
Akárcsak Passuth, Cholnoky 
Jenő élete és munkássága is 
kötődik Erdélyhez. A földrajz-
tudós, író, egyetemi tanár, a 
magyar geográfi a legnagyobb 
tudósainak egyike 150 éve 
született és 70 éve hunyt el.
→ N. CS.

H a az író és történész Passuth 
fi atal éveit töltötte Kolozsvá-
ron, Cholnoky Jenő meglett 

férfi ként és tanáremberként került 
a kincses városba. 15 évet töltött itt, 
magas színvonalra emelte az egye-
temi oktatást, közben részletesen 
tanulmányozta és leírta Erdély ter-
mészeti viszonyait. 

A nemesi származású csolno-
kossi Cholnoky családból szárma-
zott, 1870. július 23-án született 
Veszprémben. Bátyja, Viktor, jó 
nevű, megbecsült újságíró és mű-
fordító volt, László öccse viszont 
zaklatott életű, fi atalon elhunyt 
író, aki életét hajléktalan alkoho-
listaként fejezte be.

Cholnoky Jenő Veszprémben 
és Pápán járt középiskolába, ér-

deklődése már ebben a korban a 
földrajz felé irányult, gimnazista 
korában írta első „földrajzköny-
veit”. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, előbb a Mű-
egyetem vízépítési szakán, később 
fi lozófi ai doktorátust szerzett. Az 
egyetem vízépítési tanszékén ka-
pott tanársegédi állást Klimm Mi-
hály professzor mellett. Közben 
megismerkedett id. Lóczy Lajossal, 
az akkor már világhírű földrajz-
tudóssal és Ázsia-kutatóval, aki 
1894-ben meghívta őt maga mellé 
asszisztensnek az egyetem földraj-
zi tanszékére.

Találkozásuk más szempont-
ból is jelentősnek bizonyult: Chol-
noky ugyanis pártfogója ajánlására 
utazhatott 1896-ban Kínába tanul-
mányútra. Mestere azzal a feladat-
tal bízta meg, hogy tanulmányozza 
a kínai alföld nagy folyóinak delta-
vidékét, derítse fel a Sárga-folyó és 
a Jangce mederváltozásainak okait 
és körülményeit. Utazása két évig 
tartott, ezalatt feldolgozta a delta-
vidékek hidrográfi áját, felfedezett 
egy nagy lávamezőt Mandzsúriá-
ban, és a néprajztudomány számá-
ra is értékes anyagot gyűjtött. 

A kolozsvári tudományegye-
temre 1905-ben nevezték ki tanár-
nak, és megbízták a tanszék veze-
tésével. Két nagy feladatot próbált 
megoldani. Egyrészt a helyi föld-
rajzoktatás fejlesztését, másrészt 
Erdély földrajzának minél mélyebb 
és behatóbb megismerését. A két 
feladat kölcsönösen támogatta 
egymást, aminek jó alapot adott 
Cholnoky 1900-as utazása. Ekkor 
ugyanis többnyire gyalog járta be 
Erdély jelentős részét és a Székely-
földet, útjairól fényképei tanús-
kodnak. Mintegy 15 év után 1919-
ben a románok bevonulása után 
menekülnie kellett Kolozsvárról. 
Budapesten földrajzi szakértőként 
beosztották a béketárgyalásokat 
előkészítő bizottságba. Erősen 
nemzeti érzelmű tudós volt, ha-
láláig nem tudott belenyugodni a 
trianoni diktátumba. 

Magyarország Cholnoky szá-
mára mindig a Kárpát-medence 
maradt. Írásaiban kiemelte: a ma-
gyarok nem „barbárként” jöttek 
Európába, hanem magas kultúrájú 
népként. A kengyelt, a patkót, a 
kocsit, a csizmát is ők hozták be a 
vén földrészre. Hazánk és népünk 

egy ezredéven át című nagy nem-
zetközi érdeklődést kiváltó könyve 
után Nobel-díjra is fölterjesztették, 
de stockholmi személyes előadá-
sának meghallgatása után vissza-
koztak, mondván: ilyen „naciona-
lista” tudós nem illik bele abba a 
kozmopolita világba. 1949-ben az 
új, kommunista hatalom megvon-
ta akadémiai tagságát a Magyar 
Földrajzi Társaság (amelynek elnö-
ke volt) felszámolásával együtt.

 A második világháború végé-
nek szörnyűségeit Balatonfüre-
den vészelte át. 1945 tavaszán itt 
esett áldozatul a bevonuló szovjet 
„felszabadítók” kegyetlenségének 
második felesége, Ida. Ő azonban 

otthonában szakadatlanul dolgo-
zott tovább nyolcvanéves korában 
bekövetkezett haláláig.

