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Ritoók Zsigmond

Nemesek és polgárok
Ritoók Zsigmond vagyok – e néven a csa-

ládban a negyedik  –, 1929. szeptember 

28-án születtem Budapesten, itt tanultam 

és élek születésem óta. Tanár vagyok, 

klasszikus-fi lológus. Feleségem, Ritoók 

Zsigmondné, Szalay Ágnes (Bp., 1931. 

jún. 13.), latin–görög–könyvtár szakon 

végzett, mint az MTA Könyvtárának tudo-

mányos f�munkatársa ment nyugalomba. 

Három gyermekünk van: Ágnes (1961) ré-

gész, Judit (1963) tanár, Zsigmond (1966) 

vill. mérnök. Hat unokánk van.

Az els� gy�r�: a szül�k. Édesapám, 

Ritoók Zsigmond (Bp., 190l. dec. 9.�–�Bp., 

1997. aug. 18.) gépészmérnök volt. A M�-

egyetem elvégzése után, 1925-t�l a Láng 

Gépgyárban dolgozott, el�bb mint díj-

talan, majd mint óradíjas gyakornok az 

összes termel� és kisegít� m�helyben, 

fi zikai munkán. Kés�bb mint havi fi zetés� 

szerkeszt�, majd tervez�mérnök, a gyár általa megszervezett kísérleti és pró-

baállomásának vezet�je, majd a gyár f�mérnöke. A nagyüzemek államosítása 

után, 1948-ban termelési érdekb�l Gy�rbe, a Vagon- és Gépgyár autó f�osz-

tályára helyezték mint f�osztályvezet�-helyettes osztályvezet�t. (Ez volt az az 

id�szak, mikor a régi közösségeket igyekeztek szétszedni, s a Láng gyár mun-

kássága er�sen szociáldemokrata összetétel� volt, itt dolgozott Kéthly Sándor, 

Kéthly Anna testvére is.) Két év múlva, megint termelési érdekb�l, Budapestre, 

a Gépipari Tervez� Irodába helyezték mint szaktanácsadó mérnököt, kés�bb 

osztályvezet�t, újabb két év múlva, ismét termelési érdekb�l, a Sztálin Vasm� 

gépgyárába helyezték mint f�technológust, de hamarosan az egész Vasm� f�-

technológusa lesz, 1955-ig, mikor régebbi munkahelye, a Tervez� Iroda kikéri, 

s mint a nagyberuházások f�tervez�je, innen megy nyugdíjba.

Munkáját mindig halálosan komolyan vev� ember volt, széles kör� elméleti, 

de f�leg gyakorlati tájékozottsággal rendelkezett m�szaki téren. Ezt pályatár-

saitól és vele beszélget�, m�szaki érdekl�dés� barátaimtól tudom. Otthon is 

minden m�szaki munkát maga végzett, leleményes volt gyakorlatias megoldá-

sokban. Engem a m�szaki kérdések sosem érdekeltek, s � ezt sosem er�ltette, 

s�t, mikor pályaválasztásomra került sor, s némely barátai arra akarták rávenni, 

hogy verje ki a fejemb�l azt az ostobaságot, hogy tanár legyek, és neveljen 

bel�lem mérnököt, azt mondta: neki mint apának nem az a kötelessége, hogy 
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nekem pályát válasszon, hanem az, hogy a t�le telhet� legjobb feltételeket 

biztosítsa ahhoz, hogy az általam választott pályán elinduljak. A  többi az én 

dolgom. Egész életemben hálás vagyok neki ezért a döntésért, s neki és édes-

anyámnak azért, hogy ezeket a legjobb feltételeket valóban biztosították is. 

Pedig ez nem volt mindig könny�. Régi típusú gimnáziumba járt, így alapos 

humán m�veltséggel is rendelkezett. Kifogástalanul beszélt németül és angolul 

is. Bár hosszú élete végén az öregség sok terhe nyomasztotta, szellemi érdek-

l�dését mindvégig meg�rizte.

Sokat tanultam t�le erkölcsiekben is. Korom haladtával úgy érzem: egy-

re többet. Szavaiból is, életéb�l is. A  kötelességet feltétlenül teljesítend�nek 

tartotta. „Minden dolog csak addig önkéntes, amíg nem vállaltad. Azután már 

kötelez�.” – „Az, hogy ’nem illik’, bizonyos esetekben szigorúbb tiltás, mint az, 

hogy ’nem szabad’.” Nagyon nem szerette az „ügyes” embereket. Elvei voltak, 

azok szerint igyekezett élni, de minden véleményt mindig érdekl�déssel meg-

hallgatott (a gyerekeiét is), és vitatkozott (a gyerekeivel is). Ehhez a légkörhöz, 

a  dolgok megvitatásához, a  más véleményének komolyanvételéhez szoktam 

hozzá otthon, és azokban az intézményekben, melyekben tanultam.

