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Példabeszéd 

a hutmányokról

De most komolyan, ti tudjátok, hogy hívták szép-
anyáitokat és -apáitokat? Harmincketten voltak, mint 
valaha a fogaink, csak harmincketten, mint egy köze-
pes méretű osztály a gimnáziumban, amely osztály 
névsorát egy normális osztályfőnök vagy magyar-
tanár az első tanítási hét végére simán tudta, és mi 
is tudjuk máig.

Szoktam gondolkodni rajta, kikből vagyok ösz-
szerakva. Ezekből a harminckettedekből. Jó, igen, 
hatvannegyedekből satöbbi. De azt már egy profi  
fuvolistának is nehéz lejátszani. Négy-öt nemzedék, Johann Schubert mesterlevele
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az még pont belátható. Nem is megyek most vissza, 
csak az ükszülőkig. Akik nem híresek.

Itt van például Johann Schubert késesmester, 
negyvennyolcas honvéd (1828−?) és felesége, Hor-
váth Katalin (1841−1876). Johann-nak megvan az 
„úti levele” és a mesterlevele, amelyet a pesti késes 
céh akkori elöljárója, idősb Johann Schubert, vagyis 
a szépapám írt alá kacskaringós betűivel. A késes-
műhely és -bolt az 1860-as évek végén a Király utcá-
ban, később a Hatvani és a Gránátos (ejtsd: Kossuth 
Lajos és Városház) utca sarkán működött. Szívesen 
játszom a gondolattal, amint mondjuk Arany János 
belép a csengettyűs ajtón, és vesz magának egy alkal-
matos szalonnázó bicsakot. A harmadik nemzedék a 
Nagycsarnok fölépültével a mészárosok és hentesek 
kedvéért ott is nyitott egy fi ókot, de biztosan bár-
melyik háziasszony késeit is készséggel megfenték.

De ez még semmi. Olvassátok ezt, az 1869-ben 
alakult hazai Fröbel-nőegylet történetéből: „Az első 
catastropha mindjárt keletkezésének első évében történt, s 
onnan eredt, hogy az egyleti tagok egy része, élén Schubert 
elnöknővel, tiltakozott azon eljárás ellen, hogy a reform-
egylet, melynek emez létét köszönte s melynek folytonos tá-
mogatásai mellett volt csak képes a nevelési nőegylet még 
akkor is magát fönntartani, szokott gyülekezéseit s érte-

A Schubert család
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kezleteit továbbra is az intézet helyiségében tartsa meg. 
E körülmény heves vitára adván okot, azzal végződött, 
hogy az egyik rész nevezett elnöknővel kilépett, s dacára 
annak, hogy kisebbségben voltak, az egyletet feloszlottnak 
nyilváníták, s a pénztárt magukkal vitték. De ez nem volt 
elég, Schubert elnöknő a kilépett tagokkal egyetemben egy 
új egyletet alapított Budapesti Fröbel-Nőegylet címen…”

Fröbel a kisdednevelés egyik úttörője. Elgondo-
lásai jelentősen eltértek Pestalozziéitól, nekem nem 
tisztem eldönteni, mi a jobb, de mindegy is, mert 
a két irányzat, a Brunszvik Teréz alapította kisded-
óvóké meg a Fröbel-féle gyermekkerteké végül sze-
rencsésen összebékült, és a század végére már ki is 
alakult egy nagyjából egységes magyar óvodapeda-
gógia. Hanem az én karakán késesné ükanyám, aki 
olyan dühös lett a jobbára arisztokrata hölgyekből 
álló ellentáborra, hogy a pénztárt és egy maroknyi 
barátnőt magával hurcolva kiszállt a buliból, hogy 
új egyesületet gründoljon, ez már valami, nem? Ja, 
1871-ben az ő kezdeményezésére bővítik a Gozsdu- 
udvar helyén a Jovánovics-féle árvagyermek-intéze-
tet. (Aztán harmincöt évesen meghal, három árvát 
hagyva az urára.)

Szmik Náthán egyik fi a monográfi át írt szülővárosáról
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ország vidékein, hol zavaros vizet kénytelenek az emberek 
inni, – foganatba vétele ajánlható!”

És a legeslegjobb: 1868-ban ő tette közzé az első 
magyar bányász segélyegylet alapító okiratát a Bá-
nyászati és Kohászati Lapok I. évfolyamában. (Tóth 
Álmos geológusnak és tudománytörténésznek kö-
szönöm, hogy a kezembe adta.) 1581-ben járunk, a 
Hutmány a német Hutmann, bányász megmagya-
rított alakja.

„Mi Nagy Miklos Wanth Banyai Hutmany, Thotth Imreh 
Enthresi Hutmany, Nagy Peter Thommozi Huthmany, Szekely 
Geörgy Kaliczeri Huthmany, Bereghi Nagy Istvan Romlott 
Czehi Huthmany, Czomony Ferencz Kapni Huthmany, Cze-
kei Matyas Leveskenyeri Huthmany, Szürthei Balas Fodori 
Huthmany, es Sigmond Pal Farkas Banyai Huthmany adiuk 
emlekezetire mindeneknek az kiknek illik keözönséges es kivalt 
kippen való Szemelyeknek: Hogy mi latvan az meszsziröl es 
idegen feoldreol ide az mi helyiünkre fizetésnek okaert szarma-
zott szegeny Legenyeknek Betegseg miat valo szüksegeket es az 
Banyaknak Romlott es veszedelmes voltok miatt való nyomoru-
sagokatt és egynehanyszor halalokat is, kik betegsegöknek ide-
in nem lehettenek rea elegek, hogy magakat taplalhassak vagy 
peniglen orvosnak fizethessenek, Seőt Nemellyeknek annyera 
való ertekek sincsen, hogy kiert ez velaghbol valo ki mulasok-

Egyik kedvenc ükapám, Szmik Náthán Ignác 
(1812−1886), akinek halálhíréről a Vasárnapi Ujság 
ekképpen számolt be: „Szmik Ignácz, m. kir. bányata-
nácsos, nyúg. bányahivatali főnök, hetvenöt éves korában, 
Felső-Bányán jobb létre szenderült. Jeles szakember volt, s 
a kincstári bányászatot erős kézzel vezette, a szegény bá-
nyász-nép szellemi és anyagi érdekeiben is sok jót tévén. 
Negyvenöt évig működött, s csak a múlt év végén vonult 
nyugalomba királyi kitüntetéssel.” Elneveztek róla egy 
elég ronda ásványt, amelyet ő azonosított, ezért a 
neve szmikit.

1854-ben szabadalmaztatott egy célszerű ketye-
rét: „Viztisztitó. Felsőbányán (Szatmár) t. Szmik Ignácz 
cs. k. bányamester ur ollyan viztisztitót talált fel, melly az 
eső által vagy más módon megzavaradott vizet szünteleni 
folyásában megtisztitja ugy annyira, hogy ivásra, itatás-
ra, mosásra s egyéb czélokra használható. A bányavidéke-
ken e viztisztitónak kettős haszna van; először: a szegény 
bányamivelők mindig tiszta vizet ihatnak; másodszor: az 
aranyezüst porok is a hátramaradt iszappal leülepedvén, 
különválasztatnak s haszonra fordittathatnak. (…) a 
készitési jogot egy példányért fizetendő 20 ft. dij mellett 
bármelly utánzóra átruházni kész, mint illyen országos 
érdekü gép működése figyelemre méltó Erdély- és Magyar-