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Földrajz Karának 
épületében 2001 tavaszán az egyik 
raktárhelyiség kiürítésekor buk-
kant felszínre az egykori Ferenc 
József Tudományegyetem Földrajzi 
Intézetének évtizedekkel koráb-
ban elsüllyedt térkép- és fénykép-
tára, pontosabban a maradéka.

A gyűjteményt 1895-ben ala-
pították, majd Cholnoky Jenő épí-
tette ki a Földrajzi Intézet könyv-, 
fénykép- és térképtárának, amikor 
a Ferenc József Tudományegyetem 
tanára volt. Az egyetem Földrajzi 
Intézete általa összeállított anya-
got pár évtizedig még számon tar-
tották, de utána ismeretlen helyre 
került – egészen 2001-ig. Azóta 
Cholnoky kolozsvári hagyatékát a 
Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság 
kezeli. A társaság honlapján meg-
tekinthető Cholno ky mintegy 5000 
darabból álló fényképhagyatéka is, 
a legrégebbiek a szerző 1896–1897-
es kínai utazása idejéből, a leg-
újabbak pedig az 1918-as év szep-
temberéből valók.
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→ Műfordítóként is 
kiemelkedőt alkotott, 
nevéhez fűződik a német 
nyelvű Zeneszerzők élete 
képekben című sorozat 
tolmácsolása, illetve Ver-
ne A tizenöt éves kapitá-
nyának modern fordítása.

SZÁZHÚSZ ÉVE SZÜLETETT AZ ELFELEDETT TÖRTÉNETÍRÓ, PASSUTH LÁSZLÓ

Akinek Kolozsvár volt a bölcsője
Passuth László 1900. július 
15-én Budapesten látta meg a 
napvilágot. Generációk ked-
venc történetírója volt, akinek 
ifj ú évei szorosan kötődtek 
Erdélyhez.
→ NÁNÓ CSABA

S zámos korosztály nőtt fel 
Berkesi András és Szilvási 
Lajos ifj úsági könyvein. Aki 

mélyebb műveltségre vágyott, az 
Passuth László történelmi köteteit 
olvasta. A 70-es és 80-as években 
ez az írói triumvirátus volt az, ame-
lyik Erdélyben is népszerűnek szá-
mított a fi atalság körében. Passuth 
könyvei is voltak olyan szórakozta-
tók, mint az előbbi kettő regényei, 
azzal a jelentős különbséggel, 
hogy tanulni is lehetett belőlük. 
Mára nagyrészt feledésbe merült, 
a modern korok gyermekei meg-
kérdőjelezik Passuth könyveinek 
olvasmányosságát.   

Bár Passuth tudomásunk sze-
rint nem mondott olyanokat, mint 
például Erkel Ferenc, aki szerint 
mindent Kolozsvárnak köszön-
hetett, tény, hogy az író-történész 
gyakorlatilag Erdély fővárosában 
nőtt fel, a kincses városban járt is-
kolába, az egyetemet is itt kezdte, 
később pedig szeretettel és hálával 
gondolt azokra az évekre.

Érdekes módon Passuth gya-
korlatilag a szokásostól fordított 
utat tett meg: szülei válását köve-
tően édesanyjával a fővárosból köl-
töztek Kolozsvárra 1901-ben. 

Pénzügyi szakember és író
Mátyás király szülővárosában a 
piaristákhoz járt iskolába (a mai 

Báthory István Elméleti Líceum 
elődjébe), majd egyetemi tanulmá-
nyait is itt kezdte. Csakhogy közbe-
szólt a történelem, jobban mondva 
az impériumváltás: 1919. május 
10-én a Ferenc József Tudomány-
egyetem (a későbbi Bolyai) veze-
tősége ultimátumot kapott a meg-
szálló román hatóságoktól, hogy 
a tanárok tegyenek hűségesküt a 
román királyra, illetve két éven 
belül kezdjék el románul tartani az 
előadásokat. A tanárok ezt a lehe-
tőséget egyöntetűen elvetették arra 
hivatkozva, hogy békeszerződés 
megkötése előtt törvénytelen ez az 
utasítás. Május 12-én a román had-
sereg erővel behatolt az egyetem 
épületébe, a tanárokat és diákokat 
pedig kitessékelték az utcára. Csu-
pán személyes holmijukat vihették 
magukkal. Az elmenekült egyetem 
rövid budapesti kitérő után 1921-től 
Szegeden működött (1940 augusz-
tusában költözött újra Kolozsvár-
ra), így került vissza Passuth is 
szülőföldjére.  

