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De az élők még remélnek. Hiszen a bocsánat, melyben én, vezetőjük részesültem, mind-
untalan erre biztatja őket.

Érettük emelem fel kérő szavamat, melynek merészségét hadd igazolja az emberiesség 
érdeke, hadd mentse bánatom földre sújtó terhe.

Kegyelmet kér nekik az a férfi ú, aki önmaga számára soha kegyelmet nem remélhetett, 
soha nem kérhetett, habár szent kötelességei megtiltották, hogy az önként megajánlott ke-
gyelmet magától elutasítsa.

Kegyelmet azoknak, kiket még a halál ki nem ragadott felséged kegyelmének hatalmi 
köréből.

Mindazok számára, kik hazaszeretetüknél fogva, nagyszerű és zavarba ejtő események 
közepette, a kötelesség ösvényéről egyszer letérítve, a tisztességes visszatérés útját részint 
későn keresték, részint legyőzhetetlen akadályok miatt meg sem találhatták; és kiknek ép-
pen hű hazaszeretete jogosít arra a biztos reményre, hogy a nagy közös monarchia iránti 
szent tartozásukat a sebeknek, melyeket egykor ejteni maguk is segítettek, behegesztése 
körüli önfeláldozó közreműködésükkel háromszoros kamattal fi zetik majd vissza.

A felséged kegyes intésére megnyíló zord börtönök, a „bocsánat és felejtés” kegyes szavai 
által szomorú kötelességüktől fölszabaduló tisztogató bizottságok ezreknek visszaadnák 
szabadságukat, otthonukat, tisztes állásukat a társadalomban – a közös hazának pedig 
számos értelmes jó polgárát, az államnak nem egy hasznos kipróbált szolgáját.

A felséged kegyelmével űzhető aljas visszaélés gyanújának ellene szól a magyar ember 
alapjellemének minden vonása; és azokra nézve is bajtársaim közül, akik nem magyarok, 
megszűnik minden aggály, ha meggondoljuk, hogy ők is önként adták meg magukat.

Felséged kezének egyetlen tollvonása sok millió hálás szívet nyerne meg – erős támaszt 
minden időben –, és megszámlálhatatlanul sok keserves, noha néma panasz egyszerre 
megannyi hangos áldássá változnék a nagylelkű Ferenc József fejére.

Egy elfelejtett magyar pedagógus,
Krúdy Mária

Krúdy Gyula első házasságából származó negyedik gyermeke Mária. Édesanyja Spiegler 
Arabella (írói álneve: Satanella, Bogdán Bella). Gyermekei: Gyula, Ilona, Veronika, aki cse-
csemőkorában meghalt. Az író nagyapja kapta a „szécsénykovácsi” előnevet. 

Születési éve a különböző dokumentumokban más és más. A Gimnáziumi tanári zseb-
könyv 19421 közlése a helyes: 1907. A Kenyeres Ágnes szerkesztette Magyar életrajzi lexikon 
3. kötete2 szerint is: „Krúdy Mária (Bp., 1907. okt. 6.–Bp., 1973. jan. 24.): tanár. […] Érettségi 
után (1925) a bp.-i egy.-en magyar–történelem szakos tanári oklevelet és bölcsészdoktorá-
tust szerzett (1933). Ezután az Áll.-i Mária Terézia Leánygimn. […] óradíjas, 1936-tól rendes 
tanára. 1941-től 1952-ig a Veres Pálné Gimn.-ban tanított. 1952-től 1966-ig, nyugdíjazásáig 
a Szilágyi Erzsébet Gimn. tanára. […]” De Gulyás Pál és Viczián János Magyar írók élete 