Édesanyám Gaylhoffer Ilona (Szolnok, 1906. ápr. 28.�–�Bp., 1997. szept. 5.). 

„Háztartásbeliként” élt, mint az akkor a középosztálybeli családoknál természe-

tes volt, és nevelte gyermekeit, öcsémet meg engem. � tanított meg arra, hogy 

van gondvisel� Istenünk, akiben bízhatunk, aki életünket vezeti. Hitem azóta 

ismeretekben és tapasztalatokban mélyült és gazdagodott, de az alapokat � 

rakta le. (Református vagyok, � katolikus volt, de a családban ebb�l soha sem-

mi ütközés nem volt, ezek a kérdések is a szeretet, a megértés és az egymás 

hitének tiszteletben tartása jegyében tisztázódtak.) Nevelni viszont szigorúan 

nevelt, a  szigor mögött azonban a megbocsátó szeretetet is érezhettem. Ha 

rossz fát tettem a t�zre, a büntetés nem maradt el, s utána bocsánatot kellett 

kérnem, de ezzel a dolog végleg le is volt zárva, a  „régi b�nöket” soha nem 

emlegették. A bocsánatkérés ezért nekem mindig valami nagy megkönnyebbü-

lést jelentett: nem haragusznak rám. Ma sem értem azokat, akik, ha valami hi-

bát követtek el, „megalázónak” tartják, hogy bocsánatot kérjenek. Édesanyám 

néha különös módon valahogy megérezte, mi válik fi a javára, s ilyenkor nem 

félt határozottan is beavatkozni az események menetébe. Nem egészen három 

héttel édesapám halála után halt meg, házasságuk hatvankilencedik évében.

A második gy�r�: a nagyszül�k. Apai nagyapám, Ritoók Zsigmond (Nagy-

várad, 1870. jan. 5.�–�Bp., 1938. okt. 1.) orvos volt, belgyógyász. Budapesten 

végzett, Korányi Frigyes mellett volt tanársegéd, 1910-ben lett magántanár, 

1935-ben c. rk. tanár. (A ny. r. tanári állást, mellyel megkínálták, nem fogadta 

el, mert úgy érezte: aktív idegennyelv-tudása nem elég szilárd, bár németül 

igen sokat olvasott, nemcsak orvosi szakmunkákat, hanem történeti, fi lozófi ai 

m�veket és regényeket is.) Több kórháznak volt igazgatója, mint a budapesti 

közkórházak központi igazgatója ment nyugalomba. Politikai nézetei, különö-

sen 1919 után, nagyon konzervatívak lettek, a baloldaliság számára a kommu-

nistasággal volt egyenl�, de mikor édesapám a Láng gyár szociáldemokrata 

munkásai közül számosakat hozzá küldött (természetesen ingyenes) gyógyke-

zelésre, elismerte, hogy azok milyen okos, egyes esetekben igen m�velt embe-

rek. Amilyen konzervatív volt politikailag, annyira nyitott minden újra szakmai 
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téren. A jöv� útját sok vonatkozásban jól látta: édesapám m�szaki érdekl�dését 

látva, azt tanácsolta neki – a húszas évek legelején! –, hogy az orvosim�szer- 

gyártás irányában tájékozódjék, mert az nagy jöv�nek néz elébe. (Pedig nem 

tartotta a technikát csodaszernek: az volt a véleménye, hogy a röntgen nem 

diag nosztizálásra szolgál, hanem a belgyógyász diagnózisának az ellen�rzé-

sére.) Én természetesen mint nagyapára emlékezem rá, aki velem játszott 

(meséket, történelmi anekdotákat játszottunk el: a  cinkotai kántor, Pázmány 

lovag stb.), aki nekem felolvasott, aki h�vösvölgyi házuk kertjében egy kis fan-

táziavilágot épített nekem valóságos rigókból és mókusokból és tündérekb�l 

és manókból. Akkor még nem tudtam, hogy milyen áldozatos szeretet volt ez…

Apai nagyanyám Tormay Mária (Debrecen, 1871. nov. 29.�–�Bp., 1936. ápr. 

14.). Nem sok maradandó emlékem van róla, de azok annál mélyebbek. Ötéves 

lehettem, mikor súlyos, gyógyíthatatlan beteg lett (b�r-tbc).

