
Az 1868-as esztendő a kimondottan pártcélokat szolgáló, de sikeresnek nem tekinthető Kossuth-el-
lenes fellépések negatív hozadéka mellett gondok sorozatát jelenti az Országos Honvéd Egyletben. 
Perczel Mór állandó harcot folytat a belső áskálódók ellen és önigazolása érdekében számos beszédet 
tart. A politikai „falak" mellett családi tragédiái egyaránt hozzájárultak gyors visszavonulásához. Életé-
nek további évtizedeiben szinte magányban élt. Családi körben rendezgette iratait, írta életrajzát, öniga-
zoló munkáit. Visszaemlékezése részletét a Tolnamegyei Közlöny 1881 februárjától folytatásokban kö-
zölte „Aranykor Tolnamegyében" címmel. Ebben a megye nagyjai közül igazán csak Bezerédj István 
tevékenysége került előtérbe. 

Amikor 1899. május 23-án, 88 éves korában, Perczel Mór örökre lehunyta szemét, egész Európa re-
agált a hírre. Életének hosszabb, rövidebb méltatása 110 újságban olvasható. A londoni Times-tól a St. 
Petersburger Herold-ig a lapok többsége tisztelettel adózott a tisztes kort megért, már életében hőssé 
vált tábornok emlékének. Többségükben nem fölrótták, inkább csak megemlítették, magyarázták hibá-
it, sorolták eredményeit. Az utókor ítéletét jelzi, hogy neve 1848/49. hőseinek első sorában található. A 
nemzet nem felejtette el, hogy képzetlen, fegyelmezetlen, de a hazáért életüket áldozni is kész hazafiak 
élén szerezte múlhatatlan érdemeit. 

Dobos Gyula 

150 éve született Laczkó Dezső, 
a legendás pap-geológus 

Laczkó Dezső egyike azon szerzeteseknek (Rómer Flóris, Tóth Mike, Terlanday Emil, Balyi Károly, 
Hollósy Jusztinián, Karkecz Lajos, Darnyay Béla mellett), akik közelebbi, netán mély kapcsolatba ke-
rültek a földtan (geológia) tudományával. Laczkó nevét minden újabb keletű lexikonban megleljük, 
leghosszabban talán a neten is föllelhető Kenyeres Ágnes-féle Életrajzi Lexikonban. Laczkó amellett, 
hogy geológus, régészként, múzeumalapítóként (1903), múzeumigazgatóként (1920-ig), gimnáziumi 
tanárként is tisztelték a kortársak. Emellett tankerületi főigazgató is volt Veszprémben. A Laczkó De-
zsőről elnevezett Veszprém Megyei Múzeum a tavalyi s az idei esztendőt a múzeumalapítónak szentelte 
kiállítással és előadásokkal. Ez alkalomból életútjának részletes vázlatát adta Reiner Pál, a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum régésze.' Velty István veszprémi bányavállalkozó életútjának nyomozása2 so-
rán, részben ajándékképpen (unokájától Záhony István geológus, USA), részben pedig irattári kutatása-
im révén sok új dokumentumhoz, adathoz jutottam Laczkó geológiai munkásságát illetően is. 

Teológiai tanulmányai után 1881-1884 között a budapesti tudományegyetem természetrajzi és föld-
rajzi szakán középiskolai tanári oklevelet szerzett. Ezután Privigyén (Nyitra m., ma Prievidza, Szlová-
kia) rendjének gimnáziumában természetrajzot, ennek keretében ásványtant, geológiát tanított. 
1884-ben jelent meg első publikációja: Tenger-medenczéink viszonya a kontinensekhez, tekintettel ke-
letkezésökre és alapjokra címmel. Ebben, modern fölfogásban a tengerpartok állandósága helyett a vál-
tozások állandósága mellett foglalt állást. Ez évben a Magyar Földrajzi Társaság tagja lett. 1888-ban 
már a veszprémi piarista gimnáziumban tanít. A meg nem valósult „Veszprém-vármegye monográfia" 
(szervezője Véghelyi Dezső) számára geológiai tanulmányt írt, illetve már ekkor megkezdte a megye 
triászkorú (a Föld középkora) dolomitjainak földtani térképezését, illetve az őslénytani (paleontológiái) 
gyűjtést. 1895-ben a Győr-Veszprém-Dombóvár vasútvonal bakonyi átvágásának geológiai viszonyít 
rögzíti. 1894-ben kapcsolatba került Lóczy Lajos professzorral, a Földtani Intézet igazgatójával, akinek 
„felszólítására" több éven át részt vett a Magyar Földrajzi Társaság kiadásában megjelent ún. Bala-
ton-monográfia (1909) elkészítésében. A többéves szerteágazó kutatás eredményeit hivatalos nevén A 
Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei című 13 kötetes műben tették közzé. 

