
Betegei rajongtak a lelkiismeretes, szegényektől pénzt el nem fogadó „csodadoktorért", akit 
1884-ben Szabolcs vármegye főorvosának neveztek ki. A nép között oly gyakori járványok el-
len nemcsak mint orvos, hanem mint közember is felvette a küzdelmet. Sikerült a felsőbb ható-
ságok előtt bebizonyítania, mennyi re fertőzésveszélyes a karról karra való oltás, amit be is 
szüntettek. Bevezette a megyében a tehénhimlővel való oltást. Az ő közbenjárására új piaci 
rendeletet hoztak Nyíregyházán: nem lehet élelmet földről árulni. Minden községben annyi ku-
tat fúratott , ahány ezer lakos élt ott. Ezzel az volt a célja, hogy a fertőzött víztől oly gyakori 
hastífuszos megbetegedések számát radikálisan lecsökkentse. 

Élete nagy részét — amint maga vallotta — kocsin és szekéren töltötte. Ismerte a megye 
minden dűlöútját . s kocsijából soha nem hiányzott az ásó. Ahol valamit megcsillanni látott a 
szántásban, odahaj tot t s kiásta. A történelem néma tanúi, a földből előkerült tárgyak fiatal ko-
rától vonzották. Figyelme a nép által kunhalomnak nevezett földhányások felé fordult, s ahol 
csak módja volt rá, megásatta azokat. Az innen előkerült bronz- és honfoglalás kori tárgyakkal 
alapozta meg a mai nyíregyházi Jósa András Múzeum hírnevét. 

Kálióba, Szabolcs akkori fővárosába, 1868. december 1-én „archeológiai értekezlet"-re hívta 
mindazokat a nemeseket, jegyzőket, papokat és tanítókat, akik már korábban is lelkesen támo-
gatták történelemmentő igyekezetét. Az ekkor létrehozott megyei Régészeti Társulattal vetette 
meg a vidék legrégibb múzeumának az alapjait. Fáradhatatlanul szervezett, levelezett, utazott 
és közmüveit. Minden jelentősebb ásatásról, a múzeumba bekerült ú j tárgyról beszámolt a me-
gye népességének a helyi Nyírvidékben, a szűkebb szakmának pedig az Archeológiai Értesítő 
hasábjain. Szívós, kitartó, áldozatot nem ismerő munkáját mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 
addig az ország többi részén 58 honfoglalás kori sírt tártak fel, ő pedig a Nyírségben, a honfog-
lalók eme homokos hazájában egymaga kilencvenet. 

Mivel nyomta a lelkét, hogy „ezen kizárólag Szabolcs megyéből került gyűjtemény halálom 
után szétkallódjék", 1891-ben a megyének örök tulajdonul ajánlotta fel saját gyűjteményét és 
a Nagykállóban levő múzeum anyagát. A nyíregyházi múzeum az 1892-ben megnyitott ú j me-
gyeházában kapott helyet, de csak hét év múlva nyílt meg a nagyközönség előtt. 72 éves korá-
ban, csaknem négy#évtizedes hivatalos működés után vonult nyugdíjba — mint vármegyei fő-
orvos, de sohasem úgy, mint múzeumszervezö. Tudta, hogy még életében olyan emberről kell 
gondoskodnia, akire nyugodtan rábízhatja élete nagy müvét, a múzeumot. Így esett a szeren-
csés választás a hódmezővásárhelyi múzeum akkori múzeumőrére, a kiváló néprajzos Kiss La-
josra, aki 1912 telén tette le a hivatalos esküt. 

84 évesen még felutazott a fővárosba, hogy kieszközölje a közben katonai szolgálatra bevo-
nultatott Kiss Lajos leszerelését. Aztán már csak annyit engedett meg neki az élet, hogy vissza-
térjen az imádott vidékre, a Nyírségbe. Még megfoghatta a szeptember 5-én Nyíregyházára 
visszaérkezett múzeumi segédőr kezét, majd másnap, 1918-ban meghalt. 

Jósa Andrásra nemcsak szűkebb pátriája, hanem az egész magyar múzeumügy és a honisme-
ret gyalogmunkásai is tisztelettel emlékeznek. 