És � a halálos kórral küzdve velem játszott, tréfálkozott, felolvasott, mintha 

mi sem történnék, míg azután nem vittek többé hozzá, hogy meg ne fert�z�d-

jem, és hogy ne lássam egyre borzasztóbb szenvedését. Nagyapám orvos volt, 

tudta, hogy felesége gyógyíthatatlan, � is játszott… Én csak feln�tt fejjel értet-

tem, hogy ez részükr�l milyen áldozat, milyen szeretet volt, s  tanultam meg, 

hogy legalább megközelít�leg ezt a szeretetet kell megpróbálnom továbbadni 

gyermekeimnek, unokáimnak.

Anyai nagyapám, Gaylhoffer István (Jászkisér, Kürt puszta, 1873. dec. 8.�– 

Bp., 1946. ápr. 15.) okl. mez�gazda, a  Pest vármegyei Gazdasági Egyesület 

igazgatója, gazdasági f�tanácsos. Nehezen megnyíló ember volt, szeretetét 

éreztem, de azt hiszem, valahogyan nem tudta, hogyan juttassa azt szavakban 

kifejezésre, anélkül hogy érzelg�s vagy közhelyes legyen. Nagyon meleg hangú 

leveleket tudott viszont írni. Talán férfi asan restellte érzéseit kinyilvánítani, úgy 

érezte, ezt írásban rejt�zköd�bben teheti.

Anyai nagyanyám Thoma Ilona (Bp. 1832. máj. 20.�–�Bp. 1944. jan. 10.). 

Talán a legközelebb � állt hozzám nagyszüleim közül, hiszen 15. évemben 

jártam, mikor meghalt, és � sokféleképpen sokat tett, hogy értelmem nyila-

dozzék. Sokfelé elvitt, az akkor Angol Parknak nevezett Vidám Parkba és mú-

zeumokba, Lakner bácsi gyermekszínházába és moziba, és sokat beszélgetett 

velem, kérdve dolgokról véleményemet. Vasárnaponként sokszor a Gaylhoffer 

nagyszül�knél ebédeltünk, ilyenkor az asztalnál nagy viták voltak (nagybátyáim 

is ott voltak), melyekb�l én nem sokat értettem, de azt láttam, hogy lehet akár 

szenvedélyes vitát folytatni úgy, hogy a vitatkozók szeretik egymást. Nagymama 

sokat várt t�lem és bízott bennem. Megtanultam t�le, és mint tanár próbáltam 

követni, hogy az embernek bíznia kell a tanítványaiban. Lehet, hogy csalódások 

is érik, de még inkább sok öröme lesz. Öntudatos polgárasszony volt, a  tár-

sadalmi el�jogok felháborították, a m�veletlenséget lenézte. „Az öregség nem 

szép, az öregség csúnya, nem jó megöregedni” – mondta. Én mint gyermek 

akkor ezt nem értettem, most már értegetem. Még nem volt hatvankét éves, 

mikor meghalt (szív). „Ha meghalok, id�nként gyere ki a síromhoz” – mondta 

néhányszor. Sokszor megteszem.

A harmadik gy�r�: a dédszül�k – apai ágon. Dédapám, Ritoók Zsig-

mond (Darvas 1837. febr. 9.�–�Nagyvárad 1905. ápr. 22.) ügyvéd, majd a nagy-

váradi kir. ítél�tábla tanácselnöke, végül a tábla elnöke. Szilágyi Dezs� mint 
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igazságügyminiszter felajánlotta neki az államtitkárságot, de nem vállalta. 

Távolabbi �seim közül talán hozzá érzem magam a legközelebb. Keresztyén 

szabadelv� – mondhatnám. Református keresztyén hitét nagyon komolyan vet-

te (a bihari református egyházmegyének 28 éven át volt gondnoka, azaz világi 

vezet�je), a református nevelésnek, különösen a n�nevelésnek szorgalmazója 

(ebben a tekintetben Pestalozzi hatott rá).

Más véleményét tiszteletben tartotta, de ezt a magáé iránt is elvárta. Gon-

dolatai, melyeket az akkori sajtóban is kifejtett, sokszor nagyon modernek. 

Mint tanár csak egyet emelek ki: a  történelem tanításában nem az adatok 

halmazát kell megtanultatni, hanem a diákokat a történelmi összefüggésekre 

rávezetni. Egyébként is fogékony volt mindenféle ismeret iránt: fi atal korában 

megtanulta a gyorsírást, így az 1861-i országgy�lésen mint gyorsíró m�ködött. 

