. Vö. Szendrei: i. m. IV. 260-261, Kilián: 1972 b) 42-44. 
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Miskolc egyébként is igen lázas politikai életet él a reformkorban. Lakossága jelen
tős része kereskedő, köznemes, reformeszméktől fűtött honoratior, s itt mindaz meg
történt kicsiben, ami az egész országban nagyban lezajlott.56 A politikai élet középpont
jában itt is az ifjúság állt. Szűcs tisztában van azzal, hogy ez a reformokra felkészült, 
az aktív politizálásra kész ifjúság ereje óriási. Nemhiába jegyzik meg, hogy a magyar 
arisztokrácia összefogott „az óriási erejű ifjúság megdöntésére". (III. 135.) Az arisztok
ráciával tehát semmiképpen sem lehet egy platformon az a fiatalember, aki miskolci, 
késmárki, pesti évei hatására társaival együtt hallatni akarja hangját a politikai életben 
is. A kisnemes vagy nem nemes értelmiségéért bátran emel szót, s ahogyan ezt napló
jába is leírja, úgy bizonyára nem hallgatja el politikai nézeteit a nyilvánosság előtt sem. 
Erre jellemző példa egy esete. Kistokajban egy alkalommal 1842-ben parázs vitát 
rendezett egy kisnemessel, aki váltig tiltakozott a közös teherviselés ellen. (III. 133.) 
S fel is tudja mérni, hogy a borsodi „gatyás nemeseknek" miért nem áll érdekében 
a terhek közös vállalása. 

Honnan szerzi ez az ifjúság a híreit? Mi ösztönzi a kor miskolci, borsodi fiatalságát 
arra, hogy a mindennapok politikájában igen aktívan hallassa hangját? Legelső forrá
sunk maga az országgyűlés. A diétán megforduló ifjak, juristák társaiknak levélben, 
részletesen beszámolnak a Pozsonyban történt eseményekről. S ahogyan 1839-ben 
Telegdy Pál küld részletes beszámolót Pozsonyból Miskolcra Szűcs Sámuelnek, úgy 
nyilván maga Szűcs is küldi híreit Miskolcra az ország legjelentősebb fórumának vitái
ról. Naplóírónk 1839-ben és 1843-ban fordul meg az országgyűlésen, de hogy a közélet 
mennyire érdeklődésének középpontjában állt, arra az a legjellemzőbb, hogy a Borsod 
megyei évnegyedes közgyűléseken kívül, szorgalmasan látogatja Pesten tartózkodván 
a Pest megyei közgyűlést is. A miskolci ifjúsághoz tehát a legközvetlenebb úton jutott 
a politikai hír. Szűcs, míg Pesten végzi ügyvédi gyakorlatát, rendszeresen látogatja 
a Privorszky kávéházat, amely őszerinte az ifjúság gyűlhelye volt. (II. 67.) Miskolcon 
ugyanezt a szellemet akarják meghonosítani, s ennek érdekében hozzák létre a már 
említett Major utcai tudós társaságot. S ez a politikára kiéhezett, a reformeszméktől 
fűtött fiatalság segíti hatalomra a reformpártiakat, így többek között a radikális Sze
mere Bertalant is, a „nagyúri machinatioval" szemben. (III. 104.) De ugyanez az ifjúság 
találkozik rendszeresen titokban Szemere Bertalannal, hogy győzelemre segítse politi
kai terveiket. (V. 43.) Előfordult eset ebben a heves politikai harcban, hogy a radikális 
fiatal miskolci értelmiségre egy, a naplóban megnevezett, hatalomra törő aspiráns 
fegyvert fogott, s ez a személy is Szemere Bertalan politikai ellenfele volt. (V. 43.) 

A vegyes házasság ügye természetesen nemcsak az ország ügye, hanem a megyéé 
is volt. Borsod megyében megbüntették az edelényi katolikus papot azért, mert az nem 
volt hajlandó egy különböző vallású házasulandó párt megesketni, sőt mi több, a megye 
még az egri érsek ellen is pert akart indíttatni, mert nyíltan szembeszállt a vegyes 
házasság törvénye ellen. S elhangzik egy megyegyűlésen az a valóban korszakalkotó 
és forradalmi javaslat is, hogy az egyházi rend mérhetetlen birtokait osszák fel, illetve 
jövedelmét fordítsák hasznos nevelési-tanítási célokra. (II. 108., 133-135.) A javaslat
ból felirat született, a megye tehát letette voksát ebben a radikális kérdésben. Borsod 
megye politikai élete a megyegyűléseken, a tisztújító gyűléseken zajlott, s ezekben 
az ifjúság valóban igen nagy szerepet vállalt. Ez a radikális miskolci és borsodi honora-
tiorréteg a szabadságharc kitörése, az első felelős magyar minisztérium megalakulása 
után „eszméinek megvalósulását" a legjobb utakon látta haladni, s ezért az eszméért 
a szabadságharc idején mindent hajlandó volt megtenni. 

56. Miskolc társadalmi rétegződését illetően vő. Marjalaki Kiss Lajos: i. m. 1939. 14-18.; Marja
laki Kiss Lajos: i. m. 1959. 30. Kún Miklós: i. m. 1842.; Kilián: 1965. 11-13. 

311 



Szűcs naplója hű krónikája a szabadságharc eseményeinek is. Hírei itt is elsőrendű-
ek, hiszen maga és testvérei is tevékenyen, fegyverrel a kezükben vették ki részüket 
a nemzet élethalálharcából. Ez a radikális fiatalember azonnal tagja lett a nemzetőrség
nek, s vele együtt fogott fegyvert Bertalan, Lajos és Miklós is. A pesti forradalom híre 
természetesen kis késéssel jutott el Miskolcra, Pesten már két napja az ifjúság tartotta 
kezében a hatalmat, amikor a miskolciak értesültek a bécsi és a pesti forradalomról. 
Az események ezután már Borsodban is „forradalmi" gyorsasággal zajlottak. 1848. 
március 20-án kérelmet nyújt be a fiatalság a nemzetőrség alakítására. 22-én létrejön, 
26-án pedig már fegyvereket is kapott a fiatalság. A nemzetőrség első feladata az első 
időben a rend fenntartása. Később tevékenyen is részt vesz a harcban. Szeptember 
29-én volt a miskolciak első tűzkeresztsége a pákozdi csatában. Ezen naplóírónk nem 
vett részt. Értesül azonban arról, hogy a borsodiak kiválóan megálltak helyüket. Mis
kolc, ahogy azt Szűcs Lajos, Szendrey János, majd sokkal később Sárközi Andor 
megírták, többször gazdát cserélt. Ismert tény, hogy az 1848-ban Szemere Bertalan lett 
Észak-Magyarország teljhatalmú kormánybiztosa, közismert, hogy amilyen helytállás
sal szerepeltek a borsodiak a pákozdi csatában, ugyanolyan hősiességgel harcoltak 
az egyébként szégyenletes vereséggel végződött kassai csatában. Szűcs Sámuel ezután 
gyenge egészségi állapota miatt már nem vett részt a fegyveres küzdelmekben, Miklós 
öccse is csak elindult, igen súlyos meghűlése miatt azonban már félútról vissza kellett 
fordulnia, a két másik Szűcs fiú a legvégsőkig harcolt. A szabadságharc történetéről 
Szűcs Sámuel még tud újat mondani, annak ellenére, hogy Borsod történetének ezt 
a szakaszát azóta - mint említettem - egyéb forrásokból igen részletesen feldolgozta 
Szendrei János és Sárközi Andor. 