Jávor Agnes 

Feszi Frigyes1 

(1821-1884) 
Századik évfordulója van annak, hogy elhunyt Feszi Frigyes, akit a közvélemény mindenek-

előtt mint a pesti Vigadó építészét ismeri, aki nemcsak a régi Pest szülötte volt, itt halt meg, 
hanem — művészi felkészülésének éveitől el tekintve — ide fűzte munkásságának legnagyobb 
része is. Munkássága arra a sorsdöntő időszakra esett, amikor — még az 1848-as forradalom és 
szabadságharc előtti években — a város megindult a nagy- és fővárossá válás útján, s tevé-
keny részt vállalt még a kiegyezés utáni nagy városrendezési munkák kezdeténél is. Magától 
értetődik tehát, ha fellelhető műveinek teljes át tekintése alapján ezek jelentős részéből kiál-
lítás nyílik emlékére, s helyénvaló, ha erre éppen Budapest Történeti Múzeumában kerül sor. 

'Megnyitó beszéd a Budapesti Történeti Múzeum kiállításán, 1984. július 25-én. 
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Feszi bizonyára maga is megtiszteltetésnek érezné a hely megválasztását: tervei, vázlatai, 
építészeti elképzelései bizonyítják, mennyi re foglalkoztatta a történelmi Várhegy sorsa: hol 
Walhalla-szerű szentélyt álmodott ide a Duna fölé, hol pedig a hely festői perspekt ívája érde-
kelte, amikor tá j fes tő módjára érzékeltette a hegy heroikus történelmi távlatát. 

Számunkra azonban a centenárium nemcsak a megemlékezésre ad alkalmat, hanem már ré-
gen időszerű számvetésre is. XIX. századi építészetünknek különösen a klasszicizmust követő 
szakaszát nem régen még meglehetősen nagy közöny és lebecsülés kísérte, emlékeit pusztítás, 
bontás, átalakítás súj tot ta , elveit esztétikailag igyekeznék elmarasztalni. Ez általános európai 
jelenség volt századunkban, a modern művészeti törekvések kiváltotta reakció a közvetlenül 
megelőző korszak törekvéseire; amint az utóbbi évtizedekben ugyancsak általános felismerés 
a lebecsülés felülvizsgálata és jóvátétele is, mindenekelőtt az építészettörténeti-művészettörté-
neti kutatás részéről. E kiállítás rendezője, Komarik Dénes szinte régészeti erőfeszítésekkel 
tárta fel mindazt, ami Feszi hagyatékából megmaradt. Hangsúlyozni kell, hogy hosszas elő-
készület, tudományos munka vezetett ahhoz az ú j és pozitív értékeléshez, amely a XIX. század 
második felének építészetí törekvéseit megszabadította az önállótlan eklekticizmus vádjától, 
ettől az utókor által rásütött bélyegtől. 

Mindenekelőtt a kor egész művészeti kultúrájára, irodalmára, történetszemléletére is alkal-
mas és igazságos, egységes mérce megtalálására volt szükség ahhoz, hogy az értékelés ked-
vezőre fordulása végbemehessen. Ezt találta meg az ú jabb müvészettörténet-irás a historizmus 
fogalmában, amely nemcsak a formák erede tére utal, hanem gondolkodásformát, szellemi ma-
gatartást is jelez. Azt a felismerést ju t ta t ja érvényre ez a fogalom, hogy a XIX. századi ember 
szívesen mérte magát történelmi előképekhez, cselekvéseit, Ítéleteit erősebben meghatározta a 
példaválasztás igénye, mint később, sőt, számára a történelmi utalás a politikai életben épp-
úgy, mint a színházban, a festészetben V4gy az építészetben közlésmód, kommunikációs forma 
is volt. „Melyik stílusban kell épí tenünk?" — így fogalmazta meg az építészet alapkérdéseit 
a kor egyik német épitészetelméleti szerzője, hangoztatva, hogy minden építészeti feladatnak, 
mindenféle rendeltetésnek hozzá illő stílust kell választani. 