1 Szerk. Jámbor György. Bp., 1942. 114.
2 Bp., Akad. K., 1981. 446. 
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és munkái 17. kötetében3 „Krúdy Mária, szécsénykovácsi, dr. phil. (Bp., 1909.) gimn. tanár.” 
Más Krúdy Gyula-életrajzok Mária születési évét 1908-ra teszik, pl. Czére Béla Krúdy Gyu-
la című művében: „Pesten […] üt tanyát […] míg kiköt első feleségénél, Spiegler Bellánál 
a Királyutcai Pekáry-házban. […] Három gyerek születik ebből a házas-ságból. […] Má-
ria (1908).”4 Szabó Ede Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében című művében így 
ír: „1902 megszületik Ilona (majd hat évre rá Mária)” – ez szintén 1908 lenne. Az 1920-as 
években „két család eltartásának gondja nehezedett rá [Krúdy Gyulára]. Ha el is vált első 
feleségétől, a három gyerek neveltetéséről nem feledkezhetett meg.”5 Krúdy Mária nyilván 
olvasta Szabó Ede művének kéziratát, mert a könyv végén megköszöni a szerző a képanyag 
összeállításában közreműködők segítségét, így Krúdy Máriáét. 

Gyermek- és ifj úkoráról keveset tudunk. Az első család6 című művében ír szüleiről, test-
véreiről, a dadusról és saját magáról is. Nagy-nagy szeretettel ír róluk. 

Ilonáról:7 „Ilona, a »legkedvesebb«. Mennyire hasonlítottak egymásra apám és Ilona nő-
vérem, alkatra, természetre is. […] A nagyon magas, vékony termet azonnal felkeltette az 
érdeklődést, nem lehetett összetéveszteni senkivel. […] Bátor, ötletes és kezdeményező volt 
gyermekkorától fogva. […] A testvérek között az első hely őt illette; bátyám Gyula vadsággal 
küzdött fölénye ellen, én meg könnyes szemmel ténferegtem körülötte. […] Apja is élvezte 
okosságát, szellemességét, szívesen vitte magával. […] Elvégezte a Színiakadémiát, […] rosz-
szul sikerült házassága után próbálkozott írással. […] Csak a betegségéről nem beszélt soha, 
akárcsak az apja.” 

„Gyula, a fi ú. Soha nem akart más lenni csak az apja fi a. Apja halála után huszonkilenc 
évvel úgy írja alá magát: ifj abb Krúdy Gyula. […] A Barcsay utcai gimnáziumban érettsé-
gizik, beiratkozik a jogi egyetemre, de […] mire való az ilyesmi? Apja se végzett egyetemet. 
Itt-ott hivatalnokoskodik. […] A fi ú is kipróbál mindent, amiben apja örömét lelte. […] A 
legmegértőbb és legbizalmasabb társa. […] Az apa halála után a fővárosnál kapott állást.”

Édesanyjáról Az őszülő fejű feleség címen ír, életéről, írói tevékenységéről, házasságáról, 
családi életéről, otthonaikról, a válásról. „Anyám semmi áron nem egyezik bele a válásba. 
[…] Végül 1919. júliusában, a Tanácsköztársaság idején kimondják a válást.” A New York 
kávéház „egyik páholyában ült minden délután anyám, megfelelő ranggal rendelkezve […]. 
Rangját már ekkor férjének köszönhette. Ő abbahagyta az írást a házasságkötés után […] 
nem szűnt meg azonban okos és művelt asszonynak lenni, ezt élete végéig nem hagyja abba. 
[…] Még idősebb korában az Írószövetségbe, a Gorkij fasorba jár el, s talál ott baráti támo-
gatókra. Barabás Tibor és Devecseri Gábor juttatják csekélyke tanítónői nyugdíja helyett 800 
forintos nyugdíjhoz, biztosítva Krúdy Gyula nevét soha el nem hagyó özvegyének, gondtalan, 
nyugalmas öregséget egész haláláig, 1952-ig.”