Igen tanulságos Szűcs kéziratának az a szakasza, amely a világosi katasztrófa után 
született. Az egyre inkább korosodó férfin valamiféle hallgatag szomorúság lett úrrá. 
Látta, hogy a politikai élet vezető posztjaira a talpnyalók, a protektorok pártfogoltjai 
kerülnek. A reformkori ifjúság nagyszerű eszményeit oly gyorsan elfelejtették. Igyeke
zett számon tartani a szabadságharc nagy vezetőinek sorsát. Még azt is feljegyzi 1850-
ben, hogy elterjedt Miskolcon a hír: Kossuth, Bem és Klapka sereget szerveznek, 
s hamarosan Magyarországra jönnek. Tud arról, hogy Szemere Bertalan anyjánál 
és titkáránál házkutatást tartottak, s a fellelt iratokat a hatóság emberei lefoglalták. 
Görgeyt egy alkalommal még láthatta is: 1867 decemberében Pesten Görgey ügyvéd 
fivérénél pillantja meg a szomszéd szobában. 1884-ben, amikor rehabilitációja napi
rendre került, a Borsod megyei Honvédegylet nyilvánosan tiltakozott a terv ellen. 
Általában azonban később is aggodalmasan figyeli, hogy mi lett a szabadságharc veze
tőinek, vagy azok emlékeinek sorsa. Ápolja-e a következő vagy a harmadik generáció 
a reformkori ifjúság eszméit, osztozik-e a nyolcvanas évek ifjúsága nagyapái politikai 
nézeteiben? Miskolcon - a napló tanúsága szerint - 1882-ben ünnepli meg először 
a református gimnázium fiatalsága március tizenötödikét. S attól kezdve minden eszten
dőben Szemere sírja megkoszorúzásával vagy Palóczy emlékének ápolásával adózott 
a miskolci fiatalság a magyar forradalom emlékének. (XI. 91., XI. 188., XI. 324.) 
1861-ben még lehet jelét tapasztalni az egykori radikális Borsod megyei politikának. 
A megye „bizottmányi" ülése szuverenitást, független, felelős magyar minisztériumot 
követel. Határozatukról feliratot fogalmaztak, s e szerint, amíg politikai követeléseik
nek helyet nem adnak, addig a megye nem járul hozzá Ferenc József megkoronázásá
hoz. A király egyébként két alkalommal, 1857-ben és 1881-ben járt Miskolcon. 
A megyei urak lelkes fogadtatást rendeztek az uralkodónak, aki azonban mindkét 
alkalommal kitért az elől, hogy a színház díszelőadását is megtekintse. 

1861-ben az országgyűlésen halt meg a magyar diéta nesztora, Borsod megye 
radikális képviselője, Palóczy László. Alakja már szinte a függetlenség jelképévé vált 
erre az időszakra. Egy esztendővel ezután, halála évfordulóján, a miskolci színház 
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Palóczy emlékére egy - erre az alkalomra írt - „allegóriát" akart bemutatni, a darabot 
azonban a cenzúra betiltotta. (VII. 177.) Szűcs Sámuel bizalmát ezután már semmi nem 
tudja felkelteni. 1886-ban írja az alábbiakat: „Hazánk sorsa nem javult, ez évben sem, 
a deficit nevekedett, - Tisza Kálmán miniszterelnök uralma erősbödött. - Elmondhat
juk a költővel „múltadban nincs öröm, jövődben nincs remény". S a politika, talán 
éppen ezért, lassan-lassan kikerül Szűcs Sámuel érdeklődési köréből, s figyelmét egyre 
inkább a kultúrhistória, a város története köti le. Tudomásul kellett vennie, hogy a 
politika csalódást jelentett számára, a közéletiség politikai tendenciájú reményeit, ál
mait megcsúfolta. 

Valamiféle kettős folyamat zajlik le a hatvanas, hetvenes években Szűcs Sámuel
ben. Egyrészt elzárkózik a politikai élettől, másrészt pedig bekapcsolódik az egész 
társadalom számára hasznos közéleti munkába. Munkájának területe, a nevelés, 
az oktatás a nőoktatás irányába fordítja érdeklődését. 

3. írók, tudósok, híres emberek a naplóban 

Szűcs Sámuel élete folyamán igen sok íróval, költővel állt személyes ismeretség
ben, a legnagyobbakat ugyan legfeljebb csak láthatta, de ez is örömet jelentett számára. 
Alig huszonhárom esztendős, amikor Bajzát, Döbrenteit Pesten látta. (1.109.) Pozsonyi 
időzése alkalmával, az utcán is, s a színházban is megpillanthatta Vörösmartyt. (I. 111., 
112.) Látja Ráday Gedeont (II. 38.), Fáy Andrást (II. 40.), Toldy Ferencet, Czuczor 
Gergelyt, Jósika Miklóst, Péczeli Józsefet az akadémia ülésén (II. 50.). Részt vesz 1843. 
május 9-én Vörösmarty Mihály esküvőjén. (III. 169.) Néhány kortárs költővel pedig 
személyes kapcsolatba, sőt barátságba kerül. Nagyon jól ismeri Erdélyi Jánost. 1841. 
november 28-án Pesten a Deák Ferenc tiszteletére rendezett fáklyás felvonulás során 
látja először Erdélyit, aki beszéddel köszöntötte akkor a nagy magyar politikust. 1843-
ban már személyes ismeretséget is kötött vele. (III. 132.) Néhány hét múlva már együtt 
utaznak Pozsonyba, majd innen egy hónap elteltével Bécsbe kirándultak. Barátságuk 
elmélyülésének jele, hogy a pozsonyi, bécsi hetek után meglátogatja pesti lakásán (III. 
169., 177., IV. 21., 26., 41.). Legközelebb csak 1847-ben találkoznak. Szűcs Sámuel 
ekkor Pesten az ellenzéki körben találkozik Erdélyi Jánossal. 

Néhány új adatot kapunk Szűcs naplójából Tompa Mihályról is. Tompát 1848. 
március 5-én az avasi templomban megválasztották papnak. Nem tudni, hogy a költő 
miért nem vállalta el ezt a bizonyára anyagilag is megfelelő állást. 1851-ben Heilprin 
Mihály, a miskolci nyomdász adta ki Tompa verseit. Szűcs Sámuel 1859-ben Miskolcon 
egy szuperintendentiális gyűlésen találkozott vele. Naplójába a jeles költőről még any-
nyit jegyez fel, hogy temetésén a gyászbeszédet Lévay József mondta, s a keleméri 
papnak életében jótevője az egykori ónodi református lelkész, Fekete Károly volt. 
Tompa életének ezek a mozzanatai ismeretlenek vagy alig ismertek.57 

Csak néhány adatot találhatunk Jókai Mór miskolci napjairól. 1859-ben a színházat 
Jókai gondolataival nyitják meg. 1883 decemberében a Jókai házaspár látogatta meg 
Miskolcot. A város nagyszerű fogadást rendezett számukra. Látogatásukra az adott 
okot, hogy az író felesége, Laborfalvi Róza a miskolci színházban ünnepelte félszázados 
színészi jubileumát. A lapok oldalakat szenteltek a több napon át tartó ünnepségsoro
zatnak, s maga Szűcs Sámuel is ezekre a lapokra hivatkozva, s saját élményeivel szí
nezve írja meg Jókai és felesége miskolci napjait. Az író remek beszédben köszönte 
meg Borsod megye közönségének, hogy 1849-ben otthont adott neki Tardonán. Feltá
ratlanok, vagy éppenhogy ismertek Jókai tardonai napjai, Csorba Zoltán sem tud 

57. Tompa miskolci és borsodi éveiről vö. Csorba: i. m. 1942. 122-123.; Csorba: \. m. 1966. 17-31. 
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ezekről a napokról az eddig is ismerteknél többet mondani, Jókai nyelvén kiszínezve 
talán a valóságnál is tarkábban jelennek meg ezek a napok.58 Rácz Endre Jókai tardonai 
lelkészbarátja pedig bükki bujdosásának folklorizált történetét rögzíti, s ezt közli Kor
dos László, aki igyekszik is rendet teremteni a valóság és a költői visszaemlékezés 
egymásnak ellentmondó adatai között. Kordos azonban sem a kor Borsod megyei 
sajtójának Jókaival kapcsolatos reflexióit, sem Szűcs Sámuelnek a feljegyzéseit nem 
ismeri, amelyek pedig éppen ezekre a bizonytalan tardonai napokra vonatkoznak.59 

Alig néhány adatot találtunk Szűcs naplójában Kazinczy Gáborról, 1859-ben egy 
szuperintendentiális gyűlésen találkozott vele először. 1861-ben csak annyit jegyez meg, 
hogy Kazinczy Gábort a dédesi kerület képviselőjévé választották. Ugyanebben 
az évben a magyar függetlenség tárgyában mondott beszédet a városatyák előtt. 
S megjegyzi Szűcs, hogy az író Bánfalván halt meg 1864-ben. 