Laczkó természettudományi érdeklődése már kezdő tanárként is „megfogható". A hogyan lett geo-
lógus? kérdésre iQ. Lóczy Lajost (a Földtani Intézet későbbi igazgatóját) idézem: „Edesatyám két 
asszisztensével Papp Károly és Cholnoky Jenövei ekkor a Bakonyban kutatott és a veszprémi piaristák 

1 Reiner Pál: Laczkó Dezső életútja és utóélete évszámokban 1860-1932. 2010: www.vmmuzeum. hu/kiallitas/ 
laczkodezso/ld_eletut.html 

: Tóth Álmos: Velty István a „kutató". Fejezetek a magyar bauxitkutatás és bányászat korai történetéből. Bányá-
szattörténeti Közlemények 111. Rudabánya, 2007. 
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vendégszeretetét gyakran igénybe vette. Laczkó Dezső a fiatal természetrajz-földrajz szakos piarista ta-
nár nagy érdeklődéssel csatlakozott Lóczyhoz. Együtt barangolták be a Bakony és a Balaton-felvidék 
verőfényes szép helyeit kalapáccsal a kezükben és kövülettel megrakott hátizsákkal a vállukon. A tudo-
mány-szomj egyre szorosabbá fűzte barátságukat. így vált Laczkó Dezsőből vérbeli geológus, aki ké-
sőbb önállóan folytatta ezirányú munkásságát." 

1897-ben belépett a Magyarhoni Földtani Társulatba, 1898. január 5-én már előadást tartott ennek 
rendezvényén Új adatok a Bakony felső trias és lias-rétegeinek geologiai ismeretéhez címmel. 1899-
ben a bécsi Földtani Intézet levelező tagja lett. ltj. Lóczy Lajos szoboravató emlékezése (1937) szerint 
Laczkó mindig hatalmas zsákkal járta a hegyeket, s abba gyűjtötte az őslény- s kőzetmintákat.3 A zirci 
természettudományi múzeum több száz, Laczkó által gyűjtött ősmaradvány-leletet őriz. Legismertebb 
világhírű lelete az 1902-ben a veszprémi Jeruzsálem-hegyi kőbányában felfedezett ún. kavicsfogú ál-
teknős (Placochelys placodonta) maradványai, mely a Földtani Intézetben megtekinthető. 

Az említett Balaton monográfiában mintegy 190 (kb. A/4) oldal terjedelemben ismertette „Veszp-
rém városának és tágabb környékének geológiai leírását". S mellékletként közölte az általa földtani tér-
képezett terület l:75.000-es térképét. Kőzetleírásait a ma mérnöke is biztonsággal használhatja. 
Laczkóra a térség későbbi leírói is mind hivatkoznak, leírásait hasznosítják. 

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum irattára 
több, Laczkó által készített helyi földtani szakvéle-
ményre vonatkozó levelet tartalmaz. Ránk maradt 
például Veszprém polgár-mesterének levele, mely 
szerint: „Szükséges volna elsősorban a [vízvédel-
mi T.Á.] védterület határainak megállapítása. 
Minthogy ez speciális, főként geológiai szakisme-
reteket kíván, tisztelettel fölkérem erre vonatkozó 
szíves javaslatát hozzám juttatni" - írja. A veszp-
rémi múzeum 1928. évi jelentésében számolt be 
a szentgáli tüzköveshegyi barlangokban történt 
megfigyeléseiről, illetve általában véve ezek (vala-
hai) létéről. ,Az a körülmény, hogy Bakonyunk két 
és eddig legnagyobbnak ismert barlangjának ma 
már csak múltjáról beszélhetünk, késztet minket 
arra, hogy az alábbi rövid közleményünkkel leg-
alább emléküket biztosítsuk, amidőn azokat a mú-
zeumunk által nyilvántartott és amúgy is kevés-
számú bakonyi barlangok sorából kénytelenek va-
gyunk törölni." Befejező gondolatát is idézem: 
magyarföld természeti emlékeinek védelme sürgő-
sen megoldandó állami kultúrkérdés." 