„A dadus. Halott már, kint nyugszik a Kerepesi temetőben ő is. Nekem mégis az az út 
jelenti utolsó útját, mikor a kopár Ligeten keresztül, kézi hordágyon vitték a mentők 1945 
tavaszán, […] még foghattam a kezét […], melytől csak jót kaptam, s mely soha nem ütött 
meg. […] Az élettől se fájt jobban búcsúznia, mint nővéremtől, akit pár hónapja temettünk 
el, s akit valaha ő szoptatott. […] Nagy Júlia két törvénytelen gyermek anyja […] nem tudott 
írni, olvasni. […] Csúnya volt, koldusszegény és analfabéta. […] Nálunk megkapott mindent, 

3 Bp., 1995. 682. 
4 Bp., Gondolat, 1987. 25–26, 334. 
5 Bp., Szépirodalmi K., 1970. 184–186, 265. 
6 Krúdy Mária: Az első család. In: Krúdy világa. Szerk.: Tóbiás Áron. Bp., 1964. 11–38. ; Ua.: 2003. 11–36.
7 Krúdy Ilona Andersen Györgyné. Lásd: Magyar asszonyok lexikona. Összeáll.: Bozzay Margit. Bp., 1931. 
63–64.
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gyerek volt bőven, akiket szerethetett, s dolgozhatott reggeltől estig. […] Én azt hiszem úgy 
születtem, hogy tudtam olvasni, mégis az első elemit végig kellett betűznöm, Dadus nem 
engedett el egyetlen leckét sem, végigülte már előzetesen bátyámmal, nővéremmel az ábé-
cés-könyvet, de én bizonyultam a legjobb pedagógusnak. Mire kijártuk az első elemit, Da-
dus megtanulta a betűket, csak a nyomtatottat, de ő olvasni akart, nem írni. […] Hogyan 
szólította apámat […] nem tudok rá visszaemlékezni, talán sehogy se […] csak szüntelen 
tevékenységben járva útját.”

Az első család című művében ír magáról is: „Az se volt rendjén, hogy engem négy- vagy 
ötéves koromban kereszteltek meg, mikor már az iskola közeledtére fel kellett hagyni pogány 
állapotommal.” (R. katolikus vallású a Gimnáziumi tanári zsebkönyv szerint.) Már az első 
elemiben megmutatkozott pedagógiai tehetsége. „Mire kijártuk az első elemit, Dadus meg-
tanulta a betűket.” Olvashatjuk a Dadusról szóló szeretettel teljes részben. Melyik elemi 
iskolába járt? Nem tudjuk.

Édesapjához írt leveleiből az derül ki, hogy nehezen élt elvált édesanyja, gyakran küz-
ködtek megélhetési gondokkal. Ezt bizonyítja két levele is: „1923. XI. 19. Kedves Apám! A 
szó szoros értelmében nem tudom mit mondjak, mit írjak, hogy a Papa ennyire nem törődik 
velem. 16 éves koromban nem tudom kihez forduljak, ki gondoskodjon rólam. Anyámra nem 
támaszkodhatom, szegénynek igazán nincs annyi, hogy engem teljesen magára vállaljon. A 
Papának gyermekei közül már csak rólam kell gondoskodnia s ezt se akarja. [...] Én itt állok 
mint az ujjam, küldeni nem küld eltartásomért, s megtiltotta, hogy kimenjek a Szigetre. […] 
Adjon ez egyszer a Papa saját lányának tanácsot, miből éljen. [...] Eltekintve az anyagiaktól, 
igazán fáj, hogy a Papa ennyire nem szeret s ennyire nem érdekli életem vagy halálom. […] 
Sokszor csókolja szerető leánya Mária”. A másik levél: „1923. dec. 10. Kedves Papa! Mióta 
nem lát, még jobban megfeledkezik rólam. Most még annyira sem törődik velem, mint az-
előtt. [...] Apuska a legnagyobb nemtörődömséggel helyezett ki a világba 16 éves koromban. 
[...] Én Apuskával soha másról az életemből nem beszélhettem, mint a legsürgősebb pénz-
szükségletről. [...] Sokszor csókolja szerető leánya Mici”.8