Néhány kisebb-nagyobb borsodi költőt, írót ismerhetünk meg naplójából, így 
Kovács Lajost, akinek egy talán éppen ma nem érdektelen bükki mondagyűjteményét 
jelentette meg a Franklin Kiadó. Alig ismert Nyilas Sámuel, Dobos Dániel, Tóth Pál, 
Tóth Endre, Serfőző József, Benőfi Soma, Simon Pál, Lőcsei Emma neve. ̂  Valameny-
nyien Borsodban éltek, s verseskötetük, elbeszélésgyűjteményük meg is jelent. Szűcs 
Sámuel még azt is megjegyzi, hogy az egykori egri kispap, Tarkányi Béla, akivel Petőfi 
Egerben jártában oly mély barátságot kötött, s aki lelkes szószólója volt a magyar 
irodalomnak, a mindszenti templomban volt plébános.61 

Szinte megszámlálhatatlan a Lévay Józsefre vonatkozó adat. Felsorolhatnánk, 
hogy hányszor, s milyen társaságban találkozott vele, vagy ismeretei szerint hol és mikor 
tósztozott, szónokolt, búcsúztatott a miskolci költő. Egy Lévay-monográfiát Szűcs ada
tai nélkül szinte lehetetlen megírni, hiszen a napló megjegyzéseiből mozaikként össze 
lehet rakni a költő életét s bizonyos, hogy a kutatót a napló Lévay több kiadatlan, 
kallódó munkája nyomára is vezetné.62 

Vörösmartytól Nyilas Sámuelig, Pesttől Tibolddarócig figyeli a magyar irodalom 
jelesebb vagy kevésbé jeles eseményeit, költőit, íróit. Jegyzetei tehát hasznosak lehet
nek az egész magyar irodalomtörténet, s a megye és a város literatúrája szempontjából is. 

Szűcs Sámuel - felesége révén - közvetlen rokonságban állt Herman Ottóval. 
Felesége, Herrmann Henriette, ugyanis a nagy polihisztor nővére volt. Ilyenformán 
naplóírónknak bőségesen volt arra módja, hogy sógorával vagy a szokásos hámori 
nyaralás, pihenés idején vagy Pesten tartózkodván vagy Miskolcon saját lakásában 
találkozhassak. Szűcs sok olyan információt szerezhetett róla, amely még manapság is 
ismeretlen a kutatók előtt. Nagy tisztelettel figyeli az egyre bővülő ismerettel rendel
kező természettudós munkáját, magánéletét. Sokszor csupán annyi megjegyzést tesz 
naplófüzetében, hogy Pestről megérkezett Miskolcra, máskor azonban igen részletesen 
beszél róla. Tanulmányozza munkáját. Tudja, ha éppen a pókokról írt munkájához, 
vagy a halászati könyvéhez gyűjt adatokat. Rendkívül szeret vele társalkodni. Herman 
Ottó ugyanis igen humoros, beszédes ember volt, s ezért a társaságnak hamarosan 

58. Vö. Csorba: i. m. 1966. 33-36. 
59. Vö. Kordos: i. m. 
60. Dobos Dániel kivételével egyébként valamennyi kevésbé neves miskolci írót ismeri Csorba: 
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62. A Lévayra vonatkozó legfontosabb adatok helyei Szűcs Sámuel naplójában az alábbiak: 
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a centrumába került. Aggódik sógoráért, ha képviselőválasztáson jelölteti magát, 
s bánkódik, amikor a tudóst politikai pályáján megbuktatják. Nem is restelli Szűcs szó 
szerint bejegyezni naplójába Kossuth közismert levelét, amelyet Herman Ottóhoz írt 
a választáson való bukása után a magyarországi politikai állapotokról, hiszen Kossuth 
szavai szerint - Herman Ottót egy „dominus vobiscumos nullitas" ütötte ki a képviselői 
székből. Ismeri Szűcs sógora nagyon titkolt házassági előkészületeit, ismeri betegségeit, 
tudja tudományos terveit, s józanul felméri sógora munkájának eredményeit. így tehát 
a kutató Herman Ottó életére vonatkozóan is hasznos adatokat kaphat.63 

Szűcsöt élete sok más későbbi híres emberrel kapcsolta össze. Ismerte Henszlman 
Imrét, a műtörténészt, és építészt. (IV. 21.) Együtt tanult Eperjesen Pulszky Ferenccel, 
aki akkor egy külföldi útjáról nemrég tért haza. (IV. 73.) Eperjesi diákéve alatt kapcso
lódott élete össze Sárosi Gyulával, Vachot Sándorral, vagy a híres jogi íróval Benczúr 
Jánossal. Munkácsy Mihály apját, Lieb Mihályt személyesen is ismerte, hiszen a nagy 
magyar festő apjának jogi ügyeit idősebb Szűcs Sámuel vitte, s egy alkalommal, amikor 
naplóírónk apja Lieb Mihálynál ebédelt, az asztalnál találkozott az akkor még gyermek 
Munkácsyval is. (VI. 114.)M Nyilván hosszadalmas lenne mégcsak fel is sorolni azoknak 
a politikusoknak, a közéletben vezető szerepet vállalt személyeknek akárcsak a nevét 
is, akik Szűcs naplójában szerepelnek, vagy akikkel személyes kapcsolatban állott élete 
valamelyik szakaszában. 

4. A kultúrhistorikus 

Krónikásunk naplójában természetesen számtalan sok művelődéshistóriai adatot 
találhatunk. Figyelme szinte a kulturális élet minden mozzanatára kiterjed. Élete szer
ves kapcsolatban van jóformán valamennyi miskolci kulturális fórummal. Már tudjuk, 
hogy a református iskolának világi felügyelője volt. Színházba rendszeresen járt, a helyi 
lapokat - egyrészt tiszteletpéldányként - rendszeresen kapta, másrészt járatta. 
Az országos lapokat naponta olvasta. A miskolci nyomdatörténetet ő dolgozta fel 
először. Az első „közkönyvtárnak" Miskolcon alapító tagja volt, s így felsorolni lehetne 
azokat a kulturális fórumokat, amelyekkel életében szoros kapcsolatban állt. Éppen 
ezért adatai forrásértékűek, s többnyire ismeretlenek is. 

Mint feljebb már írtam róla, a miskolci nevelésről igen lesújtó véleménnyel volt. 
Értelmetlennek, célszerűtlennek tartotta, hogy öt-hat éves gyermekekkel a tízparan
csolatot magoltatják be. Elítéli a miskolci iskolában dívó botrendszert. A nevelés 
modernizálását, megjobbítását, kiterjesztését szinte hivatásának tartotta. Tőle tudjuk, 
hogy 1843-ban Borsodban egy népnevelőképző-intézetet akartak létesíteni. (III. 159— 
160.) Ez a terv 1844-ben meg is valósult (V. 17.) Korán jelentkezett Miskolcon 
a nőnevelés igénye. 1844-ben teszik le a város asztalára az első alapítványt egy leány
nevelő intézet létesítésére, s Karács Teréz vezetésével 1846-ban nyitja meg kapuit 
az intézet. (V. 102.) Karács, mint ismeretes, 1859-ben Kolozsvárra költözött. (VII. 61.) 
Miskolc kereskedőváros, a kereskedelem iparcikket igényel, s itt hiányzott az iparosta
nuló-képzés. 1873-ban hozzák meg a városatyák a határozatot egy ipariskola létesíté
sére (X. 33.), amely 1876-ban meg is nyitja kapuit. (X. 203.) 1879-ben az iparostanuló-

63. A Herman Ottóra vonatkozó fontosabb helyek az alábbiak: VI. 154., IX. 196., 200., X. 13., 
259., 301., XI. 122., 129., 131., 190., XI. 322., 323., 402., XII. 10., 20-25., 47-48., 54., 71., 
133., 134., 137., 138., 160., 196., 197., 236., 247., 276., 280., 295., 296., 327., 342., 343., 363., 
386., 387., 388., 392., 393. Kossuth levele Herman Ottóhoz XIII. 139., 148., 161., 175., 181. 
A Herman Ottóról szóló adatokat már egyszer bemutattuk: Kilián: 1966. 306-313. 
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képzést tovább bővítik, s nyitnak egy női iparos tanműhelyt is, s ezzel a lehetőségekhez 
mérten a kor követelményének megfelelően Miskolcnak sikerült az oktatást és a neve
lést szélesebbé tennie. 

Mint említettük, az első nyomdatörténeti tanulmányt Miskolcon Szűcs Sámuel 
jelentette meg. Feltűnő, hogy ezt a dolgozatot még Szendrei sem ismeri. A miskolci 
nyomdászat történetének a monográfus egyébként is igen kevés helyet szentelt.65 Szűcs 
Sámuel természetesen élénk figyelemmel kísérte a miskolci nyomdák históriáját. 1864-
ben Winter Béla nyitott kőnyomdát a városban. (VIII. 55.) 1876-ban Miskolc kiadója 
és nyomdásza Sartori István volt (X. 215.) 1878-ban Rácz Ádám nyomdáját Forster 
Rezső vette át. (X. 273.) 1883-ban Ferenczy Bernátnak Miskolcon könyvesboltja és 
nyomdája is volt. (XI. 179.) 1886-ban Kis Károly kezében volt egy nyomda, ezt azonban 
még ugyanebben az évben Falkenstein Adolf vásárolta meg. Miskolc kultúrhistóriájá-
nak a nyomdatörténet igen fontos fejezete, hiszen a nyomdák látták el a város közön
ségét sajtótermékkel, szórakoztató könyvekkel, kalendáriumokkal. Sajnálatos, hogy 
mindmáig tisztázatlan ezek históriája. 

