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Száz éve született 
Lukács Károly1 

Az emlékeztetést, figyelemfelhívást vállaló pályaképvázlatok leghatásosabb fordulata, ha a néhány 
évtizeddel korábbi nekrológot az „utókor" háládatlanságának, oktalan feledékenységének tényeivel 
szembesíti a méltatás írója. A száz éve - 1882. május 13-án - született Lukács Károly munkásságának 
értékelésekor különösen indokolt lehetne az ilyen fordulat, hiszen - könnyű megállapítani a szakcik-
kek hivatkozásaiból - kevesen, nagyon kevesen hasznosítják történeti, néprajzi, nyelvészeti, idegen-
forgalmi, közgazdasági, természettudományi (ezen belül különösen: ichthyológiai = halélettani) publiká-
cióit. Tudományos eredményei az érdeklődés perifériájára sodródtak, még mielőtt termékenyítőleg hat-
hattak volna a folyamatos kutatásokra. Pedig Csermák Géza nem a nekrológban kötelező kegyeleti 
gesztusként, hanem az igazságtétel, a későn jött elismerés szándékával fogalmazta meg 1954-ben, hogy 
Lukács Károly nem volt ugyan „céhbeli" etnográfus, és nyelvész vagy természettudós sem, de „ered-
ményeinek gazdagságából számtalan tudományágat részesített. Halála éppen ezért sokkal többünket rá-
zott meg, és távozásával egyszerre többfelé hagyott betöltetlen helyet maga mögött." 

Máig betöltetlenek azok a helyek, melyek a Balaton-rajongó Lukács Károly után maradtak, mégsem 
fogalmazhatok lelkiismeret-ébresztő tanulságot az életmű utóéletének elszomorító tényeiből. A mai 
Balaton-kutatás megbecsülendően önzetlen, az „amatőrség" állapotát szerényen vállaló munkása, 
Reőthy Ferenc, ugyanis a legtöbbet tett, ami a több tucatnyi hazai és külföldi folyóiratba, alkalmi kiad-
ványba szerteszórt publikációk felfedeztetése érdekében megtehető: elérhető teljességű Lukács Károly-
bibliográfiát készített. A lehetőség tehát - legalább 1973 óta - meglenne a tudományos eredmények fel-
használására. 

Arra figyeljünk inkább az utókor hálátlanságának emlegetése helyett, miért is volt törvényszerű, 
már-már sorsszerű - s miért az ma is - ennek a több szaktudomány határmezsgyéjén megtalált, s 
következetesen vállalt életprogramnak ennyire feltűnő visszhangtalansága. 

Ha erre a miértre magyarázatot keresünk, a küldetésként-szolgálatként vállalt, s mégis kényszerpályá-
kon mozgó életsorsa jelentheti az első fogódzót. Szülőfaluja, Balatonboglár, elemi iskolájának, s 
Kaposvár főgimnáziumának elvégzése után a budapesti egyetemen, majd a párizsi Sorbonne-on tanult 
Lukács Károly, és 1905-ben földrajzból és történelemből középiskolai tanári oklevelet szerzett. Élet-
rajzírói azt is számon tartják, hogy kezdő egyetemi éveiben komoly szakmai figyelmet keltő csillagá-
szati tanulmányokat publikált, 1907-ben viszont már francia gazdaságtörténetből készítette el bölcsész-
doktori disszertációját, s 1908-ban francia nyelv és irodalomból is megszerezte a tanári képesítést. 

A felkészülés éveinek ezek az adatai nemcsak alapos képzettségéről tájékoztatnak, hanem polihisztor 
hajlamát: sokirányú érdeklődését és gyors elmélyülési képességét is sejtetik. Ilyen képességekre 1919-es 
kényszer-nyugdíjaztatása után volt igazán szüksége, amikor ígéretesen induló pedagógiai munkája - 37 

> Lukács Károly életéről és munkásságáról az alábbi cikkek és bibliográfiák részletesen 
tájékoztatnak: Csermák Géza: Lukács Károly (1882-1954). Ethnographia, LXV. (1954) 
615-616. , Reőthy Ferenc: Lukács Károly (1882-1954) munkássága a Balaton tudományos 
kutatásában. Somogyi honismereti híradó, 1972/2. 18-27., Reőthy Ferenc: Lukács Károly -
Életrajz és bibliográfia. Kaposvár, 1973. (Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár kiadása -
Somogyi Bibliográfiák, 4.) 
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éves korában - végképp lehetetlenné vált. 1908-tól tíz éven át a győri állami főreáliskola tanára volt 
(közben frontszolgálatot teljesített, többször megsebesült), 1919 februárjában pedig ennek az iskolának 
az igazgatójává nevezték ki. A Tanácsköztársaság művelődéspolitikájának elkötelezett szolgálatáról az 
egykori újságok közleményei tanúskodnak. Ha nem is volt több, amit tett, nyílt és lelkes állásfoglalás-
nál, a fehérterror légkörében ez a magatartás igen súlyos tanári vétségnek minősült. Nem ítélték ugyan 
állásvesztésre az igazolóeljárás során (a ceglédi állami reálgimnáziumba helyezték át), mégsem lehet két-
séges, hogy a fenyegetettség következtében vállalta a visszavonulást, s tért haza szülőföldjére. 

