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Az akadémiai tudományosság első
Jász-Nagykun-Szolnok megyei alakja

- adalékok gattájai Gorove László (1780-1839) életéhez és munkásságához -

A török hódítás felszámolása után hazánkban komoly erőfeszítések történtek a két év-
százados gazdasági, társadalmi és kulturális lemaradás felszámolására. Az Alföld ugyan
csak érezhető késéssel zárkózott fel a szerencsésebb országrészekhez, de a XVIII. század
végére már számos tudományágnak itt is megjelentek az első képviselői, úttörői. Amíg a
Közép-Tiszavidék katolikus részein sokáig a papság, illetve főképp a jezsuita szerzetesek
tevékenysége emelhető ki, addig a református vallású területeket, főképp pedig a Nagy-
kunságot már a világiasabb szemlélet jellemezte. Az egyes tudományágakat végigtekintve
itt elsőként az európai jelentőségű matematikus, a jászapáti születésű jezsuita, Makó Pál
(1723-1793) emelkedett ki, de mellette az irodalom terén jeleskedő Tisza menti nagy-bir-
tokos báró Orczy Lőrincről (1718-1789), a szolnoki Verseghy Ferencről (1757-1822), a
jászberényi Mihálkovits Józsefről (1777—1839)', valamint a jászkunok történetírójáról,
Horváth Péterről (1756—1829)2 is meg kell emlékezni. Emellett a korszak nagy európai
háborúinak is volt pozitív hatása, mivel a Kunhegyesről elszármazott báró Mészáros János
(1737-1801) altábornagy visszaemlékezései a hadtudomány első helyi kísérleteként érté-
kelhetőek.

A századfordulóra különösen népszerűvé váló helytörténeti-honismertető irodalom első
helyi művelői között említhető a Jászkunságot bemutató Bedekovich Lőrinc (1751-1823)3, a
Heves és Külső-Szolnok vármegye ismertetését elkészítő Tahy Gáspár (1785-1842)", a Jász-
berény leírását közlő Bartsik Márton (1805-1892)5, és a Jászapátiról író Antal József
(?—1866)6. Az 1825-ben létrehozott Magyar Tudományos Akadémia első itteni tagja azon-
ban az a Gorove László volt, aki nemcsak az irodalom egyes ágainak elterjesztésében ját-
szott fontos szerepet, és az első magyar polgári drámát írójaként ismert, hanem emellett
számos tudományág (történetírás, helytörténeti kutatás, néprajz, biológia, meteorológia)
meghonosításában kiemelkedő jelentőségű. Az alábbiakban vele foglalkozunk.

1 Szinnyci József: Magyar írók élete és munkái. VIII. Budapest, 1902. 1260-1261. p.
2 Horváth Péter: Értekezés a' Kunoknak és Jászoknak eredetekrűl, azoknak régi és mostani állapotjokrúl. Pesten, Petrózai

Trattner János Tamás betűivel. 1823.
3 Tóth János: A Jászkunság helyzete a 18. század végén (Bedekovich Lőrinc kéziratos könyve). Jászsági Füzetek, 13.

Jászberény, 1976.
4 Tahy Gáspár: Heves és Külső-Szolnok törv. egy. Vármegyék esmértetése. Egri várnak történet kivonása, s Egri Érsek Fő

Megye érintése. In.: Tudományos Gyűjtemény, 1837. XII. 3-58. p.
5 Bartsik Márton: Jászberény városának esmértetése. Tudományos Gyűjtemény, 1827. IV. 31^44. p.
6 Antal József: Jász-Apáthy Várassanak leírása. In.: Tudományos Gyűjtemény, 1827. XII. 25-31. p.
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I. A Gorove család feltűnése, Gorove László ifjúsága

Az örmény eredetű Gorovék az általános vélekedések szerint a XVII. század végén te-
lepedtek meg Erdélyben, mégpedig a jelentős örmény népességgel rendelkező Szamosúj-
váron. A család kezdetben kereskedéssel foglalkozott. Sajnos az első néhány nemzedék
leszármazása máig sem megnyugtatóan tisztázott. Nagy Iván alapvető munkájában azt írja,
hogy a Rákóczi szabadságharcot követően Gorove András, valamint fia László már Békés
megyében volt földbirtokos, majd e László és fia Kristóf 1760-ban nemességet kaptak
Mária Teréziától.7 Ezt 1763-ban Békés, 1786-ban Heves és Külső-Szolnok, 1813-ban Pest
és 1823-ban Temes vármegyében hirdették ki.8

Kempelen Béla fél évszázad múlva viszont arról tudósított, hogy a családalapító Gorove
János volt, akinek három fia, László, Kristóf és Antal született. Antalnak ugyan nem ma-
radtak férfi leszármazottai, ám László (7-1758 előtt) és Kristóf utódai később a család két
ágát alkották. 1760. július 28-án Gorove Kristóf szamosújvári kereskedő anyja Gorove Lász-
lóné Papp Mária és lányai (Anna, Róza, Teréz és Rebeka), majd a következő év október
25-én a már halott László testvére Kristóf, a felesége Dániel Anna, valamint gyermekei
(János, Antal és Tivadar) emeltettek nemesi rangra."

Az elmondottak alapján valószínű, hogy Nagy Iván annak idején Gorove László Kristóf
nevű testvérét a hasonló nevű fiával tévesztette össze, aki a nemességszerzés idején még
alig tíz esztendős volt. Ugyanakkor a családalapító keresztneve (András vagy János) egyér-
telműen máig nem tisztázott. Az azonban bizonyos, hogy a Gorove családnak utóbb mind-
két ága birtokos lett Varsány pusztán (a mai Rákóczifalván és Rákócziújfalun), de nem egy-
szerre, hanem egymást követően.