Szűcs naplói a borsodi sajtótörténet szempontjából pótolhatatlan adatokat nyújta
nak. Borsod sajtóbibliográfiája elkészült, az adatok azonban sok helyütt érthetően 
hiányosak vagy hibásak, hiszen a Miskolcon megjelent lapok igen foghíjasán maradtak 
ránk.66 S ha Szűcs csak annyit jegyez meg naplójában, hogy 1843. december 23-án 
a Miskolczi Értesítő 52. számát kezébe vette, már a sajtótörténet számára őrzött meg 
igen hasznos adatot. 1865-ben Üstökös címmel indítottak Miskolcon egy élclapot. 
(VIII. 96.) A sajtóbibliográfia ezt a lapot érthetően egyáltalán nem ismeri, hiszen 
bizonyára egyetlen közgyűjteményünkben nem maradt meg egyetlenegy száma sem.67 

1867-ben a Borsod-Miskolczi Értesítő indult. 1870-ben a református iskola „jelentetett" 
meg kéziratként egy szépirodalmi lapot, amely Szűcs adatai szerint még a 10. számot 
is megérte. (IX. 194.) 1875-ben a Miskolcz, 1880-ban a Közgazdaság, amely 1881-ben 
beolvad a Borsod megyei Lapokba, 1882 októberében a Borsodi Gazda, 1883-ban 
a Borsod megyei Közlemények, 1883-ban a Miskolcz és Vidéke indul. Nem említi 
a bibliográfia a Borsodi Gazda, a Miskolczi Néplap című lapok adatait pontosan, s ezért 
egy újabb miskolci sajtótörténet, sajtóbibliográfia írása során Szűcs sorait forrásként 
lehetne felhasználni.68 

Az első könyvesbolt 1832-ben nyílt meg Miskolcon. Krónikásunk ismeri Frankéi 
Bernát, Kraudy és Lővei József könyvkereskedők nevét. (X. 171., X. 177.) 

A ránk maradt tizenhárom kötet igen sok színháztörténeti anyagot tartalmaz. Szűcs 
rendszeresen járt színházba. Élményeit, tapasztalatait, bírálatát mindig rögzítette nap
lójában. Megjegyzései egy esetleges színháztörténeti tanulmány megírásához feltétle
nül hasznosak lehetnek. Bizonyos, hogy krónikásunk a hetvenes években már azzal 
az elhatározással írta naplóját, hogy későbbi jegyzeteit összegezi, s meg is írja Miskolc 
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város történetével együtt, illetve azon belül színházának históriáját is. A hetvenes 
években kibővülnek ezek a jegyzetek. Igaz ugyan, hogy a helyi sajtó lapjairól, de 
feljegyzi a színház valamennyi alkalmazottjának a nevét, a bérletek és a jegyek árát, 
s természetesen leírja az előadott darabokról alkotott saját véleményét is. Egy-egy évad 
végén igyekszik összefoglalni a társulat munkáját, kiemeli a legjelesebb tagokat. Ezek 
a feljegyzések később igen aprólékosak, igen precízek lesznek, s talán éppen azért, 
mert ő maga is a sajtóból szó szerint másolja ki adatait, kevésbé értékesek, mint 
a korábbiak. Reformkori színháztörténeti feljegyzéseit már közreadtuk, s ezek beveze
tésében röviden meghatároztuk ezeknek a jegyzeteknek a színháztörténeti értékét.69 

Szűcs nemcsak 1849 előtt, hanem 1849 után is szívesen jár színházba. Utazásai alkalmá
val, ha csak teheti egy-egy állomása helyén, többnyire Pesten tud alkalmat találni 
magának arra, hogy színházba menjen. Ezek az élmények bekerülnek a naplóba. Han
gulatosak, kedvesek azok a szinte már riportnak tetsző jegyzetek, amelyek egy-egy 
jelesebb színész jubileumáról születtek. Különösképpen kedves a Laborfalvi Róza 
tiszteletére rendezett nagyszabású miskolci színházi ünnepség leírása, 50 éves színházi 
jubileumát ünneplő Róza asszony is fellépett, s az előadást követő tósztok sorában 
pedig a legrangosabb magáé Jókai Móré volt. S talán éppen ilyen „riportok" alkalmával 
tud az egyébként kissé száraz, pozitivista Szűcs felmelegedni, s ilyenkor úgy érezzük, 
hogy ez a melegség hatni és sugározni is tud. Kétségtelen tény, hogy ezek a jegyzetek, 
egy a Miskolcon soha meg nem született monografikus igényű színháztörténeti tanul
mány számára nélkülözhetetlenek lennének. Sajnálatos tény, hogy a 150 éves színház 
emlékére kiadott jubileumi kiadvány is alig ismerteti a miskolci Thália életének ezt 
a küzdelmes, de példázatos szakaszát.70 

Krónikásunk bizony nem rendelkezik valami különös zenei érzékkel. Zongorázni 
tanul, felméri azonban, hogy ehhez neki nem túl sok a tehetsége, s ezért hamarosan 
abbahagyja a gyakorlást. Mint színházi jegyzetei kiadása során már elmondottuk, Szűcs 
a reformkori ifjakkal egyetértésben az operairodalom rohamos terjedését féltékenyen 
nézi, hiszen a megzenésített dráma, a muzsika éppen attól vonja el a néző figyelmét, 
ami a drámában a leglényegesebb, a dráma nevelői célzatosságától, az akkor még 
olyannyira fontos magyar nyelvtől, a nyelvi kifejezés lehetőségeitől. Az opera a reform
kori ifjak elképzelése szerint a magyar drámairodalomnak kifejezetten akadálya. 
A reformkorban, az operairodalom elterjedése előtt még a progresszív értelmiségi, 
az úgynevezett honoratior réteg is féltette a dráma magyar nyelvét az opera dallamától. 
A dráma és a zene külön műfaj, összekovácsolása egyszerűen elképzelhetetlennek tűnt 
abban az időben. Természetes, hogy a későbbiek során módosul Szűcs véleménye 
az operairodalomról, sőt ha csak teheti, hangversenyekre is eljár. Ritkán rendeztek 
azonban hangversenyt Miskolcon, s ezért bizony kevesebbet is csodálta a „hangászka
rok" muzsikáját. Meghallgatta Morellyt (II. 18., 20., 30., 71., 72., 133.), Wilt Jankát, 
aki Fay Miklós zongorakíséretével tartott hangversenyt. Bécsbe elment Strauss János 
muzsikáját meghallgatni. (IV. 10.) A miskolci színház nyitásának évében egy kölni 
énekes, majd Wilt Janka és Szirmai Hermine énekében gyönyörködik. (VII. 23.) Zenei 
élményei között olyan nevek szerepelnek, mint Reményi Edéé, Fay Antalé, Jóseffi 
Raffaelé, Artot Desiree-é, Beregi Cornéliáé, a Hubay Jenőé, Ábrányinéé és még igen 
sok híres és kevésbé híres művészé. Kétségtelen tény, hogy zenei élményei nem kapnak 
olyan helyet a naplóban, mint a színháziak, mégis ez is, mint ezenkívül szinte minden 
más jegyzete, Miskolc zenekultúrája múltjának felderítéséhez igen jó kiindulópontot 
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jelenthet. Tudósít arról, hogy 1869-ben zenekedvelők egyesülete alakul városában. 
(IX. 66.) 1871-ben kezd tagokat toborozni a miskolci dalárda. (IX. 132.) 1875-ben a 
daláregylet alapszabályait s tevékenységét a sajtó közli is. 1882 augusztusában a debre
ceni kórusversenyen a miskolciak három „jutalmat" nyertek. (XI. 128.) Közben termé
szetesen helyben is állandóan hangversenyeznek, s sikereiket itt is sorra aratják az 
énekkar tagjai. 1884-ben Miskolcon rendezték meg az országos dalostalálkozót. Erről 
a „dalárversenyről" szóló Szűcs-„riportok" ismét csak jók, hangulatosak. A sorok mö
gött érezni a miskolci rendezvény sikerének melegét, a krónikás jogos büszkeségét. 
(XI. 365.) 1886-ban Pécsett (XII. 234.), 1889-ben Szegeden szerepeltek kiválóan a 
miskolciak. (XIII. 169.) A zenetörténet, a zenei közízlés nevelésének a története is 
szerves része a kultúrhistóriának. A mai olvasó számára ez már természetes, de bizo
nyára nem volt ugyanígy természetes ez a reformkorban nevelkedett fiatalember számá
ra. Szűcs idejében felismerte, hogy a muzsika ugyanolyan erőt tud magából árasztani, 
mint a világot jelentő deszkákról elhangzott magyar szó, a magyar dráma. S nyilván 
ez a felismerés vezette krónikásunkat arra is, hogy a város zenei életét is figyelje, 
megörökítse. 

