
HUNFALVY JÁNOS ÉLETE

HEVESI ATTILA
(Miskolci Egyetem, Bányamémöki Kar, 

Földrajz-Kömyezettani Tanszék)

Hunfalvy János, pontosabban akkor még Johann Hunsdorfer 1820. június 9-én 
született Poprád szomszédságában, a Magas-Tátra D-i előterében fekvő 
Nagyszalókon (Nagy-Szálok, Velky Slavkov, Schlagendorf). Családja, amint 
neve is mutatja, az ugyancsak a Magas-Tátra tövében megtelepült Hunsdorfról, 
azaz Hunfalváról (Huncovce) való.

Édesanyja Maria Weszter. Édesapja id. Johann Hunsdorfer szepességi 
földműves, aki mint latin nyelvben jártas, Nagyszalók egyik elöljárója. Községi 
tisztségviselőként fontos szerepet játszott abban, hogy a település a gróf Csáky 
családtól földjeit megválthatta. Eközben meg kellett fordulnia Pesten és 
Bécsben, s minden bizonnyal ennek is következménye, hogy idősebb fiát, Paul 
Hunsdorfert -  aki később, mint Hunfalvy Pál (1810-1891) a magyarországi 
összehasonlító finnugor nyelvtudomány egyik megteremtője -  az „elemi iskola” 
után tovább taníttatta. A tíz évvel fiatalabb Johannt viszont iparosnak szánta.

A kisebbik fiú azonban Nagyszalókon igen jól tanult, és hamarosan 
követte Késmárkra (Kásmarkt, Kezmarok) már ott diákoskodó bátyját. 1832-től 
3 évig annak a Késmárki Evangélikus Líceumnak (gimnáziumnak) növendéke, 
ahol a magyarországi földtudományok olyan kiváló előfutárai tanultak, 
tanítottak vagy tanultak, majd tanítottak, mint Frölich Dávid (1595-1648), 
Szepsi Csombor Márton (1594-1623), idősebb és ifjabb Buchholtz György 
(1643-1725, ill. 1688-1737), és ahol a diákokat már az 1590-es években 
tanáraik fölvezették a Magas-Tátra közeli ormaira.

A kor szokása szerint 1835-ben „magyar szóra” -  megint csak bátyját 
követve -  beíratták a miskolci evangélikus algimnáziumba. Paul ekkor a 
Miskolcon élő Podmaniczky családnál nevelősödik, Johann pedig együtt tanul 
Podmaniczky Károly két fiával, Árminnal és Frigyessel. (Frigyes később Pest- 
Buda, majd Budapest fejlődésének egyik fő támogatója és irányítója.)

Három év után -  immár nemcsak németül, szlovákul, hanem magyarul is 
beszélve és jártasan a latin és a francia nyelvben -  1838-tól Eperjesen (Preschau, 
Presov), az evangélikus líceumban folytatja tanulmányait. 1838/39-ben elvégzi a 
líceum filozófiai, 1839/40-ben jogi tanfolyamát, majd -  immár magántanulóként
-  1841/42-ben a teológiát is. 1840-től ugyanis, hogy tanulmányaival 
költségeihez maga is hozzájáruljon, nevelői állást vállal a Dessewffy családnál.
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Az eperjesi évek sok tekintetben befolyásolják további életét. A 
líceumban ismerkedik meg és köt barátságot Greguss Ágosttal (1852-1882), a 
későbbi neves esztétával, a Dessewffy családnál Szemere Bertalannal, Pulszky 
Ferenccel és Újházy Lászlóval, a reformkor, majd az 1848-as forradalom neves 
politikusaival. Megyegyűlésekre jár, sőt 1843-ban, amikor a grófi család Vattán 
tölti az év egy részét, néhány hónapos joggyakorlatra is alkalma nyílik a neves 
jogász, Nagy Gedeon borsodi alispán mellett. Használhatja a Dessewffy család 
rangos könyvtárát; főleg a történelmi és a nemzetgazdasági munkákból válogat. 
Nyelvtudását az angollal és a göröggel gyarapítja, sőt a héber, a spanyol és az 
olasz nyelvbe is alaposan „belekóstol” .