A neves Kaukázus-kutató Déchy Mór 1902. évi 
kaukázusi expedíciójának is tagja volt, kiváló geo-
lógusokkal együtt. Ez azt jelzi, hogy akkor jó kon-
dícióban lévő, szívós ember volt. Az útról 1905-
ben jelent meg a könyv-formátumú beszámoló, „A 
Kaukázus" címmel. Ebben megtaláljuk Laczkó 
földtani fejezetét is. Róla nevezték el a Dinarites 
laczkói R. Arth.: a Hybodus laczkói, Jaeck.; a Megalodus laczkói R. Hoern; az Anolcites laczkói Dien; a 
Mysidiopter laczkói Bittn.\ a Kokenella laczkói k /.; a Rvnchonella laczkói Bittn. és a Dimophastrea 
laczkói Papp fajnevű őslényeket. E nevek, ha nem is örökre, de igen hosszú időre megőrzik nevét, még 
ha más nem is tenné. 

Laczkó 1920-ban nyugdíjba vonult. Hatvanéves, geológiailag jól képzett, szellemileg friss, múzeu-
mi, hivatali kötelezettségei nincsenek. Mondhatnám, hogy ráér. Körülnéz, s talál magának új, értelmes 
és hasznos foglalatosságot: geológiai ismereteit hasznosítja. A Magyar Országos Levéltárban ráleltem a 
Budapesti Bányakapitányság által 1923. április 23-án Laczkó nevére kiadott a bányakapitányság egész 
területére szóló kutatási engedélyre. 

1 I f j . Lóczy Lajos: Emlékbeszéd Laczkó Dezsőről. A Veszprémi Piarista Diákszövetség Kiadványai. 8. Veszp-
rém, 1938. 26-33. 

Laczkó Dezső veszprémi múzeumi dolgozószobá-
jában 1932-ben (Kutassy Endre felvétele) 



Faller Jenő bányamérnök a kor kiváló bányászati tudománytörténésze Laezkó szobrának felavatásá-
nak évében (1937) ezt írja: Veszprém-vármegyei Múzeum megteremtésén kívül az eplényi, Olasz-
falu-perepusztai gazdag mangán- és bauxit-telepek föltárása is az ő nevéhez fűződik..."4 Rá kell mutat-
ni azonban arra, hogy a bauxitot, mangánt illetően sem a kortársak, sem az utánuk következő első gene-
ráció más szakemberei nem tesznek említést Laezkó és ezen földtani nyersanyagok felfedezői viszo-
nyáról. Bár a felfedezői viszony látszatát megerősíteni látszik Velty István által Eplény határában a Bu-
dapesti Bányakapitányságtól kért és megkapott bányanyitási engedély térképén a két ún. bányatelek 
egyike az „István", a másika pedig a „Dezső" nevet viseli. Ezek a bányatelkek, aligha tévedünk, 
Veltynek és Laczkónak a keresztnevét kapták. Velty nyilván így rótta le háláját „Dezső bácsi" iránt, ha 
nem is a fölfedezésért, de a megismerésben való részvételért, a kapott segítségért. Laezkó egyébként 
maga adja meg a választ a felfedező személyét illetően. A Budapesti Hírlap 1928. december 22-i (290.) 
számában Új ásványi kincsek a Bakonyban c. írásában egyértelműen megírja, hogy az eplényi bauxit, 
illetve mangánérctelep fölfedezése Velty István érdeme. Ránk maradt Laezkó 14 db terepi kiskönyve. 
Ezekben rögzítette földtani, régészeti s egyéb terepi megfigyeléseit, kifejező kis rajzaival ellátva. Az 
1920-26 közötti évek följegyzéseit tartalmazó 11. sz. füzetben figyelemre méltó földtani megisme-
rés-történeti információk olvashatók. 