Nagy Iván szerint a család igen korán megjelent az Alföldön. Gorove András és fia
László már a XVIII. század első felében Békés vármegyében is földbirtokosok voltak, bár
László még Szamosújváron viselt közhivatalt, ahol városi tanácsosként említették. Talán
ő, vagy valamelyik gyermeke vette tartósan bérbe a tiszavarsányi puszta egy részét a bir-
tokos Magyar Kamarától, amit aztán utóbb alighanem meg is vásároltak. László fia Kristóf
(1752-1801) már mint nemesember futott be jelentősebb karriert. Ő az iskoláit a kolozs-
vári Lyceumban végezte, majd Szamosújvár tanácsosa, utóbb főbírája lett. A Horia-féle er-
délyi parasztfelkelés idején a felkelő románok ellen a Belső-Szolnok megyei nemesek egy
részét mint kapitány vezette. Az 1790-es erdélyi országgyűlésen vármegyei követként sze-
repelt, míg az év végén a Heves megyei nemesi bandérium tagjai között alhadnagyként em-
lítették, a Korona Bécsből történő hazahozatalakor. Végül az erdélyi bányavárosokba ka-
pott kiküldetést királyi biztosként, és e megbízatása során megbetegedve halt meg.10

Gorove Kristófnak Beodrai Karácsony Veronikától négy fia és egy lánya (László, Lajos,
Károly, Lázár és Mária) született. Ezek közül a legidősebb fiú, László élete kapcsolódik
leginkább a magyar kultúra és tudomány történetéhez, a tiszavarsányi birtokhoz, valamint

7 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858. IV. 422-423. p.
8 Nagy Iván i.m. 422-423. p.; Kempelen Béla: Magyar nemes családok. IV. Budapest, 1912. 336-337. p.; Orosz Ernő: Heves

és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék Nemes családjai. Eger, 1906. 100-101. p.
9 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. IV. Budapest, 1912. 336-337. p.
10 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858. IV. 423. p.
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez. E (II.) Gorove László is Szamosújváron született,
1780. június 2-án. Az iskoláit Kolozsváron kezdte, és már itt kitűnt tehetségével. Számos
művészeti és tudományág iránt érdeklődött. Élete során jól megtanult latinul, németül és
olaszul. 1800-ban Pestre ment, az ottani egyetemen jogot tanulni. Az iskoláit kitűnő ered-
ménnyel végezte el, majd 1802-ben, szülei halála után gazdálkodni kezdett. Véglegesen ál-
lítólag csak 1810-ben költözött az Alföldre, bár egyes adatok szerint már jobbára előtte is
itt élhetett. Kiváló gazdasági szakemberként a bérelt és szerzett birtokokat, közte az 1823-ban
királyi adományba nyert, és a családnak utóbb nemesi előnevét adó Temes megyei Gattáját
(1910-től Gátalja, románul Gataia) is felvirágoztatta.

Az 1820-as években véglegesen a temesi birtokára költözött, ahol helyi magyar iskola
alakításával elősegítette a vidéken a magyar nyelv ismételt meghonosítását. Gattájára a
Kiskunságból, a külső-szolnoki részekről és Békésből hívott telepeseket, akiknek utódai
máig ott élnek. Temes mellett Heves és Külső-Szolnok, valamint Békés vármegyék életében
is tevékenyen részt vett, bár azokban tisztviselői hivatalt számos felkérés ellenére sem vál-
lalt. Szabadidejét inkább irodalmi, történetírói, helytörténeti, valamint földrajzi és termé-
szetrajzi kutatásokkal töltötte, amivel aztán komoly hírnévre és jelentőségre tett szert."

Pillanatnyilag csak elszórt adalékok ismertek Gorove kultúra- és tudományszervező te-
vékenységéről. Már Erdélyben mindent megtett a magyar nyelvű színjátszás terjesztése
érdekében, saját jövedelméből többször is juttatott adományokat erre a célra. így 1808-ban
a kolozsvári magyar színház fenntartására 50 forintot küldött, majd 1808. április 13-i levele
nyomán Szamosújváron elhatározták, hogy a vagyonos polgárokhoz fordulnak támogatás
végett.12 Magyarországra költözve sokszor nála gyűltek össze a hazai irodalom legjobbjai,
így egy alkalommal Szemere Pált, Vitkovics Mihályt, Kovács Mihályt, Horváth Istvánt és
Ponori Thewrewk Józsefet említik pesti lakásán.13

II. Az irodalmár Gorove, az első magyar polgári dráma írója

Gorovét kezdetben főképp a kibontakozóban lévő magyar irodalom érdekelte. Tevékeny-
sége a hazai drámaírás kezdő évtizedeihez kapcsolható, amely - az utólagos megítélés sze-
rint - színvonalát tekintve igen kevés valóban értékeset alkotott, de kortörténeti szempont-
ból mégis érdekes, és a reformkori nagy fellendülés megalapozójává vált. E korai idősza-
kot hazánkban alapvetően a német hatás jellemezte: német darabokat fordítottak le, dol-
goztak át magyarra és utánoztak. „A nemzeti lelkesedés és nagyotakarás buzog a gyönge
darabokból" - írták utólag.

A magyar színjátszás ekkoriban még nem támaszkodhatott sem nagyobb számú hazai
színdarabra, sem pedig kizárólagos, uralkodó színjátéktípusra. A szomorújáték nem hódí-
tott jelentősebb teret magának, így az 1790-es években a hazai közönség főleg az érzé-

11 A későbbi Gorove-életrajzok alapja Sztrokay Antal: Emlékbeszéd Gorove László lev. Tag felett. In.: A Magyar Tudós
Társaság Évkönyvei. VI. 1840-1842. Buda, 1845. 23-30. p. Lásd még Ferenczy Jakab-Danielik József: Magyar írók. Életrajz-
gyűjtemény. Pest, 1856. 159-160. p.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. III. Budapest, 1894. 1302-1304. p.