Az olvasó azt várná az ilyen nagy terjedelmű, rendkívül aprólékosan részletező 
naplóból, hogy abban a história mellett jó néhány etnográfiai adat is található. 
A reformkori miskolci magyar társaság kiváló tanítómestere, Regéczi Nagy István 
Patakról csak a magyar irodalom szeretetét hozta magával, s Szűcsöt sem tanára, sem 
diáktársai nem világosíthatták fel arról, hogy a magyar irodalomnak az ősforráshoz kell 
visszamennie. Ezt a feladatot jelölte meg tulajdonképpen Csokonai, aki a magyarok, 
a literátorok figyelmét a falvak népének meséire, mondáira hívta fel. Szűcs nem hozta 
magával sem az iskolából, sem a szülői házból a népköltészet szeretetét. Pedig hát 
bőségesen lett volna arra módja, hiszen Erdélyi Jánossal való utazása során a népkölté
szet értékeiről bizonyára sokat beszélhettek. A tény az, hogy míg minden más adattal 
tele van a tizenhárom kéziratos kötet, néprajzi szempontból hasznosítható anyagot 
jóformán alig tartalmaz. 

Lengyelországi útja során tapasztalja, hogy este a gyermekek fáklyával a kezükben 
futkosnak körbe-körbe a szántóföldeken, s megdöbben, amikor megtudja, hogy ezzel 
a termékenységet akarják elősegíteni.71 Megbotránkozik ezen, de ezután néhány nap
pal ő maga is ennek a „néphitnek" cselekvő részesévé válik, hiszen Krakkó mellől, 
Kosciuskó halmáról, ősi magyar szokás szerint földet és füvet hoz. (I. 55.) Megdöbben
tőnek tartja, hogy a borsodi Sáta községben 1839-ben a község vezetőivel az élen a 
közharag tettlegesen kergetett halálba egy boszorkánynak tartott asszonyt. (II. 16.) 
A sátai véres boszorkányüldözés miatt ezután az üldözőknek a borsodi törvény előtt 
kellett felelniök. Érdekes stúdiumot jelentene ez a peranyag, hiszen a boszorkányhit
nek ez egy már meglehetősen késői jelentkezése. Ugyanígy megbotránkoztatja az, hogy 
a vidéki városok temetőiben a sírköveken „pajzán felírásokat" is lehet látni, s örül, 
hogy ilyenekkel Pesten nem találkozott. (II. 42.) Bárcsak megőrzött volna Szűcs néhány 
ilyen „pajzán" sírverset. A temetők néprajzáról ma bizonyára többet tudnánk. 1843-
ban Palkonyán élt egy asszony, akiről úgy tartották, hogy titkokat tud feltárni, jöven
dölni tud magnetikus álmában. (III. 119.) Ezt a babonát használta fel valamelyik jóked
vű, üres zsebű színész arra is, hogy a „palkonyai mágnesi álomban szenvedő" asszony
nak adván ki magát, jó pénzért megtréfálja a város utcáin csellengőket. Sőt mi több, 
egy meglehetősen sikertelen darab is született erről a jósasszonyról, s kifigurázójáról. 
Ennyi talán az az adat, amelyben a másfél századdal ezelőtti néphit nyomaira lehet 
bukkanni. 

71. Vö. Bodgál Ferenc: i. m. 
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5. Szűcs Sámuel utazásai 

Szűcs sokszor vetette nyakába a tarisznyát, húzta fel legerősebb csizmáját, hogy 
elinduljon „világot látni". A világ, az utazás sokkal kisebb területre koncentrálódott 
a reformkorban, mint manapság, hiszen Pestre gyalog vagy szekéren három napig, 
gyorskocsin huszonnégy óráig tartott az út. A vasút sem volt kezdetben túlságosan 
kényelmes, hiszen a miskolci polgárnak a Miskolc-Hatvan összekötővonal megépülé
séig Nyíregyházán és Debrecenen keresztül kellett Pestre döcögnie. Ekkor is ki volt 
téve a fagynak, a hónak, a hófúvás miatti vesztegelésnek. Alig vett kevesebb időt 
igénybe ez a megoldás: Tiszakesziig kocsival vagy gyalog, innen hajóval utaztak Szolno
kig, Pestig pedig vonattal. Egyszóval az utazás sokkal fárasztóbb volt, mint manapság. 
Költségeiről pedig ne is beszéljünk, hiszen „tömegközlekedés" nem létezett, s a szekér
bér, a gyorskocsijegy igen tetemes összeg volt. Gyalog pedig csak a legbátrabbak 
indultak neki a világnak.72 Krónikásunk részben hivatalból, részben pedig az emberben 
természetesen bennlevő kíváncsiságból utazott. Utazásait szinte számba sem lehet ven
ni, hiszen a megyében - ügyvéd lévén - nagyon sokszor kellett kiszállnia, s ott jogi 
ügyekben intézkednie. Útibeszámolói is meglehetősen vegyesek. Kisebb utazásairól 
alig ír, hosszabb útjairól részletesen beszámol, s eljut odáig is, hogy egy utazás befeje
zése után, mint előtte számtalan sok utazó tette, összefoglalta a leglényegesebb dolgo
kat, s számba vette azokat, amiket nem szívesen valósítana meg Magyarországon vagy 
Miskolcon, vagy amikkel szívesen találkozna itthon is. Az úti élményei során született 
napi jegyzetek, s az ezt követő összefoglalásai együtt igen értékesek. 

Külföldön mindössze csak néhányszor járt. Legelső külföldi útja Lengyelországba 
vezetett. A határt fájó szívvel hagyta el, s örömmel tért haza. Először hagyta el hazáját, 
s ekkor ismerkedett meg először azzal a kifejezhetetlen érzéssel, amellyel valamennyien 
találkozunk valahányszor oda vagy vissza átlépjünk országunk határát. 

Utazásairól tulajdonképpen egy alkalommal már beszámoltunk. Igaz, meglehető
sen szűkszavúan.73 Lengyelországi utazásáról írott sorait közreadta Bodgál Ferenc, 
a többi út pedig a lengyelországihoz hasonlóan az eredeti szöveg olvasása során igen 
gazdag élményt tud nyújtani. Nyugati határunkat Bécsnél tovább soha el nem hagyta, 
számára azonban ezek a bécsi napok igen tanulságosak. A császárvárosban többször 
megfordult. Történetíróhoz illő alapossággal tekint meg mindent. Végiggyalogolja az 
utcákat, megtekint minden kiállítást, múzeumot, kisétált Schönbrunnba, ugyanazokat 
a tárgyakat csodálta meg, amiket még a mai látogató is láthat, szívesen elment az 
állatkertbe, a technikai múzeumba, és még egy sereg más helyre, ahol kíváncsiságának, 
tudásvágyának kielégítését remélhette. Két első bécsi útja után a látottakat még egyszer 
összefoglalta. Megállapítja, hogy Ausztria rendőrállam, nemcsak a külföldi utazót, 
hanem őt magát is bosszantja, hogy Bécsben az utazási okmányokkal a rendőrségen 
kell bejelentkeznie. A bécsi népet - azt hiszem - szimpatikusnak, kedvesnek tartja, 
a mulatságot ugyan jobban szeretik, mint a magyarok, ezt azonban nem tartja rossz 
dolognak. 

Pestre már gyermekkorától kezdve vágyott utazni. S amikor eljött annak az ideje, 
hogy a Duna partján épülő palotasorokat megcsodálhatta, nem szűkölködött a jelzők
ben. Valóban elcsodálkozott mindenen, amit egyáltalán megtekinthetett. Egy eszten
deig élt is itt. Ügyvédi gyakorlatot folytatott itt, s ez alatt az egy esztendő alatt a 
reformkori pesti fiatalság mozgalmába aktívan bekapcsolódott. Ahogyan eperjesi, kés
márki diákéveit, úgy a Pesten eltöltött hónapok tapasztalatait is összefoglalja. Itt is 

72. Utazásairól vö. Kilián: 1972 c) 
73. Kilián: 1968. 
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történészként járta végig a várost. Mindent megtekintett, ami egyáltalán érdemes volt 
arra, hogy megnézzék, s élményeit azonnal papírra is rögzítette. 

