
Nemzedékek mestere
Százötven éve született Hermán Ottó

Hazánk egyik legnagyobb természettudósára emlékeztünk június 26-án. Hermán
Ottó 150 évvel ezelőtt született Breznyóbányán.

A jómódú családból származó fiú (apja kamarai sebészorvos) hamar kap-
csolatba kerül a természettel, mivel apja amatőr madárbúvár is.

A zólyomi vidéket azonban nemsokára felcserélik a borsodi Bükk vadregé-
nyes tájaival, Hámor községbe költöznek (Lillafüred). Hermán Ottó a későbbi-
ekben Alsóhámort jelöli meg születése helyéül, mivel ez a vidék gyakorolta rá
a legnagyobb hatást. Innen indult távoli vidékekre s ide tért megpihenni.

Hermán Ottóról szinte megszámlálhatatlan cikk, tanulmány jelent meg. Ö
maga 14 könyvet írt, 6 ezer oldal terjedelemben. Természettudományi és nép-
rajzi cikkeinek száma közel 400. ötven esztendős munkássága alatt 300 újság
és folyóiratcikke jelent meg; 15 éves parlamenti képviselősködése idején pedig
150-szer szólalt fel, az akkori gondok, problémák enyhítéséért.

A '48-as szabadságharc még gyerekként éri, de már tettekre ösztönzi.
Jelentkezik is ágyútisztítónak, de vézna, gyenge testalkata és a szülői bele-
egyezés hiányában nem veszik fel. Az önérzetében megsértett ifjú nem tanul
tovább. Később elsajátította a lakatos szakmát és Bécsben géplakatosként dol-
gozott. Szabadidejében bejárogat a múzeumba, minden érdekli a fogékony fia-
tal embert. Aztán besorozzák és közel 5 évet tölt viszonylag nyugott légkörben
az Adria-part menti Zárában és Raguzában. Az itt szerzett élményeit, tapasz-
talatait később meg is írja. Leszerelése után Hámorba megy, ahonnan hama-
rosan tovább indul az olasz és lengyel nemzeti felkelést támogatni.

29 éves, amikor Kőszegen fényképészműtermet nyit; az akkor még gyer-
mekcipőben járó fotózás azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeit.
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Kőszegi tartózkodása alatt ismerkedik meg Chernél Kálmán földbirtokossal,
aki kiváló madárszakértő, és hazafi. A fiatal Hermanban fölismeri a tehetséget
és segíti az elindulásban.

Ezidőtájt hirdet állást az Erdélyi Múzeum Kolozsváron. Majd harminc-
éves, amikor megkezdi tudományos pályáját. Brassai keze alatt. A két ember-
természete hasonló volt, de egyéniségük eltérő. Mindkettő vitatkozó természetű,
új utakat kereső ember. így hát nem csoda, hogy sokáig nem fértek meg egy-
más mellett. Állását föladva beállt a „firkászok táborába". Cikkei az ,.Ellenzék"
és a „Magyar Polgár" hasábjain jelentek meg. Írásai élményszámba mentek.
Magyaros, igaz kiállásaira fölfigyeltek. Az akkori Kolozsvár kultúrcentrum
volt, első tudományos értekezése is itt jelent meg a kaba-sólyomról. Hírlap-
írói tevékenysége mellett volt ideje a tudománnyal is foglalkozni. Barátaival
rendszeresen látogatta az erdélyi Mezőséget; vizsgálta, kutatta faunáját; a
madarak vonulását: a jéghalászatot és az őslénytant. Igen széleskörű kapcso-
latokat alakított ki hazai és külföldi szakemberekkel. 1872-ben otthagyja
Kolozsvárt és külföldi expedícióra készül; közben Szily Kálmántól, a Termé-
szettudományi Társulat elnökétől és alapítójától megbízást kap a pókfauna
feldolgozására, mely már régóta szívügye volt. A mű nemzetközileg is elisme-
rést hoz a magyar tudomány számára, 1876—79-ben jelenik meg.