12 Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, Ajtai Nyomda, 1897. 85-86., 171. p.
13 Egyes adatok szerint a családnak Pesten, a mai Váci utca 46. számú nagy bérház helyén is volt egy lakása.
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kenyjáték felé volt nyitott, majd utóbb a figyelem mindinkább a vitézi játékok felé fordult.
Az érzékenyjáték iskolát teremtő európai mestere, a német August Friedrich Kotzebue
(1761-1819) volt. Ő ugyan idővel felhagyott annak művelésével, de munkái és utánzóinak
drámái változatlanul műsoron szerepeltek, ideértve a magyarított áltörténeti érzékenyjáté-
kokat is. Kotzebue és az érzékenyjáték hatása Gorove Lászlónál mindvégig kimutatható
volt.

Gorove már 1796-ban Kolozsváron tanulótársaival színpadra vitte Kotzebue „Ember-
gyűlölet és megbánás" című magyarra fordított darabját, ami az erdélyi színjátszás történe-
tében is meghatározó esemény lett. Pesti tanulmányai során aztán hősünk alaposabb isme-
reteket szerzett. Haliczky András (1753—1829) a német, míg Dugonics András a magyar iro-
dalommal ismertette meg, de Kazinczy Ferenc és Faludi Ferenc (1704-1779) munkái is ha-
tást gyakoroltak rá.

E késztetések nyomán Gorove a XIX. század első évtizedében maga is három önálló, öt
felvonásos színművet (művet) írt. Ezek napjainkban már nem sorolhatók drámairodalmunk
ismert és nívós alkotásai közé, de kétszáz évvel ezelőtt a szerveződő magyar színjátszás
fokozatos megerősödésében, fellendülésében mégis komoly szerepet játszottak.

Legkorábbi munkája „A1 Jegyesek Carthágóban vagy A' nagy Scipio vitézi története", egy
hosszú, történeti jegyzetekkel vegyített, prózai elbeszéléssel egybefűzött, párbeszédekbe
szedett, műfajilag is igen sajátos, átmeneti történet. Saját mentségéül a szerző is csak annyit
jegyzett meg, hogy „midőn ezt írom, tsak húszoneggy esztendős vagyok".

Az utókor szerint a munkát érdekessé teszi, hogy Gorove Dugonics „leghívebb tanítvá-
nya, másrészt hogy az igazi történelmi regény". Hőse Scipio Maior, a római hadvezér, cse-
lekménye Új-Kartágóban (a spanyolországi Cartagena) játszódik 209-ben, a második római-
karthágói háború idején. A háttér Scipionak a város elfoglalásáért Magóval, Hannibál öcs-
csével vívott küzdelme, míg a mű tárgya a római hős szerelme a város urának húga iránt.
Scipio a lányt a nejévé akarja tenni, de mikor meggyőződik arról, hogy az mást szeret, nagy-
lelkűen lemond szerencsés vetélytársa javára. A szerző vázlatos korrajza teljesen légből
kapott, a konkrét események a képzeleten alapulnak, és a mű nem több, mint a kor hősi,
heroikus regényei, ahol a szétomló cselekményt csak a történeti jelleg tartja össze.

A szerző pszichológiai alapon törekedett felépíteni a cselekményt, szerette volna hősei
tetteit lelki alkatukból levezetni, ám túlságosan egyszerű, leegyszerűsített sablonokkal élt,
így durva intrikákkal, naiv, képtelen fordulatokkal és teljesen váratlan lelki átalakulások-
kal, mégpedig épp a mély lélektani megokolások nélkül. Az anyagát Gorove teljesen Du-
gonics mintájára öntötte formába. A mű több darabra van osztva, ezek pedig kisebb „czik-
kekre", sőt még ez utóbbiak címei is ott vannak az egyes részek élén, akárcsak Dugonics
regényeiben. Az elbeszélést csaknem teljesen párbeszédek pótolják, éppúgy, sőt még talán
fokozottabb mértékben, mint a példaképnél.

A munka valószínűleg egy régi iskoladráma regénnyé való átírása. Talán csak a szerelmi
mozzanata új, azt a forrásmunkában a barátság érzése pótolhatta. Eredetére utal a mű
tárgya, a történeti keret, a naiv értékek, a rikító túlzások a személyek karakterének megraj-
zolásában, amelyek tipikusan e műfaj értékvilágából valók. Emellett feltűnő a tragikusan
megalapozott bonyodalom váratlan, erőszakos elsimítása, a véres katasztrófa elkerülése,
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amely elől az iskoladrámák rendre kitértek. Árulkodó a sokszor hangsúlyozott moralizáló
tendencia, és hogy a regény a tipikus drámai szerkezetet mutatja: az egységes cselekmény
egy helyen és egy nap alatt zajlik le.14 A darabot a szerző 1807-ben megjelentette nyomtatás-
ban is.15

Szempontunkból jelentősebb a „Jeztid és Hábá, avagy a féltés és meghasonlás" című „szo-
morújáték", amely a hazánkban is népszerű Paul Weidmann (1740-1810), a korabeli bécsi
népies színház szerzője egyik művének átirataként készült.16 Ez egyfajta hatalmi példázat,
de alapvetően szerelmi indíttatással, egzotikus színhelyen. Az élőbeszédben Gorove meg
is fogalmazta céljait a darab kiválasztásánál. Ez a romantikus ember látásmódja, akit a té-
ma kuriózuma, morális tanító célzata jobban érdekel, mint a formai jegyek. „Jelenvaló szo-
morújátékomnak tárgya és foglalattya Weidman Pálnál nékem megtetszvén, azt magyar
játszó színre azért alkalmaztam, mert abban a napkeletieknek különös szokásaik, hajlandó-
ságaik, érzéseik, főképpen pedig a Mahomet vallásának mivolta kitetszik, nem különben
az akkori igazgatásnak formája és az uralkodó hatalmának mekkorasága abban előfordul.
Reménylem nem kedvetlen dolgot tselekszem, midőn a darabot tollam alá vettem, mert az
illyen különös esetek inkább magokra vonnyák a néző figyelmét, mint a hazabéli minden-
napi történetek."