Szólni kell az egyházfi és a természettudós viszonyáról is. Egyetlen írásában leltem erre tanúságot, 
az említett Budapesti Hírlap cikkben. Ezt írja: természettudományok mezején nyilatkozik meg az em-
ber teremtőképessége legszemléltetöbben. A természetismeret adja a földi vándor kezébe a nagy kul-
csot, mellyel a teremtett világ titkos műhelyébe is benyithat és ezúton szerzett tanulságaival vándorútja 
terhein könnyíthet, jólétét emelheti, boldogulását elősegítheti." Mondhatni tökéletes egység van mély 
vallásossága és a természet megismerésének kényszere-szüksége és képessége között. 

1932 decemberében, tehát alig több mint egy hónappal október 28-i halála után feltehetően utódja, 
Rhé Gyula múzeumigazgató kezdeményezésére felhívás születik egy köztéri Laczkó-szoborra való 
gyűjtésre. Az aláírók között találjuk tanítványa-barátja Velty Istvánt is. A szobor 1937-ben meg is szü-
letik, közadakozásból. Alkotója Medgyessy Ferenc. Fölállítása nevezetes nap volt a rend és a geológus 
szakma életében is. Az avatáson ifj. Lóczy Lajos méltatta hosszú beszédben Laczkónak a Balaton-felvi-
dék és a Déli-Bakony triász képződményei megismerésében játszott kivételes szerepét. A szobortörté-
net nevezetes stációja: 1950-ben a múzeum előtt fölállított szobrát, nyilván az „osztályharc" jegyében, 
ledöntötték. A veszprémi múzeumban, hagyatéki anyagában egy érdekes levelet olvashatunk. A Múze-
umok és Műemlékek Országos Központja (a mai Műemlékvédelmi Hivatal elődintézménye) írja a Ba-
konyi Múzeum vezetőségének 1950. április 24-i dátummal: „Laezkó Dezső, aki bár pap volt, természet-
tudományos szellemű nevelő volt, ezért politikailag fontosnak tartjuk megbecsülését, akkor, amikor a 
kormányzat meg akarja találni az együttműködés lehetőségét a haladó gondolkodású papokfelé a reak-
ciósfőpapsággal szemben." A szobrot újra fölállítják, de már nem a múzeum előtt, hanem oldalt. 

Utóéletének egy érdekes mozzanata: a Velty unoka, Záhony István nekem - nagyapjáért való íráso-
mért - ajándékozta hajdan Laezkó tulajdonában volt legendás szakkönyvet: Szabó József geológuspro-
fesszor („a magyar geológia atyja") 1875-ben kiadott Ásványtanát. A könyvet Laezkó feltehetően 
1926-ban Veltynek ajándékozta, ő pedig unokájának, s vele kikerült az USA-ba. Évtizedek múltán on-
nan vissza Magyarországra, honnan vétetett. Az unokától kapott könyvet a veszprémi Laezkó Napok 
alkalmából a nevét viselő múzeumnak ajándékoztam. Méltóbb helyen nem is lehetne. 

Ifj. Lóczy Lajos a már említett 1937. évi szoboravató emlékbeszédétben mondta: „A magyar tudo-
mányos világ liálás tisztelettel és őszinte kegyelettel tartozik ennek a férfiúnak, kinek munkássága or-
szágszerte elismerést és dicsőséget szerzett" s beszédét ekként fejezi be: „Őrizze örökké emlékét Veszp-
rém nagy fiának, Laezkó Dezsőnek s buzdítson istenes, áldozatos életre bennünket a tudományért és 
szeretett Hazánkért.'" Ennél szebben, velősebben aligha tudnánk évtizedek múltán is kifejezni a 
Laczkó-jelenség lényegét. 

Tóth Almos 
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4 Faller Jenő: Laezkó Dezső. Földtani Közlöny LXVII. Bp., 1937. 335-336. 