A Váci utcai leánygimnáziumba járt,9 valószínű abban a plüsskabátban, amiben édes-
anyja járt télen, „amit aztán én örököltem, és gyűlöltem a kabátot, annyira kopott volt”. 
Az V–VIII. osztályt „A budapesti IV. kerületi Gizella leánygimnázium”-ban végezte, az 
1921/22–1924/25. iskolai években, mind a négy osztályban „jó” eredménnyel és itt érettsé-
gizett. „Mikor érettségiztem, új, nem levetett kabátot kaptam, örömömben megpróbálkoz-
tam én is” elmenni a lóversenyre. „A Derby napján, délben zuhogni kezdett az eső és papa 
kivitt engem is a versenyre. Másnap A Reggelben, szokásos cikkében számolt be az elázott 
nagydíjról és arról, hogy egyetlen hölgy volt stílszerűen öltözve.”10 Krúdy Gyula „szerette a 
Gundelt és mi is szerettük. Öröm volt, ha egy-egy versenynapon papával ebédelhettünk a 
ligeti fák között.” 

Krúdy Mária megörökíti szülei és saját otthonait is Az első család című művében: „Első 
otthonunk Király utca 47 alatt, szemben a Teréz-templommal, a Pekáry-házban volt. De 
aztán gyakran változtatták lakásukat, legtöbbször házbérgondok miatt.” Nyaralásaikról is 
beszámol: „a gyerekek az anyai nagymamával és Dadával Nagymaroson nyaralnak; ez a 
szerény kis nyaralóhely később is megmarad nyári tartózkodásul. Próbálkoztunk a Balaton-
nal és Leányfaluval is, de kitűnő és olcsó közlekedése miatt győz Maros.” „1914 nyarán kitör 

8 Krúdy világa. Gyűjtötte és írta: Tóbiás Áron. Bp., 1964. 394–395.; Ua. Bp., Osiris, 2003. 339–340.
9 Budapest IV. kerületi Gizella Királyné Leánygimnázium. Váci utca 43. – ma V. kerület.
10 Krúdy világa 2003. 18.
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a háború. Maroson nyaralunk. […] A háború kitörésekor apám hazaköltözik az Astoriából. 
Mindennapi gondok fogadják, a háborúval járó nélkülözés […], mindenről gondoskodni kel-
lene […] ellátni három iskolás gyermeket és az öregedő feleséget.” „1917 nyarán újra Maroson 
vagyunk. […] Minden szép és jó lenne, ha nem lenne annyira, alig titkolhatóan reménytelen. 
[…] A házasság már tarthatatlan.” 1919 júliusában kimondják szülei válását.

A édesapja második családjáról és a velük való kapcsolatáról így ír: „A második feleséggel 
anyám egyszer beszélt életében, s ennek akaratlanul én voltam az előidézője. A hosszú téli 
szénszüneteket és a nyarakat kint töltöttem a Szigeten. Egy nyári vasárnapon rajtam és a 
húgomon [Zsuzsa] dift ériát állapított meg a kihívott orvos. Az egész család […] a Stefánia 
Gyermekkórházba ment, ahonnan már csak apámat engedték el. […] Ekkor beszélt egymás-
sal a két asszony. Anyám lent állt a kertben tele aggodalommal, a második feleség fent az 
ablakból nyugtatta, hogy már semmi baj sincsen, minden rendben van.”11

A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett doktorátust 
és középiskolai tanári diplomát. Történelem–földrajz szakot végzett – ezzel kapcsolatban 
is előfordul egy tévedés a Magyar életrajzi lexikonban, ahol magyar–történelem szakos 
tanári oklevél szerepel. Ezzel szemben a Gimnáziumi tanári zsebkönyv, a Mária Terézia – 
Leánygimnázium és a többi iskola – ahol tanított – tanévi értesítői/évkönyvei mind-mind 
történelem–földrajz szakos tanárként emlegetik. (Sajnos a Pedagógiai lexikon 2. köt. 1977., 
a Pedagógiai lexikon 2. köt. 1997. c. művek meg sem említik nevét [Krupszkaja mind a ket-
tőben szerepel], a Magyar nagylexikon, a Révai új lexikon, az Új magyar életrajzi lexikon, a 
Magyar irodalmi lexikon 1970. – sem méltatja említésre sem. Az Új magyar irodalmi lexikon 
2. jav., bőv. kiadás Krúdy Gyuláról szóló irodalom közt említi művét, de a második házas-
ságából származó féltestvére, Zsuzsa külön szócikket kapott.)