Bátyja ösztönzésére, aki már 1838 óta Pesten él és az Athaneaumnak 
dolgozik, 1840-től az ifjabb Hunsdorfer is gyakran ír igényes népszerűsítő 
szépirodalmi és történelmi tanulmányokat e folyóiratba.

1841-ben a két testvér közös levélben kéri Pest-Pilis és Solt vármegyét, 
hogy családnevüket Hunfalvira változtathassák, s ezt 1842-ben engedélyezik 
számukra. Nem sokkal később nevüket „önkényesen” Hunfalvy-ra módosítják.

János, miután 1845-ben vizsgát tesz protestáns teológiából is, megválik 
a Dessewffy családtól, és Greguss Ágosttal -  éppúgy, mint az idősebb és ifjabb 
reformnemzedék számos tagja -  nagyobb európai tanulmányútra indul. 1845/46 
telén a berlini egyetemen történelmet hallgat. [Meg kell jegyezni, hogy ebben az 
időben ott tanít Kari Ritter (1779-1859), a kor kiemelkedő földrajztudósa, 
akinek munkássága később példaadó hatással lesz Hunfalvyra. Arról azonban, 
hogy akkor Ritter előadásaira is járt volna, sehol nem tesz említést.] Később 
beutazza a Rajna-vidéket, Belgiumot és Hollandiát, végül néhány hónapig a 
tübingeni egyetemen tanul.

1846 nyarán tér haza. Késmárkon, ahol Hunfalvy Pál már 1842 óta a 
jogi tanszék tanára, ekkor második jogi tanszék alakul, amelynek élére Hunfalvy 
Jánost hívják meg. Nagy lendülettel és lelkesedéssel kezdi munkáját. 
Történelmet és államtudományt tanít, s tevékeny részese a város és Szepes 
megye társadalmi és politikai életének. Beválasztják a városi képviselőtestületbe 
és a megyebizottságba is. A helyi közélet eseményeiről sűrűn küld tudósítást a 
Pesti Hírlapnak, pozsonyi és kassai újságoknak.

1848. március 15-e után írásaiban is hittel és bizakodással csatlakozik a 
forradalomhoz, részt vesz a késmárki, illetve a szepességi nemzetőrség 
megszervezésében, és maga is nemzetőrnek áll. Bátyját a szepesszombati kerület
-  amelybe szülőfalujuk, Nagyszalók is tartozott -  júniusban országgyűlési 
képviselővé választja.

1848 decemberében a Szepességbe benyomuló, Schlik tábornok vezette 
osztrák hadtest elől sokakkal -  így Madocsányi Pál, Árva vármegyei főispánnal 
együtt -  Gömör vármegyébe menekül. Minthogy 1848/49 telén Szepes, Gömör, 
Sáros, Abaúj, Toma és Borsod vármegye java a hadak útja volt, Hunfalvy János
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számos esetben tartózkodási helyének megváltoztatására kényszerült. Bátyja
1848-49-es Naplójában leírja, hogy öccse 1849 januáijában „Miskolcon varí'\ s 
oda küldött levelére tőle választ is kapott. Pál leveléből érdemes idézni a 
következőket:

„A véget és az eredményt nem látjuk. De a nemzet el 
nem vesz -  feladatunk nincs beteljesítve. A műveltség és 
országulás mezején nagyokat kell és lehet még tenni. Azért, 
öcsém, kétségbe ne essél, s kíméld meg magadat a mívelés nagy 
munkájára (...)

ha eddig halni a hazáért dicső volt: hidd el, ezentúl élni 
érette nagyobb lesz a dicsőség. Mert roncsolt valamit kell 
építgetni -  de fogjuk építgetni. ”

Pál, naplójának február 9-i bejegyzése szerint úgy tudja, hogy János 
„tilalom alatt vari', bár nem említi, hogy hol. [A Napló 1986-os kiadásához 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest) mellékelt jegyzetek szerint Hunfalvy 
János ekkor az eperjesi líceum tanára volt, erre nézve azonban egyelőre nincs 
sem igenlő, sem cáfoló bizonyítékunk.]