Édesanyja, Éber Emanuella 
még abban az évben – felszámolva 
kolozsvári létét és a hazaköltözést 
választva – követte. Elvégezte a 
jogot, ám sosem dolgozott a szak-
mában. Passuth 1950-ig banktiszt-
viselő volt, ennek köszönhetően 

jutott egy évre Olaszországba, a 
pénzintézet anyavállalatához. Itt 
a munkája végeztével itta a rene-
szánsz benyomásokat, a kultúrát, 
járta a múzeumokat, könyveket 
vásárolt. Itáliából hazakerülve rö-
vid idő múlva a bank Károly kör-
úti fi ókjában folytatta pénzügyi 

karrierjét, amelynek vezetője lett. 
1960-ig, nyugdíjba vonulásáig az 
Országos Fordító Iroda szakfordí-
tója volt. Művei az 1920-as évek kö-
zepétől több folyóiratban (Nyugat, 
Szép Szó, Magyar Szemle, Jelen-
kor, Válasz stb.) jelentek meg. Első, 
Eurázia című regényét 1937-ben 
adták ki.

Számos regényt írt, amelyeket 
alapos fi lológiai felkészültség, ki-
vételesen kifi nomult és művészi 
stílus jellemez. Első nagy sikere 
az Esőisten siratja Mexikót című 
regénye volt, amely 1937-ben jelent 
meg, de Négy szél Erdélyben című 
munkájában a Báthoryakat is meg-
örökítette. 1945-ben a Magyar PEN 
Club főtitkárává választották. Ezt a 
tisztségét egészen 1960-ig töltötte 
be, ám 1948 és 1957 között csak for-
málisan, háttérbe szorítva, mivel 
1948-ban kizárták a Magyar Írók 
Szövetségéből.

Kolozsvár emlékét megőrizte
Passuth az Alma Mater Kolozsvá-
rott című, a szegedi egyetemen 
1977-ben mondott beszédében 
(megjelent a Vigília 1983. évi, 8. 
számában) részletesen megem-
lékezett a városban töltött időről. 
Többek között így látta a korabeli 
kincses várost: „1579-ben alapítot-
ta Báthory István a kolozsvári kato-
likus főiskolát. Azon a jogon, hogy 
nyolc évig koptattam e nagyon is 
nevezetes intézet időtől meghaj-
lott lépcsőit – a kegyeletnél töb-
bel, szeretettel emlékezem meg a 
négyszáz esztendős fordulókor ar-
ról az intézményről, amelynek (el-
sősorban írói pályámon) oly sokat 
köszönhetek (…) Aki a kolozsvári 
Főtérről behajtott a szép, nagy (ak-
kor Keszey-féle) könyvkereskedés 

mellett az Egyetem utcába, már 
szemébe tűnt a rendház a barokk 
szoborral. Ezt a széles sarkot már 
az egykori igézet öleli át, ha erre ér 
a vándor. Ám szinte közvetlen kö-
zelben keskeny utca nyílt, melyet 
annak idején nemcsak illett, de el 
is kellett kerülnünk. Akkor Búza 
utca volt a neve, úgy tudom, ma 
Florea. Itt, a hajdani városfalak tö-
vében épült Vöröslámpás házban 
játszódik Hunyady Sándor felejt-
hetetlen története, amelyet Makk 
Károly fi lmrendező jóvoltából s 
művészetével kontinensünkön 
túl is megismertek. Most miért is 
kerülné ki az emlékezet, amikor 
az iskola alapításának négyszáz 
esztendős fordulóján kedves, öreg 
Alma Materemtől búcsúzom.”

Műfordítóként is kiemelke-
dőt alkotott, nevéhez fűződik a 
német nyelvű Zeneszerzők élete 
képekben című sorozat tolmácso-
lása, illetve Jules Verne klasszikus 
ifj úsági művének, A tizenöt éves 
kapitánynak a modern fordítása. 
1956-ban térhetett vissza a magyar 
irodalomba: életrajzi regényeit ifj ú-
sági történelmi regényeknek minő-
sítették, így újra publikálhatott. 
1961-ban nyugdíjba vonult, csak 
az irodalomnak és a műveivel kap-
csolatos fi lológiai kutatásoknak 
szentelte idejét. Alkotó munkás-
sága utolsó húsz évében minden 
évben megjelentetett legalább egy 
új művet, s sorra adták ki régebbi, 
sikeres regényeit is. Munkássága 
teljesen feltáratlan, irodalomtör-
téneti tanulmány és életrajz sem 
készült róla, noha évtizedeken át 
ő volt a legtöbb kiadásban, legna-
gyobb példányszámban megjelenő 
magyar író. Balatonfüreden halt 
meg 1979. június 19-én.

Cholnoky Jenő, a nemzeti érzelmű földrajztudós