Feszi számára pályája súlypontján, a szabadságharc utáni években erre a kérdésre az volt a 
magától értetődő válasz, hogy Magyarországon a nagy közcélú feladatokon a magyar történe-
lemhez illő stílusban kell építkezni. Abban hitt, hogy a román (akkor többnyire még bizánci-
nak nevezett) kor formáit keleties elemekkel egyesítve, a magyar népművészet ornamentiká-
jával ellátva, létrehozható a magyar stílus; sőt, mint még későbbi kísérletei mutat ják, magyar 
oszloprendet is tervezett. Ugyanakkor, amikor pl. Arany János programja a néphagyomány 
alapján a magyar eposz megteremtése volt , ö lehetségesnek tartotta a népviselet jelezte típu-
soknak a görög kariatidák és atlaszok helyébe iktatását, a nemzeti építészeti rend megterem-
tését. Miközben Bécsben, éppen az 1848-as forradalmak és háborúk tapasztalatai nyomán, 
amikor a romantikus historizmus egyik első nagy műve az osztrák császári hadsereg erődje és 
győzelmi csarnoka, az Arsenal volt, fáradozott Feszi a magyar stílus kialakításán, amelynek 
fő müve a Vigadó lett, s amelyet az Akadémia palotája számára is javasolt. 

Éppen ez utóbbi tervének sorsa nyújt betekintést korának művészeti, eszmei irányzataiba. 
Az egyik ellenterv, a művészettörténész Henszlmann Imréé — ugyancsak a nemzeti történelem 
fénykorára hivatkozva — neogótikus építészetet javasolt e célra, míg az épület a porosz Stüler 
neoreneszánsz terve szerint valósult meg. Amilyen elevenen átélhetővé teszi ez az akadémiai 
palota körüli, meglehetősen heves polémia a már a magyar építészet kezdeteinél érvényesülő 
irányzatok és koncepciók versengését, annyira hozzájárult Feszi későbbi megítélésének egy-
oldalúvá válásához is. ö és müve lett minden nemzeti stilustörekvés, népies és ornamentális 
próbálkozás történeti hivatkozási alapja. Kiállított tervei ugyanakkor világosan mutatják, hogy 
nem zárkózott el a historizmus más formarendszereitől sem, lépést tartott kora igényeivel. 
Hiszen ünnepélyes, nagyszabású középületeinek nemzeti színezetű historizmusa mellett épü-
letek sorát tervezte a romantikus historizmus egyszerűbb formáiban, s művelte a neorene-
szánsz stilusváltozatát is: a stílusok pluralizmusa, korának ez a fontos alapelve életmüvében is 
érvényesült. 

Egy javarészt építészeti tervekből álló kiállítás könnyen kelthet a látogatóban idegenkedést 
a csak műszaki érdekű rajzok, nehezen olvasható megoldások tömegétől. Ne fél jünk elmélyed-
ni tanulmányozásukban, s meggyőződhetünk arról, hogy Feszi minden más volt, mint száraz 
technikus. Fantáziáját a nagy építészeti stíluskorszakok emlékeinek, romjainak tanulmányo-
zása, a romantikus tájfestészet müvelése táplálta. Amint a gelnhauseni császári palota vagy 
észak-itáliai kolostorok a történelmi korok heroizmusának élményét keltették fel benne, úgy 
kereste és találta meg ezt az élményt kortársaival, az első magyar archeológusokkal, művé-
szettörténészekkel, a műemlékvédelem apostolaival együtt Zsámbék vagy Visegrád marad-
ványaiban is. Építészeti terveinek, fantáziáinak, városrendezési elképzeléseinek is kiinduló-
pontja a festői látvány, a művészetek együttes hatása, s ezt a koncepciót szolgálja a műszaki 
szabatosságú tervek kidolgozása. Ezért é lhet jük át lelkesedéseit, kereséseit, olykor utópiszti-
kus fellángolásait, fantasztikus javaslatait eleven frisseségükben. 

Fogadják bizalmukba az itt újból életre kelt építészt, Feszi Frigyest! 

Marosi Ernő 
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