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Egy elfelejtett hegyaljai helytörténész: 

Fuker Frigyes Jakab 
(1749-1805) 

Fuker Frigyes Jakab (1749-1805) családja a Szepességről, feltehetően Gnézdáról (Kniesen, Gnazd) 
származott, de ő már Kassán született. Apja Fuker Éliás híres, nagytudású borkereskedő, aki ötven éven 
keresztül rendszeres feljegyzéseket vezetett a hegyaljai időjárásról és termésről. így az ifjú Fuker gyerek-
korától kezdve megismerte Tokaj-Hegyalja szőlőművelését, borászatát, belelátott és beletanult a borkeres-
kedésbe. Először a kassai gimnázium diákja, majd tanulmányait két éven át a Pataki Kollégiumban folytat-
ta, végül pedig a nagyszombati egyetemen orvostudományokból szerzett oklevelet. Gyakorló orvosként 
először Kassán találkozunk vele és 1775-ben magyarnak és kassainak írta magát (hungarus, cassoviensis). 
Később Táüyára költözött, ahol tovább folytatta irodalmi tevékenységét és rendszeresen foglalkozott 
szőlőtermeléssel és borászattal is. Haláláról csak annyit sikerült megállapítanom, hogy egy téli utazás 
közben Tállya közelében megfagyott. 

Széleskörű irodalmi munkássága három fő irányban teljesedett ki: az orvostudomány, a helytörténet, 
amelyhez Tokaj-Hegyalja a szőlőművelésnek részletes ismertetései is csatlakozott és a nemzetiségek hely-
zete. 

Kiváló gyakorló orvos lehetett és ezen az úton a Kossuth-családhoz is eljuthatott. A kapcsolatot még 
csak erősíthette, hogy egyaránt az evangélikus vallás követői voltak. Fuker latin és német nyelven több 
orvosi cikket, könyvet jelentetett meg. Már 1773-ban napvilágot látott disszertációja, melyben az orvostu-
domány történetével és alapvető kérdéseivel foglalkozott. 1800-ban a betegségekről és azok gyógymódjá-
ról Kassán megjelenő német nyelvű folyóirata sajnálatos módon az első szám után megszakadt. 

Azt hiszem, hogy a fentinél sokkal jelentősebb helytörténeti munkássága, melynek alapelvét - helye-
sen érezve a távoli jövőt - a következőkben fogalmazza meg: „Biztos vagyok abban, hogy eljön egy olyan 
kor, amikor az emberek belátják, hogy saját országuk megismerése és tanulmányozása több haszonnal jár, 
mint Bougainville vagy Cook földkörüli útja, vagy M. kelet-indiai utazása, ami nekünk azt fedezte fel, 
hogy az ürünek Otaheitben jó húsa van, és a marokkói császár fekete szakállat visel". 

A Tokaj-Hegyaljáról szóló német nyelvű munkájában (A Tokaji-hegység leírása. Bécs 1790) elsősorban 
a szőlészettel, borászattal és a borkereskedéssel foglalkozik, felhasználva apja félévszázados tapasztalatait 
és saját széleskörű ismereteit, így elsősorban a XVIII. század második feléről nyújt olvasmánynak is 
élvezetes áttekintést. Egy egész sor olyan megfigyelést tesz, ami korábban senkinek sem tünt fel. Ezért 
érdemes ezek közül néhányat megemlíteni. 

A homlitásiól, mely Tokaj-Hegyalján a szőlőszaporítás egyik legrégebben feljegyzett módja, elmondja, 
hogy német megfelelője nem ismeretes és a művelet megnevezésére a németek a magyar szót: homliten 
vették át. Különös részletességgel úja le a szőlőpásztorok feladatát, tizenkét hétig taró munkájukat, 
eszközeiket (parittya, ostor, kereplő, puska), kunyhójukat, ruházatukat és fizetésüket. Ez ebből a kor-
szakból a hegyaljai szőlőpásztorok legjobb és legteljesebb leírása. Az aszú és a máslás készítését olyan 
pontosan és részletesen ismerteti, ami egymagában is igazolja borászati ismereteit. Nem említi azonban a 
szamorodnit, ami ismételten alátámasztani látszik megállapításomat, hogy e borfajta neve csak a XIX. 
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században honosodott meg a magyar nyelvben. A borfajtákat a következő sorrendben ismerteti: esszencia 
vagyis az aszúszemekből sajtolás nélkül, önmagától kicsorgó sűrű, édes lé, az aszú vagy a tényleges tokaji 
bor, máslás ennek törkölyére felöntött bor, és ordinári, másnéven közönséges bor. 

Különösen tanulságos könyvének a borkereskedéssel foglalkozó fejezete. Fejtegetései során arra a 
megállapításra jut, hogy bár Angliába, Hollandiába, Oroszországba is szállítanak tokaji bort, de ez mennyi-
ségben eltörpül a lengyel, a porosz, a morva kivitel mellett. 

Ez a könyve életében két, halála után egy kiadást ért meg, de sajnos az ígéretét, hogy egy második 
kötetet is ír hozzá, már nem tudta teljesíteni. Nagy lokálpatriótaként azt tartotta, hogy Tokaj-Hegyalja a 
világ minden más részénél szebb és érdekesebb. 