Valószínű doktori disszertációja A szegedi tanyarendszer kialakulása című műve (Bp., 
Athenaeum, 1931. 26 p. 2 t.). A nagyon apró betűkkel nyomtatott dokumentum fejezetekre 
sincs bontva. „A magyar tanyavilággal, a tanya kérdésével való foglalkozás ma már nem-
csak alföldi, de általános probléma. Hazánk mai területének igen jelentős része áll tanyai 
művelés alatt s a magyarságnak értékes elemekből álló nagy tömege lakik kint a tanyán.” 
Ezzel a két mondattal kezdődik a mű. A földrajzi bevezető után történelmi áttekintés ol-
vasható, majd Szeged város története és Szeged határa, bőven ellátva hivatkozásokkal. De 
ezek legtöbbször nem azonosak a bibliográfi ában felsorolt művekkel. Külön kitér a pap-
rikatermesztésre. Szőlő- és gyümölcstermesztéssel is foglalkozik. A 23. oldalon található 
az Irodalom, a 24–26. oldalakon táblázatok vannak: Terméseredmények métermázsákban; 
Bevetett terület kat. holdakban; A terület művelési ágak szerinti eloszlása kat. holdakban; 
Állatállomány darabonként; Szőlőterület és a termett must. Végül a két tábla Szeged határte-
rületének talajtérképe és Szeged határterületének térképe műveléságak szerint. A táblázatok 
az 1890 és 1928 közötti éveket tekintik át. Úgy tűnik, sokan érdekesnek találhatták a köny-
vet, mert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár példányában bőven találhatók ceruzás meg-
jegyzések. A megjelenéskor beszerzett példányban beragasztva látható kivonat a könyvtári 
szabályokból, valamint a kölcsönzés határidejét nyilvántartó nyomtatvány, amelyben az 
első kölcsönzési határidő: 1932. I. 10., az utolsó 47. XII. 29. Ebben az időszakban 16 személy 
kölcsönözte ki a könyvet. Az utóbbi hatvan évben olvasták-e, nem tudni. E sorok írója 
2009 májusában kölcsönözte ki a művet.

„Én anyám mellett maradtam, és az apámat sem akartam elveszíteni. Így simultam mind-
kettőjükhöz, szinte minden egyéni vonás nélkül nőve fel. Valakinek kellett lennie a családban, 

11 Krúdy világa. 2003. 34–36.
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aki fenntartás nélkül csodál, ragaszkodik, elismer és szeret, és ez én voltam. És valakinek el 
kellett siratni a megholtakat.” „1933 nyarán fejeztem be éppen az egyetemet. Apám halottas 
ágya mellett lobogó gyertyák fényénél indultam útnak. Az írók, újságírók […] a friss szána-
lom megindultságával azonnal álláshoz juttattak.”12