Ugyancsak bátyja Napló$áb6\, annak 1849. július 4-i bejegyzéséből 
tudhatjuk, hogy „Ez nap érkezett Wesztemé és öcsém is Késmárkról, érkeztek 
számos más szepesiek, szökvén az oroszok elől, s Pesten keresvén menedéket!” 
Ezek szerint 1849 májusában vagy júniusában -  vagyis Buda visszafoglalása és 
a cári csapatok támadása között -  Hunfalvy János rövid időre visszament 
Késmárkra, majd még messzebbre menekült.

A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) után visszatért 
Késmárkra, és bár „maga jelentette be magát” (Hunfalvy Pál NaplójáoóX), 
szeptemberben Máriássy Adám, „mint megyei elnök” állásából fölfüggeszteti és 
letartóztatja. 7 hónapig ítélet nélkül az eperjesi börtönben raboskodik, ahonnan 
1850 tavaszán a kassai katonai törvényszék rendeletére bocsátják szabadon. 
(Kezdettől fogva közben jártak érdekében a szepesi hölgyek, majd a vármegye 
legtekintélyesebb személyiségei.)

Szabadsága azonban korlátozott. Néhány hónapig el sem hagyhatja 
Eperjest, s csak 1850 őszén engedik vissza Késmárka, ahol egy évet tanít az 
ismét megnyílt líceumban. 1851 nyarán azonban Eperjesen -  a hivatalos 
központosító törekvéssel szemben -  határozottan kiáll a protestáns iskolák 
önállósága mellett, amiért állásából fölfüggesztik, és újra rendőri fölügyelet alá 
helyezik. Bár szót emel érte az evangélikus egyházkerület és a konvent Albrecht 
főhercegnél -  aki akkor Magyarország katonai és polgári kormányzója -  tanári 
állását nem kapja vissza. 1852 őszén Késmárkról a Bácskába utazik, s ismét 
nevelőként keresi kenyerét a Délvidék egyik jelentős kereskedő családjánál. Itt 
ismerkedik meg Leiningen Westerburg Károly aradi vértanú tábornok
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özvegyével, aki gyermekei nevelését bízza rá, s akikkel 1853-ban Pestre 
költözik.

Mindeközben, 1851-52-ben megjelenik három kötetes Egyetemes 
történet c. munkája, amelyet még az eperjesi börtönben kezdett írni. E mű első 
országos és tudományos sikerét hozza. 1887-ig hétszer(!) adják ki, néhány 
iskolában tankönyvként kezdik használni, de mert „az egész könyv forradalmi 
izgatás az osztrák ház ellen” (Szabó J. 1980), a kormányzat ezt megtiltja. 
Mindenesetre, amint bátyjához 1851-ben írt leveléből is kitűnik, magát a 
történelemtudomány művelése mellett szándékozik elkötelezni.

Barátjával, Greguss Ágosttal Pesten Család Könyve címen folyóiratot 
alapít, amelynek célja „a magyar közönséget a tudományok összes ágaiból vett, 
különösen pedig természetismereti népszerű értekezések által lassanként 
rendszeres tudományos munkák megolvasására és érthetésére fölképesíteni” . 
1857-ben fölhagy a nevelősködéssel, Budára költözik és hamarosan feleségül 
veszi a budai gyógyszerész családból való Schmidt Herminát.