Foglalkoztatta a nemzetiségek általános helyzete, de különösen anyanyelvük használata, sajátos mű-
veltségük fejlesztése. Ezzel kapcsolatban egy latin nyelvű röpirattal fordult a nemzethez. Ebben azt 
javallja, hogy minden nemzetiség saját anyanyelvén tanulhasson. Azt kívánja, hogy az elemi iskolában a 
nemzetiségek nyelvén kívül tanítsák a magyart is, a középiskolában viszont arra kell törekedni, hogy a 
tudomány alapjait saját anyanyelvükön is elsajátítsák. A legkívánatosabbnak mégis azt tartotta volna, ha 
minden tanuló minél több nyelvet megtanulna, mert a művelt ember csak így tudja bármely területen 
hivatását igazán betölteni. Ez a felfogása összhangban állt a Sárospataki Kollégium nyelvtanítási törekvé-
seivel és talán ottani tanulmányainak emléke tükröződik benne. 

Fuker nemcsak jóbarátságban állt a Kossuth-családdal, hanem Kossuth Lajos keresztapja is volt. Hogy 
erről eddig nem tudtunk, annak az az oka, hogy a tállyai anyakönyvek megsemmisültek. 

A régi világban nemcsak a parasztság, hanem a nemesség körében is rendívüli fontosságot tulajdonítot 
tak a koma, a keresztapa kiválasztásának. Ez segítette a gyereket élete útján, sőt ha a szülők elhaltak, 
akkor rendszerint magára vállalta keresztgyermeke felnevelését. Ezért a keresztszülőket, de különösen a 
keresztapát, nagy gonddal igyekeztek kiválasztani. Bizonyára így tették ezt Kossuth Lajos szülei is. 

Kossuth Lajos születésének pontos időpontját sokáig vitatták, mert a tállyai (Zemplén m.) evangélikus 
egyház anyakönyvei 1810-ben tűzvész áldozatául estek. Újabb bejegyzésekre csak mintegy harminc év 
múlva került sor, amikor Kossuthot az „Országgyűlési Tudósítások" miatt perbe fogták és a főszolgabíró-
tól a bíróság keresztlevelének megküldését kérte. Ekkor a tállyai evangélikus lelkész az alábbi sorokat írta 
az új anyakönyv elejére: 

„1837. eszt. April hó végén felszólíttatva lévén járásbeli Főszolgabíránk tek. Dráveczky Alajos által, 
hogy tek. Kossuth Lajos úrnak keresztlevelét adnám ki, miután a megégett anyakönyvből szokásos kivona-
tot nem adhattam, tudakozódván a hívek közt, megtudtam, hogy a fent nevezett úr, tek. Udvardi Kossuth 
László úrnak Nemes Wéber Karolina asszonynak fijok Lajos 1802-től 1804-ig tavaszi időben született és n. 
t. Alesperes Máyer Mátyás úrtól, Monok helységben, hol édesatyja a gróf Andrássy família Fiscalisa volt, 
megkereszteltetett légyen, keresztatya néhai Orvos Doctor Fuker Jakab, keresztanya Nemes Váradi Szak-
máry Judith valának, - úgymint a ki énnekem ezeket élőszóval testvérétől Nemes váradi Szakmáry Anna 
asszonytól, néhai n. t. Máyer Mátyás özvegyétől támogatva és erősítve hitelesen elbeszélé". 

Kossuth Lajos saját maga sem tudta egész pontosan születésének időpontját, amint az a tállyai lelkész-
hez 1874-ben írt leveléből kitetszik, melynek betűhű másolata az anyakönyvben ugyancsak megtalálható, 
ebben többek között ezeket írja: „Én pedig emlékezőtehetségem fiókjában nem igen tartottam érdekes-
nek hasznosabb dolgoktól helyet lopni a csekély magamra vonatkozó életrajzi adatok számára, hát biz én 
lassan-lassan születésem napját és hónapját elfelejtettem emlékemben tartani. . . Úgy rémlik előttem, 
hogy szeptember 16-ika és 19-ike között. De nem merném rá szavamat adni." 

Ma már egységesen elfogadott, hogy Kossuth Lajos születési dátuma: 1802. szeptember 19. 
A Kossuth-irodalomban, amennyire meg tudtam állapítani, - nem esik szó a keresztszüleiről. így a 

legújabb és Kossuth ifjúságát nagyszerűen bemutató könyv (Barta István: A fiatal Kossuth Bp. 1966) sem 
említi őket. Ez azzal is magyarázható, hogy életének további alakulásában nem sok szerepet játszottak. A 
keresztanya: nemes váradi Szakmáry Judith, a keresztelő lelkész sógornője, aki bizonyára a család jó 
ismerősei közé tartozott, éppen úgy, mint a keresztapa, a tállyai orvos Fuker Frigyes Jakab. Róla talán 
azért sem szól a régebbi irodalom, mert Kossuth későbbi pályafutását egy német származású keresztapá-
val nehezen tartották összeegyeztethetőnek. De a keresztszülőket nem a gyermekek választják és külön-
ben is Fuker Frigyes Jakab olyan tudós és nevezetes ember ebben az időben, akire bizonyára Kossuth is 
büszke lett volna. 

Ennyit sikerült megtudnom Fuker Frigyes Jakabról, az orvostudományok doktoráról, a helyismereti 
kutatás úttörőjéről, a haladó gondolkozású emberről, akit ezután Kossuth Lajos keresztapjaként is tart-
sunk számon. 

Balassa Iván 