Kisebb útjai közül ki kell emelnünk az aggtelekit. Csodálattal nézi a természet 
művét. A „csepegő" kövek szépsége lebilincseli. Egészsége megjavítása végett többször 
utazik Párádra. Ha csak teheti, megfordul gyalog vagy szekéren a Bükkben. Hámorban 
pedig rendszeresen nyaralt családjával. Béla fiához Csáklyóra jó néhányszor elutazik. 
Élete utolsó útja is Csáklyóra viszi. Fájdalommal jegyzi is meg: lehetséges, hogy most 
látta utoljára fiát, menyét és unokáit. A 80-as években még egyszer látni akarta Pestet. 
1886-ban volt a fővárosban. Megfordult Debrecenben és Szatmáron 1882-ben. Ha 
utazásait számba vesszük, s az ezek során lejegyzett jegyzeteit végigolvassuk, megint 
csak azt mondhatjuk róla, hogy egy minden iránt érdeklődő, s kíváncsiságában sohasem 
fáradó férfi tudását tükrözik. 

6. A publicista és történetíró 

Szűcs íráskészsége s íráskényszere kétségtelen. Olyan korban élt, amely szinte 
ösztönözte, ösztönözhette az embert írásra, élményei megörökítésére. Úgy tűnik, hogy 
számára a legmegfelelőbb műfaj a napló volt, ennek is inkább a krónika felé hajló 
változata. Egyéni érzéseinek, személyes lelki konfliktusainak, belső életének alig vagy 
egyáltalán nem ad helyet a tizenhárom kéziratos kötetben. Ismeretes, hogy naplóján 
kívül publikált történeti, irodalomtörténeti, helytörténeti írásai is vannak. Végső'soron 
ugyanezeket az adatokat ismeri Szendrei János és Szinnyei József is, azaz annyit ismer
nek, amennyit Szűcs önmagáról közölt, hiszen mindkettőnek ő adta az irodalomtörté
neti adatokat. 

Első írásai a Pesti Hírlapban jelentek meg. Névtelenül ő volt Kossuth lapjának 
Borsod megyei levelezője. 1849 után jó darabig egyetlen írást sem jelentetett meg. 
Szűcs befelé fordult, elzárkózott, a passzív rezisztencia álláspontjára helyezkedett. 
Napló jegyzeteit a Borsod-Miskolci Értesítőben jelentette meg. Elsősorban a reform
kori és 48-as emlékeit örökíti meg, illetve adja közre 1881-ben, a kiegyezést követő 
egy évtized politikai enyhülésének hatására. Most már írhat ifjúkori álmairól, reform
kori és szabadságharcos emlékeiről. Ebbe a sorba tartoznak azok az írásai, amelyek 
Palóczi Lászlóval kapcsolatosak, ő ír Kossuth Lajos miskolci időzéséről, Reviczky 
Ádám főispán beiktatásáról. Kezdi feldolgozni a város XVII. századi történetét. Soro
zatot indít a város szabadságharc-korabeli történetéről. Majd sorra közli Borsod és 
Miskolc egykori neves férfiainak életrajzát. Történeti, helytörténeti tanulmányokon 
kívül még a színház históriája izgathatta leginkább. Miskolc színészetét ő dolgozta fel 
legelőször, ő közli a legrégibb miskolci színlapokat. 1888-ban Miskolc színháztörténe
téről újabb sorozatot indít. Harmadik fő kutatási területe a nyomda- és irodalomtörté
net. Ezen a területen is alapozómunkát végzett. Közli Kazinczy Barkassy Ádámhoz 
írott leveleit, sorozatban közli a miskolci nyomda és Borsod irodalmának adatait a 
Borsod megyei Lapokban. A nyomdatörténet még élete utolsó éveiben is foglalkoztat
ta. 1888-ban pedig egy sereg Borsod megyei és miskolci irodalmi adatot tesz közzé. 
Ilyenformán Szűcs Miskolc első történésze, irodalomtörténésze. Az ő írásai nyomán 
derül fény Miskolc XVII-XVIII. századi történetére. S amit megélt, a saját korát, a 
XIX. századot nyilván az előbbi koroknál sokkal részletesebben tárta fel. Publikációját 
is ugyanaz a precizitás teszi értékessé, mint krónikáját. Egy-egy kérdésnek általában 
igen becsületesen utánanéz, s ha az szükséges, tanulmányait levéltári adatokkal is 
kiegészíti. Alaposságához nem férhet kétség.74 

74. Szűcs Sámuel bibliográfiáját lásd a jegyzet után. 
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Valószínűleg a hatvanas évek végén született meg benne az az elhatározás, hogy 
Miskolc XIX. századi történetét feldolgozza. Készülő munkájának impurumát a Herman Ottó Múzeum őrzi.75 Élőbeszédben Szűcs igen tömören határozza meg célját... 
„elhatározám magamat jelen munka összveállítására, részint azért mivel, ez által szülő
földem iránti kegyeletem némi díját hiszem leróva lenni; részint azért, mivel tán közöl
hetek itt olly tárgyakat is, mellyek másnak figyelmét elkerülték volna. Tán az én jegy
zeteimet is felhasználhatja majd, eggy avatottabb elme, Miskólcznak teljes történetírá
sához. Fájdalom!, hogy eddig nem találkozott még ollyan, ki ezen hiányt pótolná." 

A tanulmány több fejezetre oszlik. Az első fejezet 1780-tól 1825-ig tárgyalja Mis
kolc történetét. A másodikban eljut a szabadságharc bukásáig, a harmadikban pedig 
1867-ig. Fejezetein belül a kronológia dönt. Különösképpen kitűnik ez a szabadságharc 
kora utáni események tárgyalásánál, ahol Szűcs éves bontásban tárgyalja a város törté
netét. Gyakorlatilag tehát ez a ki nem adott tanulmány is évenként vezetett krónika. 
Illetve értéke ugyanannyi, mint a naplóban egy-egy esztendő összefoglaló áttekintése. 
Röviden: Szűcs nem akart műfajt váltani, s történetírói kísérletében is megmaradt 
krónikásnak. Miskolc történetének megírása abban a korban valóban váratott még 
magára, alig telt el azonban néhány esztendő, s megszületett a város nagy ötkötetes 
történeti monográfiája. írója, Szendrei János pedig, ahogy ezt Szűcs remélte, valóban 
felhasználta krónikásunk publikációit, napi feljegyzéseit, történeti tanulmányát. Szűcs 
nélkül egészen bizonyosan szegényebb lett volna Szendrei monográfiája. 

7. A Szűcs Sámuel-krónika történeti, irodalomtörténeti értéke 

Bevezetőnkben már elmondottuk, hogy a naplónak igen sok műfaj variánsa lehet. 
Talán egyetlenegy olyan műfaj sem létezik, amely ilyen tág határok között tudna mo
zogni, mint éppen a napló. Világirodalmi, magyar irodalmi élete ismert, s röviden 
érintettük is. Igen közeli rokonságban van a napló az itineráriummal, az omniáriummal. 
Valamivel távolabbi rokonai az emlékirat és az önéletírás. 

A reformkor szükségszerűen teremtette meg a magyar honoratiorban az igényt, 
hogy élete mindennapjait, a politikai csatározásokat, a heves tudományos vitákat, 
a nemzet sorsának jobbításáért való személyes és publikus küzdelmeket leírja. Szűcs -
írtunk róla - igen sokat olvas. Elsősorban a bontakozó magyar irodalom, a lassan-lassan 
kifejlődő közéletiség köti le. Minden érdekli, amivel - véleménye szerint a nemzet 
sorsát elő lehet segíteni, az irodalom, a politika, a védegylet, a kaszinó, az iparpártoló 
egyesület, a nemzeti sajtó ügye, a könyvtár, s ki tudja, hogy még mi. Naplója tanúsága 
szerint már egészen fiatal diákkorában olvassa Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Fáy 
András műveit. Izgalommal tanulmányozza Széchenyi munkáit. Nem említi azonban 
Vörösmartyt, Jósikát, Bölöni Farkast. Az utóbbiakról öccse, Szűcs Miklós ír naplójá
ban. S ha Miklós kézbe vette ezeknek a könyveit, bizonyos, hogy a vele egy osztályba 
járó Sámuel is elolvasta munkáit. A miskolci, a késmárki magyar társaság járatja a kor 
szépirodalmi és egyéb folyóiratait, s így a magyar irodalom legfrissebb termésével, 
a politikai élet legfrissebb híreivel kerül közvetlen kapcsolatba. Miklós saját bevallása 
szerint Kölcsey és Szemere írásai, naplójegyzetei késztették arra, hogy napi élményeit 
papírra vesse. Scripta manent. Miklós indulása tudatosabb, igényeit tekintve irodal
mibb, s jobban felfedezhető benne a közlés vágya. Samu tizenhárom kötete azonban 

75. A tervezetnek később tévesen adták ezt a címet: „Szűcs Sámuel naplója 1835-1866 évekből. 
Hozzátartozó vázlat 1785-től 1849-ig. Jegyzetek 1800-tól. Ltsz. 53.4390.21. 