A darab Palesztinában játszódik a IX. században, cselekménye romantikus sablonok fü-
zére. A nagy Arab Birodalmat uraló Omajjád dinasztiából két testvér (Jetzid a kilencedik
kalifa, valamint öccse Hessiám) kétszer is ugyanabba a nőbe szeret bele. Az első esetben
Hessiám félreáll és Hába Jetzid felesége lesz, majd másodszor is kitér bátyja útjából. A pár
házassága azonban nem boldog, és a szerelmi háromszög oda vezet, hogy több abszurd vélet-
len nyomán Hába megöli a férjét. A haldokló uralkodó végül mindenkinek megbocsát, és
trónját öccsére hagyja, míg az öngyilkosságra készülő Hábát kisfia megjelenése gátolja
meg szándékában.17

A darabot előbb Kolozsváron, majd 1808. augusztus 17-én és 1811. március 11 -én Pesten
is bemutatták.18 Az 1807. január 12-i kolozsvári előadásról a „Hazai Tudósítások" is beszámolt.
„A magyar Nemzeti Játszó Társaság tegnap a számos nézőknek és főméltóságoknak jelen-
létekben Jetzid és Hábá vagy a Féltés és meghasonlás nevű új, eredeti drámáját játszotta.
Szerzője nemes Gorove László úr. A darab minden nézőknek, de főképen az olvasottabbak-
nak felette megtetszett, azért leginkább, hogy a néző nemcsak a dolgoknak kimenetele fe-
lett függőben tartatott, hanem még az egyik jelenésből sem tudta kihozni azt, hogy mi fog
következni a másodikban. Ez a szüntelen várakozás és bizonytalanság oly figyelmetessé
tette a nézőket, hogy minden ember csupa szem és fül volt. Nevezetesen az írásmódját, az
abban előforduló pontos kifejezéseket magasztalták.""

A szerző életében a kolozsvári bemutató volt a jelentősebb, mivel a darab előadása után
a nézők „több darab írására serkentették, amit ő meg is igért."20 Vizsgálódásunk szempont-

14 Császár Elemér: A magyar regény története. Budapest, 1922. 56-57. p.
15 A'jegyesek Carthágoban vagy A'nagy Scipio. Eredeti munka, és vitézi történet. Budán: A szerző költségével, 1807. 519 p.
16 Staud Géza: Orientalizmus a magyar romantikában. Budapest, 1999. 87.
17 Bayer József: Gattájai Gorove László drámái. I. Jetzid és Hába (1806). In.: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1889. 273-281. p.
18 Bayer József 1889. 280-281. p.
19 S. Varga Katalin: Hazai Tudósítások. Magyar Hírmondó. Magvető, 1981. 227. p.
20 Bayer József: A magyar drámairodalom története: a legrégibb nyomokon 1867-ig. Budapest, 1897. I. 233. p-
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jából ugyanakkor mégis a mű 1806-os budai kinyomtatását kell kiemelnünk. Ennek elő-
szava ugyanis 1806. augusztus 24-én Tiszavarsányon kelt, ami alapján nem lehetetlen, hogy
maga a dráma -jórészt vagy egészben - Gorove László itteni birtokán íródhatott.2'

Gorove legjobb műve azonban egyértelműen az 1807-ben kiadott „Az érdemes kalmár"
című ötfelvonásos darab volt. Ebben már szakított az idegen, múltbeli témákkal, és az ered-
mény az első magyar polgári dráma lett. Ez történetét, hangulatát tekintve a német August
Wilhelm Iffland (1759-1814) és Kotzebue által is népszerűsített polgári családdrámákhoz
tartozik, és mondanivalóját tekintve a feudális előítéletek ellen irányult. Mindez annak el-
lenére figyelemre méltó, hogy a mű a saját korában nem keltett nagyobb érdeklődést, meg-
jelenésének és bemutatásának nem volt számottevő visszhangja.

A főhős Romjeszky, a lengyel kalmár Luzini olasz gróffal érkezik a magyar generális gróf
házába. Az olasz apja ugyanis a sebesült tábornokot ápolta, amiért az a lányát, Ottiliát ígérte
vendéglátója fiának. Romjeszkyt kezdetben lenézik, csak az öreg Rozsos strázsa-mester
fedezi fel emberi értékeit. A gőgös Ottilia kanárija pusztulásáért a szobalányát bünteti, aki-
nek a leendő házassága is veszélybe kerül. A lányt csak Romjenszky közbenjárására veszi
vissza szolgálatába, és megtanulja becsülni a kalmárt. Hatására a gróf is üzletet ajánl a
főhősnek: vegye meg juhait, ökreit és tinóit, mivel a szűk esztendő miatt kénytelen azokat
eladni. Romjenszky azonban az állatok megtartását javasolja, mivel fel fog menni az áruk.
Romjeszky leleplezi a gróf haszonleső intézőjét is, ám elbocsátását megakadályozza, mert
nem akarja családostól tönkre tenni. Közben Luzini a magyar nemesek iránti nyílt megve-
tése miatt mind ellenszenvesebbé válik, Ottilia és Romjenszky egymásba szeret, és mikor
az utóbbiról is kiderül, hogy magyar nemes, már nincs akadálya a házasságuknak.

A kissé nehézkes, néha sablonos történet nem mérhető Shakespeare, sem Katona József
mércéjével. Bonyodalomnak nyoma sincs, a főszereplő passzív megélője az események-
nek, számos jelenet nem viszi előre a cselekményt. Gorove - akárcsak Kisfaludy Sándor
a Dárday-házban - a boldog befejezést úgy éri el, hogy kisüti, az „érdemes kalmár" maga
is bárónak született. A magyar téma mellett viszont új a polgári kor felé mutató látásmód
is. A szerző a darabba a polgár—kereskedővel és a kereskedelemmel szembeni előítélet bí-
rálatát szőtte bele. Romjeszky az erényei, míg a nemesi, arisztokrata szereplők csak örök-
lött származásuk, hatalmuk, és nem saját érdemeik folytán részesülnek megbecsülésben. A
főhős vendéglátóját okítja, hogy miképp lehet jó gazda, jó üzletember. Ez az, amire utóbb
gróf Széchenyi István is felhívta a figyelmet.