1933-ban szerzett diplomát és rögtön az Állami Mária Terézia Leánygimnáziumban13 
kezdett tanítani mint történelem–földrajz szakos tanár. Igazgatója: Bernolák Kálmán.14 
Már az előző 1932/33. tanévben mint gyakorló tanárjelölt Szalkay Margit történelem–föld-
rajz szakos tanár15 vezetésével gyakorolt, aki később éveken keresztül kollégája volt. Az 
1933/34. tanévben mint óraadó helyettes tanár működött. Ugyanakkor gyorsírást is tanított 
és az Ifj úsági Gyorsírókör vezetője. Pár év múlva, az 1937/38. tanévtől mint rendes tanár 
oktatott e nagy múltú, neves leánygimnáziumban, valószínűleg az 1949/50. tanévig. Egy-
egy évben tanított még kézimunkát, gazdasági ismereteket, honvédelmi ismereteket. Az 
1941/42. tanévben bízzák rá az I. A. osztályt mint osztályfőnökre. E tanévtől kezdve a föld-
rajzi szertár őre is. Az 1943/44. tanévtől vezető tanár, Debreczeny Márta tanárjelölt vezető 
tanára. Az 1948/49. tanévben a történelmi szakkört is vezeti ugyanabban az iskolában, de 
már Varga Katalinról elnevezve.

Az 1950/51. tanévben a Veres Pálné Leánygimnáziumba helyezték. (Itt is téves a Magyar 
életrajzi lexikon közlése!) Itt tanított még a következő 1951/52. tanévben is. Arcképe látha-

tó az 1950/51. tanévben végzett IV. A. osztály tablóján. Tóth Géza16 volt 
e tanévben az igazgató.17 Volt tanítványai mint öregdiákok, szeretettel 
emlékeztek rá.

Az 1952/53. tanévtől a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium tanára. Az 
1957/58. iskolai évben megjelent gépírásos évkönyv szerint az I. C. osz-
tály főnöke és történelmet tanít. Az 1960/61. tanévről szóló évkönyv ar-
ról tudósít, hogy a IV. C. osztály főnöke és heti 22 órában tanít. Mint 
rendkívüli tárgyat, művészettörténetet oktat. Az osztályfőnöki munka-
közösség vezetője, beszámol a tanévi munkáról. A történelmi szakkör 
vezetője is. Az iskola 1881–1981. tanévekről szóló emlékkönyvében18 a 67. 
oldalon találjuk nevét mint az iskola történelem–földrajz szakos taná-
rát, aki 1952-től 1966-ig tanított az intézményben. Az emlékkönyv meg-
említi, hogy az önképzőkör Krúdy Gyula munkásságával foglalkozott 
az 1962/63. iskolai évben és leánya, Krúdy Mária aktívan részt vett a 
megemlékezésben. A Krúdy világa című mű (1964) 37. oldalán található 
képen Krúdy Mária és tanítványai láthatók. „1956 […] év június első va-

sárnapján, életemben először én is a jutalmazott pedagógusok között voltam” – írja az Alföld 
című folyóiratban megjelent cikkében.19 Tanári működését a Hunfalvy János Közgazdasági 
Szakközépiskolában fejezte be. Az 1966/67. tanévben tanított ebben az iskolában már mint 

12 Krúdy világa. 2003. 36.
13 1875-ben alapították. Az 1904/05. tanévtől leánygimnázium. 1921/22-től nevezték el Mária Teréziáról, az 
1948/49. tanévtől Varga Katalin Leánygimnázium.
14 Matematika–fi zika szakos tanár (Besztercebánya, 1883). Lásd Középiskolai tanárok névkönyve 1930–1931. 
70.
15 Budapest, 1886. Lásd Középiskolai tanárok névkönyve 1930–31. 71.
16 Tóth Géza–Vadkerti Tóth Géza, dr. (Budapest, 1909. febr. 9.–Bp., 1987. okt. 27). Tanár, festőművész.
17 Gráberné Bősze Klára: A Veres Pálné Gimnázium története. 2. kötet. Bp., 2009. 138–139. A Veres Pálné 
Gimnázium, Magyarország első leánygimnáziuma az 1896/97. tanévben nyílt meg. 
18 A Szilágyi Erzsébet Gimnázium emlékkönyve 1881–1981. Bp., 1981.
19 Krúdy Gyula és az ifj úság. Alföld 1965. 11. sz. 85.