321 



következetesebb, kitartóbb, s történetibb. Ha Miklóst Kölcsey és Szemere inspirálta, 
bizonyos hogy bátyjára is ők hatottak. 

Olvasta-e valaki ezeket a naplókat? Szűcs írásában egyetlen adatot sem találunk 
arra, hogy leírt élményeit valaki vagy valakik olvasták volna. Szerényebb volt annál, 
semhogy naplójegyzetei meghallgatása végett akár legkedvesebb barátait is maga köré 
ültette volna. Mégis hisszük azt, hogy ezek a kötetek a leghatározottabb közlésvággyal 
születtek. Első jegyzeteit, vázlatait, amelynek alapján „letisztázta" a ránkmaradt naplót 
egészen bizonyos, hogy még maga a krónikás semmisítette meg. Ezeket a naplójegyze
teket azonban ő maga is nyersanyagnak tekintette. Életében sokszor átolvashatta ko
rábbi írásait, s ha egy-egy eseményhez, egy-egy személy életéhez évekkel, évtizedekkel 
később valamit még hozzá tudott tenni, akkor utólag ezt bejegyezte a lap aljába. így 
Szűcs életében ez a napló mindig gazdagabb és gazdagabb lett. S ez az egyre értékesebbé 
váló krónika adott nagyon jó nyersanyagot írójának publikációihoz, vagy Miskolc tör
ténetének megírásához. 

Tulajdonképpen tehát Szűcs írásai három előkészítő állomás után értek teljessé. 
Legelsőként vázlatai születtek meg, másodikként ezeket az apró jegyzeteket monda
tokká kiegészítve jegyezte be naplófüzetébe, amit már valószínűleg a lapok teleírása 
előtt köttetett egybe, s harmadjára született meg a publikáció. A naplónak ez a tudomá
nyos nyersanyag volta természetesen nem csökkenti Szűcs munkájának az értékét, 
hanem már eleve megszabja műfaji határait, stiláris jellemzőit. 

Szűcs az-iskolában latin nyelven tanult mindent. Maga vallja be, hogy Miskolcon 
megbüntették azokat a diákokat, akik akár a legköznapibb dolgokat is magyarul akar
ták elmondani. Az iskola falain belül csak latinul lehetett beszélni. írása első köteteiben 
ez a latinizmus köti gúzsba stílusát. Csak a negyvenes években tud ez a latinos tömörí
tőkészség, ez az apától és az iskolától is örökölt száraz stílus feloldódni. írása, íráskész
sége szinte évről évre fejlődik, szépíróivá azonban sohasem válik. író, a szó mai értel
mében azonban sohasem akart lenni, hacsak diákkorában nem kísértette meg a gondo
lat. Naplójának van néhány valóban remekül sikerült fejezete. „Remekel" például 
öccse halálának leírásánál. Az olvasó feszült érdeklődéssel várja, hogy tulajdonképpen 
mi lett a fiatal fiú sorsa. 

A halálhír leverte Szűcsöt, s ez a fájdalom mintha rákényszerítette volna, hogy 
a latin nyelvnek a magyarra nehezedő stiláris nyűgét levesse. Mondatai oldottabbak, 
érzékletesebbek, színesebbek lesznek. Sokféle stíluselem keveredik nekrológjaiban, 
s ez különösképpen a legjobb barátról, Telegdy Pálról írott soraiban fedezhető fel. 
A latinos mondatszerkesztés elemei itt nem találhatók. Barátja elvesztése feletti fájdal
mát tökéletesen tudja érzékeltetni, sorai hitelesekké válnak. Ebben a stílusban azonban 
felismerhetők a retorikus pátosz, a papos kenetesség elemei. S személyes fájdalmát 
éppen ezért tudja közvetíteni, mert stílusa újból lazább, képei költőibbek, mondatai 
olvasmányosabbá lesznek. 

Az egyéni élmény hatása érezhető a miskolci ifjúság választási küzdelemben való 
győzelmének leírásánál. Az 1843. évi követválasztás során a haladó miskolci fiatal 
értelmiség a legradikálisabb elemet tudta a megye követi tisztébe juttatni. Ez a győze
lem átforrósította krónikásunk írását. S ez a hevület tette ezeket a sorokat valóban 
hitelessé. Hasonlóképpen érzékletes az 1843. évi miskolci tűzvész leírása. 

Ki tudja, honnan származnak jelzői, képei? Hiszen rendkívül sokat olvas. A ma
gyar forradalom „nagyszerű dráma", s a bukás után „városunk irtóztató kórtanya 
és egy nagyszerű temető" lett. Az orosz invázióról csak így ír: „a szabadság szent 
eszméje talizmánul szolgált... a tüzes keleti fajnak". A rémuralom korában pedig 
az ország „az abszolutizmus vasvesszeje alatt nyögött". 

Szűcs stílusa évek során fokozatosan elválik az iskolás latinizmustól, s egyre inkább 
sajátosabbá, egyre inkább egyénivé válik. Férfi korában rendelkezett krónikásunk 
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a legérettebb, a legolvasmányosabb stílussal. A negyvenes-ötvenes években oly érdek
feszítően tud írni, hogy szinte lehetetlen félretenni naplóját. Később azonban, ahogyan 
a politikában való csalódása egyre inkább mélyül lelkében, s ahogyan egyre inkább 
kialakul benne a tudományosság igénye, stílusa úgy válik egyre precízebbé, félreérthe-
tetlenebbé. Most már önmagában is letisztázta, hogy sem politikusi, sem szónoki babé
rokra nem érdemes pályáznia, sem pedig szépírói sikerekben nem szabad reményked
nie. S ki nem mondja ugyan soha, mégis a hatvanas évektől kezdve szinte minden 
sorában a történész tudatosságát lehet érezni. Felfedezi, s ez nagyon jó, hogy mások 
a történetíró s mások a szépíró stílusának követelményei. 

Hol hát a helye a magyar irodalomtörténetben ennek a naplónak? 
Bizonyos, hogy közreadott reformkori naplóink között nem méltánytalanul foglal 

helyet. Egy generációval fiatalabb volt Horvát Istvánnál. Szűcs Sámuel naplója - műfa
ját tekintve - leginkább Horvát István Mindennapijához hasonlít.76 Ahogyan Horvát 
István Pest-Buda néhány esztendejének mindennapját írói tudatossággal örökíti meg, 
úgy Szűcs a fejlődő vidéki város, Miskolc ötven esztendejének válik krónikásává. 
S ezért a magyar történetírásban, a szűkebb haza, a megye vagy különösképpen Miskolc 
város történetének leírásánál nem nélkülözhetetlen ez a krónika. Jelentősége tehát 
elsősorban történeti, helytörténeti jelentőségű. Irodalomtörténeti értéke ennél termé
szetesen sokkal csekélyebb. Szűcs nem szépíró, hanem történetíró volt. S ez a vállalt 
vagy inkább élete második felében kiérett történetírói tudatosság határozza meg mun
kája irodalmi értékét. 

Véleményünk szerint, ahogyan Budapest joggal gondolt Horvát István Minden
napijának, Győr Ecker János naplójának közreadására, úgy Szűcs naplójának publiká
lása ugyanilyen fontos. Se szeri, se száma azoknak a naplóknak, amelyek ebben 
az időszakban születtek. Még jóformán a miskolci, illetve Borsod megyei Naplókat sem 
vették számba.77 Közgyűjteményeink számtalan sok naplót, diáriumot, itineráriumot 
őriznek. Ezeknek még csak a felsorolása is terjedelmes lenne. Kiadásuk alig-alig, szám
bavételük is csak a legszűkebb keretek között indult meg. Szűcs naplójának jelentősége 
természetesen sokkal kisebb, mint azoké a krónikásoké, akik életük során neves szemé
lyekkel, ismert politikusokkal, híres írókkal kerültek közvetlen kapcsolatba. Szűcsnek 
ez alig adatott meg, akikkel azonban sikerült kapcsolatot teremtenie, azokról a mai 
kutató számára is hasznosan ír. 

Naplójának elsősorban helytörténeti értéke van. A múlt századi Miskolc történe
tének kiapadhatatlan forrása. Kultúrhistóriai adatai értékesek és érdekesek. Igen jól 
használhatóak a szabadságharcról írott jegyzetei. Személyesen vett részt a harcokban, 
írásai tehát élményszerűek, s hitelesek. A város politikai életének primer forrása Szűcs 
naplója. Különös jelentőségűek ezen a tárgykörön belül is azok a „fejezetek", amelyek 

76. Vö. Horvát István; Ecker János naplója. 
77. Bizonyos, hogy minden közgyűjtemény rendelkezik naplóval, naplószerű feljegyzéssel. 