A színmű jellegénél fogva az első magyar iránydráma, mivel célja a feudális társadalom
egészének, illetve intézményeinek megváltoztatása, és a polgári társadalom megvalósulá-
sának elősegítése.22 Utóbb Kolozsvárott többször bemutatták, a szerző pedig 1807-ben meg
is jelentette a darabot.23

Gorovének emellett egy kézirattöredéke is megmaradt a Nemzeti Múzeum kézirattárá-
ban. Ez az „Epáminondás Játékra Szolgáló Képformálat Gorove László által" címet viseli,

21 Jetzid és Hábá avagy A féltés és meghasonlás: szomorú játék. Buda: Landerer Ny., 1806. 154 p.
22 Bayer József: Az első magyar iránydráma *Az érdemes kalmár* (1807). In.: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1889.

369-375. p.: Vajda László: Első polgári drámánk. In.: Budapesti Szemle, 1935. október. 33-63. p.; Uö.: Első polgári
drámánk. Budapest, 1935. 34 p.; Sötér István: A magyar irodalom története. III. Budapest, 1965. 335. p.

23 Az érdemes kalmár: hazai történeten épült eredeti darab. Buda: Landerer Ny., 1807. 112 p.
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és Pesten 1820. január 20-án íródott24. E drámatervnek Epameinodas, a Kr.e. IV. században
élt görög államférfi és hadvezér a hőse, aki Boiótiát a spártaiak elnyomás alól felszabadí-
totta, és a görögség vezető hatalmává tette.

A negyven éves Gorove ekkor már komoly önérzettel és gyakorlati tudással mutatja
meg, miként kell színdarabot írni, és talán nem is maga akarta kidolgozni a vázlatot. Jel-
lemzőek a dramaturgiai nézetei, a színházról, a színpadról adott tanácsai is. „Próbáljuk
meg az eredeti darabokat azzal meg sokasítani, hogy mutassuk meg ... az eredeti darabok
készíthetésére szükséges módokat, és fogásokat."

A vázlat Epameinodas első sikerét, a leuktrai csatát öleli fel az előzményeivel és kö-
vetkezményeivel. A darab szerelmi motívuma is gyenge, a hős ellenfelének lánya (Cyrene)
némán és viszonzatlanul szereti a hadvezért; így nem sok értelme van, a darab cselekmé-
nye szempontjából.25 A töredék keletkezése egybeesik Gorove irodalmi munkásságának
fokozatos lezárulásával. Érdeklődése természetesen nem múlt el teljesen, de már inkább
az irodalomelmélet egyes témái foglalkoztatták. Ide kapcsolható a Tudományos Gyűjte-
mény 1820-as évfolyamában megjelent „Idylle (vagy a Pásztorköltés) című dolgozata26,
amelyben a műfaj történetét jellemzőit, a szereplők típusait, tulajdonságait, megnyilatko-
zási formáit veszi sorra. Feltehetően hasonló szándékok vezették az asszonyi karakterekről
készült, és végül kéziratban maradt dolgozatnak a megírásakor is.27 Elszórtan ugyan ké-
sőbb is jelentek még meg apró cikkei, versei a Szépliteraturai Ajándékban (1822), de idő-
vel ezek is abbamaradtak.

Gorove drámaírói korszakának lezárása, utolsó témához kapcsolódó alkotása már az er-
kölcsi és politikai nevelés szándékával készült. Nem lehetetlen, hogy megírás oka István
fia születésében és nevelésében keresendő. A nagy terjedelmű „A férfiúnak tökélyetessé-
gei" című könyv Pesten jelent meg 1823-ban, Petrózai Trattner János Tamás kiadásában.28

A bevezetőben Gorove a polgári nézőpont alapján az egyes foglalkozási ágak egyenran-
gúságát hirdeti. Maga a mű a „tökéletesség" megszerzése, gyakorlása és elvesztése módo-
zatait tárgyalja, részletes irodalmi és történeti példákkal. Utóbb Ponori Thewrewk József
írt róla ismertetőt.2'

III. Gorove László, a történész és természettudós

Az 1810-es évektől a Tisza mellé költött ifjú birtokos figyelmét mindinkább felkeltették
új lakóhelyének érdekességei, aminek eredményeként több új, korábban nem művelt tudo-
mányterülettel is foglalkozni kezdett. Mindazonáltal érdeklődése megváltozásának kezdetei a

24 Ma is megtalálható az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában: Fol. Hung. 1363. Gorove László: „Epamininda, egy
eredeti s valóságos története épülő néző játékra szolgálható kép-formálat. (Skizze.)" Pest 1820. f. 1 Ív. M., lat. Autogr. 430 * 270
mm. Poss.:OSZK 1911-13.

25 Vértesy Jenő: Gorove László egy ismeretlen drámája. Erdélyi Múzeum, 1913. 412-425. p.
26 Idylle. (vagy a' Pásztorköltés.) Tudományos Gyűjtemény, 1820. V. 53-82. p.
27 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára: Fol. Hung. 691. Gorove László: Asszonyi characterek. 1822. Egykorú kézirat.