Hermán Ottó, kortársai szerint csodálatos egyéniség volt. Lendülete, tenni-
vágyása, tudása magával ragadta munkatársait és mozgósítóan hatott az embe-
rekre. Kutatott, írt, és részt vállalt a politikai életből. Kossuthot is meglátogat-
ta és hosszú ideig levelezésben állt vele. Ott volt mindenhol. Szervezett, agitált,
felszólalt a közélet szinte minden területén. A Természettudományi Közlöny
1899 októberi számában megjelent „Egy tippantás" című írásában érzékelni
lehet emberi nagyságát, mások iránt érzett felelősségtudatát. Az emberiség ja-
vát akarja, mikor fölhívja a figyelmet a tüdővészre, arra, hogy hogyan és mi-
től terjed a TBC. Újságíró a javából. Nincs fölösleges mondat, szó. Magyarul
szépen ír úgy, hogy még tudományos értekezéseit is megérti mindenki. Nem a
múzeumok irattárait akarta terhelni munkájával, a népnek írt, hogy mindenki
megismerje környezetét, ahol él, és védje azt. Természetéből fakadtak a gon-
dolatok s ettől lett nagy.

Politikai pályafutása éppoly lendületes, mint a tudományos élete. Szeged,
Miskolc és Törökszentmiklós is képviselőjének választja. Sajnos az utóbbi hely-
ségben végzett tevékenységérCl ezidáig nagyon kevés adat került elő, az újság-
cikkek, jegyzőkönyvek megsemmisültek. Pedig tanulságos lehetne tudni, hogy
pl. az 1889-es évben milyen gondokkal küzdött a törökszentmiklósi választó-
kerület.

A tudományos és politikai életben egyaránt sok ellenséget szerzett. Néze-
teit a kor osztrákbarát vezetői nem tudták elfogadni. Darwini nézetei és mate-
rialista világszemlélete miatt pedig az egyházzal is szembe került. Azonban
ezek a körülmények sem tudták meggátolni munkájában, haladó magatartásá-
nak kibontakozásában.

Szűkebb hazája a Bükk-vidéki Alsóhámor volt. Itt tölti nyarait a híres
Peleházban. Végakaratában a helyi temetőt jelöli meg nyugvóhelyéül. Életének
számos mozzanata köti ide. Középiskoláit Miskolcon végezte, majd itt lesz laka-
tosinas is. Borosnyay Camillával az avasi templomban tartják esküvőjüket. Ö
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kezdi kutatni a Bükk vadregényes tájait, barlangjait az ősemberleletek után.
Támogatja a múzeumi központ létrehozását. Ezernyi szállal kötődik ehhez a
vidékhez. Nem hiába tartja nagy fiának Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Mun-
káját olyan művek fémjelzik, mint ,.A madarak hasznáról és káráról" 1901-ben
megjelent könyve, amely életében 4 kiadást 60 ezer példányszámot jelentett;
vagy A magyarok nagy ösfoglalkozása; vagy Az északi madárhegyek tájáról. ..
Maga így vall erről: „Gyermekéveim legszebb emlékei a bükkerdőből moso-
lyogtak felém. Hányszor osontam ki a házból, mélyedtem be a bükkösbe.. ."

Hermán Ottó nem egyszerűen tudós volt, hanem nagyszerű egyénisége a
magyar hazának. Nem sajnálta energiáját, holott tudta, hogy nem győzhet.
Éles vitái a kormányzattal oda vezettek, hogy negyvenévesen még nincs meg-
felelő lakása és munkahelye, de konokul dogozik, „építi a tudományt".

Majd 80 évesen éli meg az első világháború kitörését. Ekkor azonban már
teljesen süket, s ennek következtében egy társzekér elüti Budapesten. A láb-
törést még kiheverte volna, de közben tüdőgyulladást kapott, amivel szerve-
zete már nem tudott megbirkózni. A magyar tudomány nagy alakja 1914 de-
cember 27-én halt meg Krisztina körúti lakásában. Életműve azonban azóta is
él az utókor emlékezetében.

TARPAI ZOLTÁN
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