Úgy látszik, Késmárk helyi szelleme (genius loci) a Család Könyve 
írásakor kezd Hunfalvy Jánosban életpályáját meghatározóan működni. Aki a 
Magas-Tátra és a Poprádi-medence peremén született (Nagyszalók), tanult és 
tanított (Késmárk), bejárta Németországot és Németalföldet, s államtudományt is 
tanított, az 1850-es évek derekán szinte ösztönösen a földrajzhoz közeledik, 
majd e tudomány szolgálatába áll. A Család Könyvében a történelmi 
tanulmányok mellé mind több kalandos vagy fölfedező utazás, tűzhányó kitörés, 
földrengés leírása társul. Jó érzékkel talál rá tehát azokra a tárgykörökre, 
amelyek az olvasókat érdeklődésüket fölkeltve „fölképesítik” „tudományos 
munkák (...) érthetésére”.

A XIX. sz. derekán új szakasza kezdődik a földrajzi fölfedezéseknek. 
Nincsenek többé teljesen ismeretlen földrészek, szigetek, ám belsejük -  immár 
többnyire tudományos célú -  föltárása ekkor indul meg. Ezekről tudósít 
Hunfalvy, sőt levelezésbe fog Magyar Lászlóval (1818-1864), a korszak kiváló 
hazai Afrika-kutatójával, és az Akadémia megbízásából 1857-ben, majd 1859- 
ben közzé teszi Magyar László naplóját, kutatási eredményeit, rajzait, térképeit. 
(Az 1859-es kiadás németül is megjelent Hunfalvy Kari Rittemek szóló 
ajánlásával!) Része van továbbá abban is, hogy Karacs Ferencnek (1770-1838), 
a kitűnő rézmetszőnek remek, európai országokat ábrázoló térképlapjai atlaszba 
foglalva is megjelenhessenek.

1856-64 között napvilágot lát a Magyarország és Erdély eredeti 
képekben c. 3 kötetes munka, amely Rochbock Lajos több mint 100 művészi 
acélmetszetével és Hunfalvy igényes, történelemre, művészettörténetre, 
néprajzra és földrajzra egyaránt kiterjedő „idegenvezető” szövegével mindmáig 
az egyik legmagasabb színvonalú országbemutatás.
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Eddig említett történelmi és részben már földrajztudományi 
tevékenysége elismeréseként 1858-ban levelező tagjává választja az ez idő tájt 
újjászerveződő Magyar Tudományos Akadémia. Székfoglalóját 1859. június 6- 
án „Strabon és Ptolemaiosz, Büsching és Ritter Károly nézetei a földiratról, 
vagyis a földirat tárgya és feladata” címmel tartja meg. Bár 1860-tól tagja az 
Akadémia Statisztikai Bizottságának, és 1861-től 1868-ig a bizottság 
kiadványának szerkesztője, ettől kezdve tudományos munkásságának legfőbb 
tere a földrajz.

1860-ban az Akadémia megbízza Magyarország természeti viszonyainak 
„egyetemes” leírásával. A hatalmas és hiánypótló munka első kötete 1863-ban, a 
második 1864-ben, a harmadik 1865-ben jelenik meg. E kitűnő, a magyar 
természeti földrajzot egyszerre európai színvonalra emelő művéért az Akadémia 
rendes tagjává választja, és Marczibányi-díjjal jutalmazza.

1863-tól végre ismét taníthat, a műegyetemen helyettes tanára a 
földrajznak, a statisztikának és a kereskedelmi történelemnek. 1866-ban a 
műegyetem „rendes” tanára lesz. Tudományos munkássága, egyetemi és 
egyetemen kívüli előadásai következtében egyre nagyobb közmegbecsülésnek 
örvend. 1867-ben, közvetlenül a kiegyezés után, Házmán Ferenc Amerikából 
történt hazatértéig, rövid időre gyakorlatilag ő Buda polgármestere.