Krúdy Mária az 
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nyugdíjas. A „centenáriumi évkönyv”-ben és a 120 éves évfordulóra kiadott emlékkönyv-
ben is szerepel Krúdy Mária neve.20 

A második világháború alatt, mint írja „A rakparton szorongtunk az óvóhelyen, nem 
hallatszott le a géppisztoly ropogása […]. Lakásom és könyveim elpusztultak, sok szép, ritka 
példány, köztük néhány apám keze vonásaival. A könyvek azóta egy könyvállványt töltöttek 
meg, és már elborítanak mindent. Az új kiadások szépségével nem lehet betelni; az előszók 
apám helyét jelölik meg a magyar irodalomban. Utca viseli a nevét. Szobor leleplezésén ál-
lunk. Az emléktábla-avatáson arról beszélek, miként keresem mindenütt apám emlékét. Még 
Podolinba is eljutottam […]. Balatonfüreden a Szanatóriumban próbálták apámat meggyó-
gyítani, emléktábla emlékeztet reá. (Nagyon fájt, hogy nem hívtak meg a leleplezésre.)” 

Ma Óbudán Krúdy Gyula egykori lakóházában található a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum, amely természetesen Krúdy-emlékhely is, néhány szobában lát-
hatjuk bútorait, személyes tárgyait, és sok fényképet róla és Krúdy Máriáról is.

Krúdy Mária haláláról a Magyar Nemzet 1973. január 20-i száma Halálozás című rovatá-
ban ezt olvashatjuk: „Hosszú szenvedés után elhunyt Krúdy Gyula leánya, Mária. Minden 
külön értesítés helyett a gyászoló család.” Ennyi! Nem írják, mikor halt meg, és hogy mikor 
és hol lesz a temetés. A. G. [Antal Gábor] nekrológja a Magyar Nemzet 1973. január 21-i 
számában látott napvilágot.

Élete és munkássága példaértékű, ezért kell a jeles pedagógusra emlékeznünk!
Gráberné Bősze Klára

20 Hunfalvy János Közgazdasági Szakközépiskola centenáriumi évkönyve 1884–1984. 171.; 120 év. A Hunfalvy 
János Közgazdasági Szakközépiskola jubileumi évkönyve. Bp., 2005. 231

* A jeles pedagógus emlékdomborművét, Nagy Benedek szobrászművész alkotását, 2017. november 11-én 
helyezték el Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének utcai homlokzatán, 
a Múzeumi Panteonban. E megemlékezés ezen az ünnepségen hangzott el.

Radetzky tanár úrról*
Radetzky Jenő ízig-vérig pedagóguscsaládból származott: nagyapja a Bácskában oskola-
mester, édesapja, Radetzky Dezső az akkor még Fejér megyéhez tartozó Tárnokon, majd 
Székesfehérváron volt tanító. Elsőként az édesapa érdeklődése fordult a madarak felé: a 
Magyar Madártani Egyesület tagjaként alapította a dinnyési Madárvártát az 1920-as évek-
ben. Marosi Arnold igazgató a székesfehérvári múzeumban tiszteletbeli múzeumőrré ne-
vezte ki, rábízta a természettudományi gyűjteményt.

Radetzky Jenő Tárnokon született 1909-ben. Előbb Budán a Werbőczy Gimnáziumban 
tanult, majd Székesfehérváron a Ciszterci Gimnáziumban érettségizett. Kora reggelenként 
együtt utazott a személyvonat tanulókocsijában a szomszédos Martonvásárról szintén bu-
dai középiskolába járó Gunda Bélával. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1932-ben 
szerzett természetrajz‒földrajz szakos diplomát. A nagy gazdasági világválság idején az 
állástalan diplomások számát gyarapította. Édesapja vezette be a madártani kutatásokba. 
Előbb a székesfehérvári múzeum díjtalan gyakornoka. Madárkataszter a Velencei-tóvidék-
ről című munkáját a múzeum jelentette meg 1936-ban. 1937-től Székesfehérváron az Állami 
Ybl Miklós Reálgimnázium, majd iskolájának az 1950-ben államosított Ciszterci Szent Ist-