Cenz. pld. Buda 1822. 2 f. 420 * 260 mm. Poss.: Horvát István.
28 Ferenczi Jakab-Danielik József: Magyar irók. Életrajz-Gyűjtemény. Pest, 1856. 159-160. p.
29 Ponori Thewrewk Jósef: A' Férjfiúnak tökélletességei, szerzetté Gorove László. Pest. Petr. Trattner János Tamás, 1823. két

allegóriás rézmetszettel, nagy 8.r., lap 336. Tudományos Gyűjtemény, 1824. Vili. 103-106. p.
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jelek szerint korábbról datálhatóak. Még 1799-ből való az a megmaradt kézirattöredék,
amelyben a magyarországi besenyő betelepülés kezdeteinek történeti feltárását tűzte ki
célul. A szerző azonban a munkát nem fejezte be, és a későbbiekben sem törekedett a téma
teljes kidolgozására.30

Gorove átalakuló tudományos tevékenysége 1817-től legjobban a kor legjelentősebb
folyóirata, a „Tudományos Gyűjtemény" hasábjain megjelent tanulmányai alapján rajzol-
ható meg, amelynek állandó és rendszeres írója lett. Első cikke az 1819-es évfolyam VI.
számában megjelentetett „Az 1816-ban Januariusnak 29-ik és 30-ik napjain történt irtóz-
tató fergetegnek egy szemmel látott tanú által készített le írása", amely az időszak időjá-
rásának egyik legtragikusabb eseményének, a több száz életet és több százezer haszonál-
latot elpusztító nagy időjárási katasztrófának a bemutatása. A 14 oldalas dolgozat a mete-
orológia tudományának első számottevő megyei alkotása, és nagyszámú, összegyűjtött he-
lyi adata (a Törökszentmiklósnál megfagyott juhászok, a fegyvemeki pusztán agy halom-
ban elpusztult tehenek, a gyalui puszta Körösbe fagyott több ezres birkanyája) alapján bi-
zonnyal Tiszavarsányon készült.31

A meteorológia mellett azonban a biológia tudományának egyes helyi kérdései is felkel-
tették a figyelmét. Ugyancsak személyes élményei, és a varsányi tartózkodása ihlette a
még ebben az évben, a Tudományos Gyűjtemény VIII. számában megjelent „Egy különös
tüneménynek, az úgy nevezett Tisza virágzásnak le írása" című dolgozatát. Ehhez számos
személyes megfigyelést is végzet, még 1818 novemberében. Vizsgálta a kérészek felépíté-
sét, életciklusuk során bekövetkező átalakulását, a folyómedernél készített járatait, termé-
szetes ellenségeit, és végül a rajzásuk lefolyását is. Tudtunkkal ez a jellegzetes, Tiszához
köthető, évenként ismétlődő esemény első részletes, tudományos igényű leírása.32

Mindazonáltal ezt követően Gorove László munkálkodását mindinkább a történeti-
helytörténeti kutatások jellemezték. Utolsó természettudományos munkája 1836-ban jelent
meg. Ez részben már útleírás volt, és a Bihar megyei Kalugyer település környéki hőforrá-
sokhoz kapcsolódott.33

Gorove figyelmét évtizedes varsányi tartózkodása nyomán előbb a közvetlen környék
(a volt Külső-Szolnok), majd Heves megye története keltette fel. A Tudományos Gyűjte-
mény 1820-as IX. füzetében jelent meg a „Szolnok Várának viszontagságai" című cikke34,
amit a X. és XI. számban „A1 Szolnok vári viszontagságoknak folytatása" követett. Ezek
az akkor még jelentéktelennek tűnő, de nagy jövő előtt álló Szolnok mezőváros első ismert
történeti feldolgozásai, amelyeket még néhány további kiegészítés (folytatás) követett. így
az 182l-es évfolyam VI. füzetében ,,A' Szolnokvári viszontagságoknak folytatása. Szol-

30 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára: Fol. Hung. 1364. Gorove László: „Az bcssenyei telepedésnek kezdete." (1799).
M., ném. Autogr. 442 * 275 mm. Poss.: OSZK 1911-13.

31 Az 1816-ban Januariusnak 29-ik és 30-ik napjain történt irtóztató fergetegnek eggy szemmel látott tanú által készített le
írása. Tudományos Gyűjtemény, 1819. VI. 57-70. p.

32 Egy különös tüneménynek, az úgynevezett Tisza-virágzásának leírása. Tudományos Gyűjtemény, 1819. VIII. 3-22. p.
33 Tekintetes Nemes Bihar Vármegyében 'a Belényesi Járásban kebelezett és a' Nagyméltóságú Nagy Váradi deák Püspökségnek

Vaskói Uradalmához tartozó, Kalugyer helység határjában fekvő dagadó forrás és tájékának, úgy szinte Nagy Váradról
odáig tett utazásnak leírása. Tudományos Gyűjtemény, 1836. VII. 84-96. p.

34 A „Szolnok várának viszontagságai" Tudományos Gyűjtemény, 1820. IX. 3-32.; X. 35-57. p.
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noknak mivolta az utolsó században", majd a VIII. számban „A' Szolnokvári viszontagsá-
gokhoz járuló Toldalék"35

E dolgozatok a honfoglalástól a török kiűzéséig összegzik a város történetét. Elkészíté-
sükhöz Gorove a jelek szerint igen jelentős adatfeltárást végzett. Nemcsak a kisszámú ha-
zai tudományos munkákat olvasta végig, de átnézte Szolnok városának helyben lévő levél-
tárát, az egri megyei levéltárnak a témához kapcsolódó anyagát, de bizonnyal Pesten is
kutatott. Számos oklevelet maga regesztázott és fordított, és olyan fontos problémákhoz is
hozzászólt, mint pl. az erdélyi vajdák jogköre a magyar királyság korában. Bár munkája
természetszerűen nem lehetett mentes egyes tévedésektől, ám tevékenysége révén Szolnok
ebben a korban történeti szempontból a legjobban kutatott magyar települések egyike lett.

Gorove a Hevesbe a török hódítás idején beolvasztott Külső-Szolnok vármegye történe-
tével is foglalkozni kezdett. Részben a Szolnokkal kapcsolatos munkáiból illesztette össze
azt a kisebb válogatást, amit hamarosan saját költségen önálló kötetként meg is jelentetett.36

Ezzel nemcsak Szolnok város, hanem Szolnok megye történetének első jelentős, máig is
megkerülhetetlen kutatójává vált.