A Széchényi Könyvtár anyaga is tetemes. Vö. Kéziratos források az Országos Széchényi 
Könyvtárban 1789-1867. (Budapest 1950.) Emlékiratok: 323., 842., 932., 966., 1067/a), 1507., 
1755., 1765., 1995., 2332., 2379.; naplók, naplószerű feljegyzések: 6., 109., 200., 300., 397., 
408., 485., 514., 572., 576., 647., 725., 773., 774., 775., 778., 819., 820., 825., 828., 856., 887., 
891., 918., 940., 999., 1072., 1075., 1076., 1078., 1080., 1096., 1137., 1317., 1345., 1365., 
1377., 1380., 1488., 1505., 1506., 1516., 1517., 1548., 1563., 1602., 1621., 1623., 1722., 1723., 
1756., 1785., 1786., 1787., 1914., 1915., 1930., 1931., 2003., 2007., 2009., 2010., 2022., 2030., 
2035., 2196., 2294/a), 2302.,2315.,2353.,2369.,2375.,2398., 2415.,2425.,2467.,2484.,2503., 
2521., 2522., 2538., 2543., 2617., 2733., 2735., 2738., 2744/a); útinaplók, útinaplók, útleírások: 
253., 344., 557., 560., 747., 868., 1074., 1112., 1666., 1722., 1727., 1936., 1991., 2001., 2303., 
2316., 2426., 2427., 2558., 2559., 2648. 
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a reformkorban, s azon belül is a negyvenes években született írások. Krónikásunkat 
gazdaság- és társadalomtörténeti adatok alig vonzzák. Sem a születő nagyipar, a vas
gyár, sem a város és a megye mezőgazdaságának fejlődése nem köti le érdeklődését. 
Tulajdonképpen társadalom- és gazdaságtörténeti adatot alig találunk ezekben a terje
delmes naplókötetekben. Igen hasznosak útirajzai. Ezek közül is különösképpen len
gyelországi, bécsi, és pesti élményei olvasmányosak, a történész számára nélkülözhetet
lenek nekrológjai. Ezekben igen alaposan, többnyire személyes forrásai alapján gyűjti 
össze egy-egy meghalt kortársának életrajzi adatait. Naplójának szépírói értékei is 
vannak. Különösképpen kiemelkednek azok a részletek, amelyek inspirálják a szerzőt 
a részletességre, így megejtőek a miskolci tűzvészről, az egész várost elpusztító árvízről 
írott sorok. S ha itt Szűcs nem is szépírói, de újságírói, riporteri babérokra mindenkép
pen érdemes lenne. 

Szűcs mint történetíró is figyelemre méltó. Előtte senki, csak legfeljebb Kún Mik
lós78 és Benkő Sámuel79 gondolt arra, hogy Miskolc történetét egyszer meg kellene írni. 
S ehhez, a maga módján ugyan, de hozzá is kezd. Sajnos csak élete utolsó éveiben 
kezdett kutatni. Publikált írásai talán több kötetet is kitennének. Hozzáfog Miskolc 
történetének a megírásához is. Ezt azonban, sajnos nem fejezte be. Különösképpen 
jelentős tevékenységet végzett, névtelenül, Szinnyei irodalmi életrajz lexikona előmun
kálataiban. Publikációi, naplójegyzetei, személyes ismeretei jelentősen gazdagították 
Szendrei Miskolc-monográfiáját.80 

Meg kell állapítanunk, hogy a miskolci krónikások sorában Szűcs Sámuel a legje
lentősebb. Az ő naplója a legprecízebb, az ő kitekintése a legátfogóbb. Ez indokolná 
a kéziratos kötetek megjelenését. Úgy hisszük, hasznos olvasmány lenne ez az érdeklő
dők számára, tanulságos a történelmet tanuló ifjúság számára, s még eléggé fel nem 
fedezett forrás a kutatótörténész számára. 
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1887. XIII. 320. 
46. Egy Rákóczi okmány. BmL 1888. 29. sz. 
47. Újabb emléksorok Miskolcz színészetéből. BmL 46-49. 
48. Miskolczi és Borsod megyei adatok hazánk 1848/49-i véderejéhez. BmL 1888. 73-82. 
49. Borsodi és Miskolci irodalmi adatok. Hírlapirodalom, folyóiratok sat. BMK 1888. 11-12. Vö. 

Figyelő: 1888. XIV. 392. 

DAS TAGEBUCH VON SÁMUEL SZŰCS 

Das Tagebuch von Sámuel Szűcs wurde vor ungefähr zwei Jahrzehnten zur Aus
gabe von István Kilián vorbereitet. 

Das außerordentlich umfangreiche Material konnte bis jetzt nicht herausgegeben 
werden, die einführende Studie erscheint hier zum ersten mal. Samuel Szűcs ist am 2. 
April 1819 in Miskolc geboren. Er lernte im Gymnasium der reformierten Kirche in 
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Miskolc, später in Eperjes, wo er auch Deutsch gelernt hat, anschließend im Lýceum 
der evangelischen Kirche von Késmárk. Sein Taufpate war der berühmte Politiker der 
Reformzeit in der Stadt Miskolc, László Palóczy. Nach den Studien war er Advokat, 
Anwalt, Tafelrichter, zur Zeit des Freiheitskrieges Stadtnotär. Sein Tagebuch beginnt 
er in den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß von Bertalan Szemére 
zu schreiben, er führt es bis zum November 1889. In seinem Leben war er in Polen, in 
Wien, und in den bedeutenden Städten des historischen Ungarns, daher können seine 
Schriften vielen ungarischen Lokalhistorikern nützliche Daten geben. 

In der Familie Szűcs war das Führen eines Tagebuchs eine Tradition. Sein Vater, 
seine Brüder Miklós und Lajos haben sich damit beschäftigt, so haben alle drei Brüder 
die Ereignisse und Jahre der Reformzeit und die des Freiheitskampfes in Miskolc und 
im Komitat Borsod erwähnt. 

In dieser Studie prüft István Kilián die Tätigkeit von Szűcs als die des Tagebuchfüh
rers und Lokalhistorikers. Zu seinem Tagebuch macht er - wie er berichtet - im voraus 
Notizen, die er später in Sätze umformt und in die Tagebücher einträgt. Charakteris
tisch für ihn ist, daß er die wichtigsten Ereignisse des Jahres am Jahresende zusammen
faßt, die nützlichen politischen und öffentlichen Lehren für das nächste Jahr zieht. 

Sámuel Szűcs versuchte auch lokalhistorische Schriften zu fertigen, die er zum Teil 
in den Blättern von Miskolc und vom Komitat Borsod zu publizieren, ein Teil seiner 
Schriften wird in seinem Verlaß im Otto Herman Museum aufbewahrt. Die Studie von 
Kilián gibt auch die Publikationen von Szűcs, davon kann man erfahren, daß er ein 
aktiver öffentlicher Mensch der Stadt Miskolc im 19. Jahrhundert war. Seine Schriften 
sind wie folgt: 1. Biographische Daten, mit seinen ausgegebenen Werken, 2. Skizzen 
zu seinem historischen Werk von 1785 bis 1849, 3. die Geschichte der Stadt Miskolc 
zwischen 1800-1866. Aus diesem historischen Material fehlen leider seine Bemerkun
gen über den Freiheitskampf 1848-49. 

Die Studie erfaßt auch die Immobilien von Sámuel Szűcs. Der Verfasser, István 
Kilián möchte eine Antwort auf die Frage bekommen, ob der Tagebuchführer genü
gende materielle Besis zur unabhängigen Lebensweise gehabt hat. Aufgrund der Ar
chivdaten kann man feststellen, daß Sámuel Szűcs zu den ärmerenmittleren Besitzerfa
milien gehörte; es kann die Ursachesein, daß er im staatlichen und kirchlichen öffent
lichen Leben verschiedene Funktionen gehabt hat. 

Kilián systematisiert die Haten des Tagebuchs von Sámuel Szűcs, er nimmt an die 
Reihe die historischen, politisch-historischen, literaturgeschichtlichen Daten. Er be
richtet über die im Tagebuch erwähnten kulturhistorischen Daten, Reiseerlebnisse und 
viele andere Fragen. Die oben aufgezählten Daten beweisen einwandfrei, daß die 
ortsgeschichtlichen, literaturgeschichtlichen, kulturhistorischen Werte des Tagebuches 
von Szűcs der Aufmerksamkeit würdig sind. 

István Kilián 
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