A kiegyezést követően a Budapesti Tudományegyetem is megújul. 
Bölcsészettudományi Kara 1869-ben Tanárképző Intézettel bővül, és 1870. 
július 12-én az Eötvös József vezette kultuszminisztérium jóváhagyja az 
egyetemes és összehasonlító földrajz tanszék fölállítását, s élére Hunfalvy Jánost 
nevezi ki. Ami természetesen azt jelenti, hogy a tanszéket Hunfalvynak kell -  
szinte minden előzmény nélkül -  megszerveznie!

Európában ekkor mindössze 3 önálló tanszéke van a földrajz
tudománynak a párizsi, a berlini és a göttingai egyetemen. (Nincs tehát sem az 
angliai, sem az itáliai, sem a bécsi, sem a prágai egyetemeken!) Természetes, 
hogy Hunfalvy életét ezután főként a tanszékszervezés és az egyetemi oktatás 
foglalja le. 37 félév alatt 19 tárgykörből tart előadásokat, vezet gyakorlatokat 
átlag heti 7 órában. Mindemellett 1871-ben Tóth Ágostonnal (1812-1889), a 
kitűnő térképésszel együtt megkezdi a Magyar Földrajzi Társaság 
megszervezését, amely 1872. május 12-i alakuló ülésén elnökévé választja. E 
tisztséget haláláig viseli. 1873-tól sorra jelennek meg az elemi, polgári és 
ipariskolák, valamint a gimnáziumok számára készült földrajztankönyvei. 
Tanulmányokat, szakcikkeket ír a Földrajzi Közleményeknek, a Budapesti 
Szemlének és a Természet-tudományi Közlönynek, valamint -  németül -  
ausztriai és németországi folyóiratoknak. Tanszéke életre hívása után időt szakít 
a köz- és felsőoktatással kapcsolatos munkálatokra is. Tagja az Országos 
Közoktatási Tanácsnak; az evangélikus iskolák érettségi kormánybiztosa. Az 
egyetemen 1875/76-ban dékán, 1887/88-ban rektori tisztséget visel.
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Külföldön is mind elismertebb szaktekintélye a magyar statisztika- és 
földrajztudománynak. 1869-ben részt vesz a hágai, 1872-ben a szentpétervári, 
1885-ben a párizs-londoni nemzetközi statisztikai, 1871-ben az antwerpeni,
1875-ben a párizsi, 1881-ben a velencei nemzetközi földrajzi kongresszuson. A 
bíráló bizottság földrajzi csoportjának tagja, majd elnöke az 1873-as, ill. az 
1878-as párizsi világkiállításon.

Mindezek után nem meglepő, hogy élete második fő művét, 5 kötetre 
tervezett Egyetemes Földrajzát csak az 1880-as években kezdi írni. Célja 
valóban egyetemes: az egész Föld -  földrészek és országok -  természeti és 
társadalomföldrajzi viszonyait a történelmi előzményekkel és a néprajzi 
sajátosságokkal együtt bemutatni. 1884-ben megjelenik az I., Dél-Európát 
tartalmazó kötet; a II., A magyar birodalom földrajza, különös tekintettel a 
néprajzi viszonyokra 1886-ban lát napvilágot. Mindkét kötet az egyetemes 
leíróföldrajz igazi remeke! Minthogy a megerőltető munka és feleségének, majd 
menyének korai halála egészségi állapotát már az 1870-es években is alaposan 
igénybe vette, 1888. december 1-jén az egyetemen rosszul lett, és 6-án 
tüdőgyulladásban elhunyt. így a III., Észak-, Nyugat-, Kelet- és Közép-Európát 
tárgyaló kötet csak halála után, tanítványa és ifjú munkatársa Thirring Gusztáv 
(1861-1941), a későbbi kitűnő Tátra-járó és -kutató közreműködésével 
kerülhetett az olvasók kezébe.

1888. december 8-án Budán, a Német-völgyi temetőben helyezték örök 
nyugalomra. A temető fölszámolása után, 1963. március 19-én hamvait és 
síremlékét átszállították a Kerepesi (Fiumei úti) temető 9/II-es parcellájának 1. 
sorába.
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