Érdeklődése azonban nem állt meg Szolnoknál. Gyaníthatóan a vármegyei közgyűlése-
ken való részvétele nyomán fordult a figyelme Heves és Külső-Szolnok megyei, egyben
pedig a régi püspöki (1802-től érseki) székhely, Eger felé. 1826-ban, a Tudományos Gyűj-
temény III—IV. füzetében adta közre „Eger Városának Történetei. Eger régiségei a' Mohátsi
veszedelemig" című dolgozatát, amelyet az évfolyam X-XI. számaiban, majd az 1828-as
VII. füzetben folytatott, és a IX-ben zárt le. Ezt az egri helytörténészek máig a városukhoz
kapcsolódó első jelentős történeti munkaként tartják nyilván.37 Sokan utóbb ezt tartották
Gorove legjelentősebb történészi produktumának, és kétségkívül máig erre hivatkoznak a
leginkább. Jellemző, hogy amíg 1828-ban feltehetően a szerző maga adatta ki önálló kötetbe
szerkesztve e témával kapcsolatos tanulmányait, addig az 1870-es években maga Eger
városa érezte szükségét, hogy Gorove e könyvét újra megjelentesse.38

Bizonnyal az egri munka hatására írta meg a Tudományos Gyűjtemény 1830. évi V. szá-
mában megjelent „Sámuel Aba Királynak Sáron (Tettes Ns. Heves Vármegyében) lévő
Temető-Helye" című dolgozatát is, amelyben az Árpád-házi királyok közé bekerült rejtélyes
uralkodó és a sári monostor történetét is tárgyalta.39

Gorovét a helytörténet mellett idővel a magyar köztörténet számos kérdése is érdekelni
kezdte. Nem tudni, hogy a közeli Jászkunság története irányította-e figyelmét a Német
Lovagrendre, ám a Tudományos Gyűjtemény 1824. évi V-VII. füzetében ,,A' Német Vitézi
Rendnek leábrázolása" címmel annak történetét foglalta össze.40 Az 1830-as években e

35 A' Szólnok-vári viszontagságoknak folytatása. Tudományos Gyűjtemény, 1820. XI. 65-87. p.; A' Szolnokvári viszon-
tagságoknak folytatása. Szolnoknak mivolta az utolsó században. Uo. 1821. VI. 38-62. p.; A' Szolnokvári viszontagsá-
gokhoz járuló Toldalék. Uo. 1821. VIII. 45-82. p.

36 Külső Szolnok vármegyét érdeklő diplomatikai régiségek. Pesten: Trattner, 1821.
37 Eger Várassanak Történetei. Egernek régiségi a' Mohátsi veszedelemig. Tudományos Gyűjtemény, 1826. III. 3-61. p., Eger

Városa' Történetei. Uo. 1826. IV. 3-54. p.; Eger városa történeteinek 3-ik folytatása. Uo. 1826. X. 3-58. p.; Eger városa
történeteinek 4-ik folytatása. Uo. 1826. IV. 3^t6. p.; Eger Várossá történeteinek Berekesztése. Uo. 1828. IX. 3-28. p.

38 Eger várossá történetei. Pest, 1828. (Különnyomat a Tudományos Gyűjteményből. Újabb kiadása Eger, 1876.)
39 Sámuel Aba Királynak Sáron (Tettes Ns. Heves Vármegyében) lévő Temető-Helye. Tudományos Gyűjtemény, 1830. V. 3-14. p.
40 A Német vitézi Rendnek leábrázolása. Tudományos .Gyűjtemény, 1824. V. 3-55. p.; A Német vitézi Rendnek leábrázolása.

Uo. 1824. VI. 3-34. p.; A1 Német vitézi Rendnek leábrázolása. Uo. 1824. VII. 3-36. p.
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témában készült dolgozatait is saját kiadású önálló könyvecskében jelentette meg.41

Ugyanakkor pillanatnyilag nem tudjuk meghatározni, hogy milyen szándék vezette a
Tudományos Gyűjtemény 1827. évi IV. füzetében megjelent „Néhai Böszörményi Pál
Úrnak, Sz. Kir. Debretzen Várossá' Fő Bírájának munkáji" című rövidke írása megjelente-
tésekor. Ebben az 1825-ben elhalt debreceni nótárius oktató és történeti témájú dolgoza-
tainak igyekezett utánajárni, ám máig kérdéses a témaválasztás indítéka.42

Ennél is nagyobb jellegű vállalkozásnak indult azonban, amikor Gorove 1836-ban az
Akadémiától megbízatást kapott a bánsági bolgár közösségek történetéről és leírásáról egy
monografikus munka elkészítésére. Erre az ekkor már Temes megyében élő birtokosnak
az Akadémián 1835. április 11-én a tárgyban tartott előadása adott okot.43 Végül a témában
egy tanulmányt és egy kis kiegészítést jelentetett meg a Tudományos Gyűjtemény hasáb-
jain, bár elképzelhető, hogy a tárgyban kiadatlan kéziratok is lappanganak.44 Utolsó ismert
cikkében az alföldi szőlőskertekkel foglalkozott.45

IV. Gorove László, az Akadémia levelező tagja

Gorove László munkássága e felsorolás alapján a mai olvasó számára talán nem tűnik
igazán komoly teljesítménynek, ámde figyelembe kell venni, hogy a magyar tudományos
élet alapjait még ekkoriban kezdték lerakni. így válik érthetővé, hogy Gorove Heves és
Külső-Szolnok, illetve a később megalakuló Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történeti és
természetrajzi kutatásának első jelentős személyévé, mondhatni úttörőjévé vált. Őt meg-
előzően a Közép-Tisza vidékén e tudományokkal még senki sem foglalkozott behatóan,
így aztán hamarosan országosan is ismert és elismert személlyé vált. A magyar nemzetiség
és nyelv ügyében szerzett érdemeiért 1835. szeptember 11 -én a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagjai közé választotta, amelynek javára aztán 1839-ben (két fiútestvéré-
vel) egy 1000 ezüstforint értékű alapítványt is tett. E tőke kamataiból négyévente felváltva
60 arannyal jutalmazták az „erkölcs-tudomány, széptan és a magyar művelődéstörténet"
témakörökben kiemelkedő teljesítményű fiatal tehetségeket.46