Itt kezdődött életének az a szakasza, melyet okkal-joggal „kényszerpályának" minősíthetünk, s 
mégis: ezután tudta csak kibontakoztatni a tudományos elmélyülést is, szervezői képességeket is jól 
példázó, és mert ezek az alkati adottságok ritkán találkoznak, alighanem páratlan gazdagságú életművét. 
1920 őszén a Balatoni Halászati Vállalat titkára, néhány év múltán ügyvezető igazgatója lett, és rövid 
idő alatt - külföldi tanulmányutak tapasztalatait is sokszorosan kamatoztatva - európai színvonalúra 
fejlesztette a Balaton halászati iparát, megszervezvén a siófoki halkonzervgyártást, a frissen értékesít-
hetetlen tömeghalakból (keszeg és garda) a hallisztkészítést, valamint a halpikkely exportálását. 
Mindehhez - a Halászat és a Természettudományi Közlöny száznál több szakcikke bizonyítja — megsze-
rezte az alapvető ichtyológiai és gyakorlati gazdaságtani ismereteket. A gyakorlati munka, az üzemszerve-
zés napi feladatai sarkallták az önképzésre, de kiváló filológiai alapképzettséggel rendelkező auto-
didakta volt, s ezért soha sem elégedett meg a legszükségesebb praktikus ismerettel. A halászati és hal-
feldolgozó nagyüzem hátterében megtalálja az évszázados hagyományokat, a halászati jogról folyó vitá-
ban a halászattal kapcsolatos jogi felfogás történeti változásait megismerve érvel, a Balaton és halászata 
népszerűsítését vállaló propagandisztikus cikkeiben, brosúráiban a múlt és a jelen kapcsolatát a leg-
apróbb részleteiben is cáfolhatatlanul, tehát adatszerűen ismerteti. Munkamódszerére a szaktudományi 
határokat nem tisztelő kíváncsiság, lankadatlan érdeklődés a jellemző: aminek nyomába szegődött, arról 
a szó szoros értelmében mindent tudni akart, bátran közlekedett tehát az egymástól olykor igen távoli 
tudományágak dilettantizmusra csábító „határsávjában" is. Megfogalmazhatom, anélkül, hogy adat-
gazdag s filológiailag igényes dolgozatainak értékét kisebbíteném: Lukács Károly a legjobb értelemben 
„amatőr" maradt, érdeklődésének parttalansága, és bátor tiszteletlensége a „céhbeli" tudósok ered-
ményeivel szemben - jellegzetesen az amatőrök irigylendő képességei. Ha vállalta az amatőrséget, a 
„mindenütt otthon, de sehol sem egészen" állapotát, a folyamatos jelenlét és kívülmaradás minden elő-
nyét és hátrányát is vállalnia kellett. Ezért van, hogy egyidejűleg publikál a Halászatban és a Ethnog-
raphiában, a Természettudományi Közlönyben és magyar nyelvészeti folyóiratokban, német és francia 
halászati-horgászati lapokban, Balaton környéki újságokban, de mindenüvé érdeklődésének éppen idő-
szerű eredményeit ajánlja fel, nem kapcsolódik be az általa művelt tudományszakok fő áramkörébe. 
Ezzel követhetetlenül szét is szórja a feltárt adatokat és a további elemzésre érdemes gondolatokat, 
hiszen minden szakág művelőinek figyelme elsősorban a „saját" folyóirattermésen pásztáz. Vagyis: az-
zal, hogy a balatoni jeges halászat máig leghitelesebb leírását a Természettudományi Közlönyben, a 
halászat, különösen a halászati jog történetéről írott részfeldolgozásokat, forrásközlésket a Halászat-
ban, s alig hozzáférhető helyi lapokban, Bél Mátyás teljes egészében ma is kiadatlan kéziratának Veszp-
rém, Somogy és Zala megyéket, valamint Magyarország halait és halászatát ismertető fejezeteit a ti-
hanyi Biológiai Kutató Intézet kiadványsorozatában tette közzé, eleve majdnem megoldhatatlan feladat 
elé állította azokat, akik szerették volna (s szeretnék) beépíteni eredményeit az újabb szintézisekbe. 
Némi túlzással: könnyebbnek tetszik a kutató számára, ha újra kézbe veszi a Lukács használta eredeti 
forrásokat, mint publikációiból rekonstruálni azt a rendszert, melyet magában kialakított, de mód-
szeresen nem fejthetett ki. 

Ennek hátterében azonban — nem feledhetjük - a szűkös publikálási lehetőségek árnyéka is sötétlik. 
1939-es ismételt nyugdíjba vonulása, s különösen a felszabadulás után a rendszeralkotás igényévé kristá-
lyosodott halászattörténeti kutatása: a jobbágyság társadalmi-gazdasági helyzetének összefüggés-
rendjében helyezte el mind gazdagabb ismeretanyagát, összegző monográfiái (A magyar halász sorsa a 
jobbágytörvénytől [1351] az 1848-i jobbágyfelszabadításig, Három jellemkép a Balaton birtok- és halá-
szati történetéből) - melyeket Tálasi István nagy elismeréssel méltatott 1955-ben, kritikai szemlét készít-
vén tárgyi néprajzi kutatásaink tízéves eredményeiről - máig kéziratban maradtak. 

Az életmű méltó értékelésének nehézségeit Lukács Károly kényszerű, de öntudatosan vállalt 
„amatőrségével" kíséreltem meg értelmezni-magyarázni. Magyarázatnak talán megteszi, a kortársak és 
utódok örök érvényű mentségeként azonban aligha fogadható el. Tartsuk számon, hogy élt a XX. szá-
zadi Magyarországon egy szabálytalan sorsú, alkatához méretezett életprogrammal megáldott-megvert 
nagy tudós, akinek életművét megkerülve nem szabad, s nem lehet érvényes összegzést készíteni a ma-
gyar halászat történetéről és a Balatonról. 

És sorsa is legyen tanulság azok számára, akik az „amatőr" állapotot a tudományos teljesítmény 
minősítésekor értékmérőként alkalmazzák. 

Dr. Szilágyi Miklós 
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