Alapítványát azonban Gorove nem sokkal élte túl, mivel 1839. március 11-én meghalt.
Feleségétől, Rácz Mária Magdolnától két lánygyermeke mellett egy fia is született. Ez
utóbbi Gorove István (1819. aug. 20. - 1881. máj. 31.), a későbbi politikus és miniszter, a

41 A' Német Vitézi Rendnek leábrázolása. Pesten: Petrózai Trattner Mátyás betűjivel és költségével, [183?]. 122 p.
42 Néhai Böszörményi Pál Úrnak, Sz. Kir. Debretzen Várossá Fő Bírájának munkáji. Tudományos Gyűjtemény, 1827. IV.

124-126. p.
43 A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. Budán, 1837. A Magyar Tudós Társaság Történetei. 18347 nov. 24-től 1835. szept.

16-ig. 76. p.
44 A' Bánsági Bolgároknak hajdani 's mostani állapotuk. Tudományos Gyűjtemény, 1837. VIII. 3-65. p., Uo. IX. 3-63. p.; Egy

a' Bolgárok történeteihez tartozó oklevél. Uo. 1838. VIII. 34-45. p.
45 Egy két szó a Tiszántúli kerti Szőlőkről. Tudományos Gyűjtemény, 1838. VII. 57-64. p.
46 Az alapítványt ismerteti a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. Ötödik kötet. Budán, 1842. 50-51. p.
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család egyértelműen legismertebb tagja.47 Meglepően hosszú kort ért meg Lászlónak a
Károly nevű öccse (1785-1872) is, akit több vármegye táblabírájaként említettek, és Heves
megye tisztikarában viselt különböző hivatalokat.4*

Édesapja alapítványi tőkéjének növelésére Gorove István 1872. évi végrendeletében a
Magyar Tudományos Akadémiára jelentős összeget hagyott, ami lehetővé tette, hogy
évenként immár 100 aranyforintot osszanak ki az arra érdemeseknek. A díjazottak között
olyan neves személyekkel találkozunk, mint Fraknói (Franki) Vilmos történész, Szász
Károly, Szinnyei József irodalomtörténész és nem utolsó sorban Jászi Oszkár. A Gorove
alapítványt az Akadémia az első világháborút követően a Korona értékvesztése és az
intézmény anyagi helyzete miatt 1925-ben szüntette meg.

Gorove István gyermektelenül halt meg, birtokát távoli férfiági rokonok, az 1760/61-ben
nemességet nyert László testvérének, Kristófnak a család másik ágát alkotó leszármazot-
taira hagyta. Szolnokon utóbb főképp Gorove István kultusza vált jelentőssé, mivel neki
tulajdonították, hogy a város megyeszékhely lett. Ennek eredményeképpen a szolnoki fő-
utca (ma Kossuth Lajos út) 1894-1950 között a Gorove nevet viselte. Apjáról azonban mind-
inkább elfeledkeztek, mint ahogy a szocialista korszakban a család neve is mindinkább
feledésbe merült.

Napjainkban Gorove László nevét a romániai Gátalján az 2002-ben alapított Gorove
László Társaskör, míg Egerben egy utca őrzi. Szolnokon semmi ...

47 O középiskoláit Szolnokon és Gyöngyősön végezte, majd a pesti egyetemen jogot tanult. A magyar nyelv és irodalom
előmozdítására, a gazdasági-társadalmi haladás segítésére társaskört szervezett, majd Gattáján gazdálkodott. A Temes
megyei reformellenzék vezetőjeként a megyegyűlés konzervatív túlsúlyát nem sikerült megtörnie. Számos Írása, majd
1842/43-as nyugati útját megörökítő két kötetes munkája alapján fiatalon az Akadémia levelező tagja, és az országos
reformmozgalom ismert alakja lett. 1846-ban. Kossuth lemondása után a magyar ipar pártolására létrehozott Védegylet
elnökévé választották, bár megyéje követválasztásán kétszer is vereséget szenvedett. Az 1848 nyarán Temes megye egyik
parlamenti képviselője, akik Kossuthot támogatta. Az országgyűlés jegyzőként szerepe, befolyása is növekedett. 1848
októberében a Kossuth által Bécsbe küldött követek egyike, majd 1849 januárjában Debrecenbe távozott. A magyar alkot-
mányos jogok mellett végig kitartott, és a „békepárttal" szemben az önvédelmi harc, és a nemzeti függetlenség híve volt.
1849 áprilisában a Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésre választott háromfős bizottság tagja Kossuthtal és Szacsvay
Imrével. Utóbb is Kossuth környezetében dolgozott, majd augusztusban a kormányzóval török földre menekült. Távollété-
ben halálra ítélték. Több évig Franciaországban élt, de megfordult Angliában is. Végül az 1857-es amnesztia után tért haza.
1861 -ben már Deák köréhez tartozott, majd a kiegyezés megkötésén munkálkodott. Utóbb a gróf Andrássy Gyula vezette
első dualista kormány földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztere, aki statisztikai tanfolyamokat is szervezett.
1870-től a közlekedési tárcát vezette. Hivatalaitól a virilizmus (a legtöbb adót fizetők különleges jogosítványai) bevezetése,
illetve egészségi állapota miatt vált meg. 1875. március 3-án ő elnökölt a Szabadelvű Párt alakuló ülésén, amelyen Tisza
Kálmán programját fogadták el, majd a párt első elnöke is. Tisztségéről hamarosan lemondott, és visszavonult a közélettől.

48 Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858. IV. 423. p.; Kempelen Béla: Magyar
nemes családok. IV. Budapest, 1912. 22. p.
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