Ennek révén került kapcsolatba Deák Ferenccel, akinek gondolkodása egész 

életében nagy hatással volt rá. Nagy könyvtára, melynek töredékei birtokomban 

vannak, szintén tájékozottságának széles voltát mutatja. A család nagyon fon-

tos volt számára, ezért is jelentett súlyos csapást hat gyermeke közül háromnak 

feln�ttkorban való elvesztése. Emma leánya viszont ismert írón� lett.

Felesége, az én dédanyám, Unghváry Berta (Nagymuzsaly, 1842. nov. 16.�– 

Cinkota, Mátyásföld 1923. ápr. 8.). Vele kapcsolatban semmi élményem sincs.

Apai ágon másik dédapám Tormay Béla (Szekszárd, 1839. nov. 16.�–�Bp. 

1906. dec. 29.) állatorvos, a modern magyar állatorvoslás és állatorvos-kép-

zés egyik úttör�je, az MTA lev. tagja. Határozott, er�s akaratú ember lehetett, 

amit a következ� apró eset mutat: mikor apja, Tormay Károly 1848-ban, 

a Batthyány- kormány idején miniszteri tanácsos lett, Szekszárdról Pestre köl-

töztek. Béla azonban nem érezte magát jól itt, és visszavágyott Szekszárdra. 

Tréfából egyszer azt mondták neki, hogy ha olyan nagyon szeretne visszamen-

ni, menjen. Tormay Béla erre szó nélkül elindult – kilencéves volt! –, és gyalog 

meg is érkezett Szekszárdra a nagybátyjához, aki már aggódva várta. Ezt az 

er�s akaratot és céltudatosságot m�ködtette kés�bb a magyar állatorvoslás 

fejlesztése és az állatorvosi ismeretek népszer�sítése érdekében.

Feleségér�l, az én dédanyámról, Barkassy Herminr�l (Bécs, 1846. dec. 

3.�–�Bp., 1920. febr. 15.) csak annyit tudok édesapámtól, hogy szigorú anya és 

nagyanya volt.

– anyai ágon. Dédapám Gaylhoffer János (Dános, 1829. aug. 5.�–�Bp. 1891. 

nov. 4.) tiszttartó, 1848/49-es honvéd huszár f�hadnagy. Ebb�l kifolyólag (is) a 

Gaylhoffer család er�sen Kossuth-párti volt, míg a Ritoókok, ugyancsak családi 

örökségképpen is, inkább a Széchenyi–Deák-vonalat tartották helyesnek. Ebb�l 

adódtak olykor szelíd családi viták.

Felesége, az én dédanyám Zlinszky Etelka (Pest, 1843. okt. 21.�–�?, 1889. 

máj. 9.). Róla semmi ismeretem sincsen.

Anyai ágon másik dédapám Thoma Károly (Buda, 1843. aug. 27.�–�Bp., 

1886. nov. 21.), a F�városi Takarékpénztár pénztárnoka, majd f�pénztárnoka. 

Fiatal korában többször járt Angliában, jó kapcsolatokat épített ki, s így kés�bb 

vállalta az angol érdekeltség� Magyar Asphalt Rt. pénztárnokságát is. Házában 

sok angol fordult meg. Viszonylag fi atalon halt meg: nagyanyámtól tudom, 

hogy hivatalos ügyben elment hazulról, és holtan hozták haza: az utcán esett 

össze (szív).
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Felesége, az én dédanyám Kralovánszky Ilona (Pest, 1851. aug. 26.�–�Bp., 

1920. márc. 7.). Férje halála után mint özvegy nevelte két leányát, részben 

otthon, részben a Sacré Coeur zárdában. Mint érdekességet jegyzem meg (ezt 

is nagyanyámtól tudom), hogy mivel a francia apácák nem tudták a magyar 

történelmet tanítani, a Budapesti Református Gimnázium igazgatóját és törté-

nelemtanárát kérte fel a rend, hogy a magyar történelmet tanítsa. Nagyanyám 

szerint órái nagy élményt jelentettek a leányoknak.

Gyökerek. A  Ritoók család az egykori Zemplén vármegyéb�l való, köze-

lebbr�l Gálszécsr�l, mely akkor még tiszta magyar település volt. (A  névnek 

megnyugtató etimológiája nincs, valószín�leg szláv ragadványnév.) Nemessé-

get Ritoók Antal kapott 1615-ben, ún. armalis nemességet, ami azt jelentette, 

hogy címert és rangot kapott, de birtokot és azzal járó el�nevet nem. Az ilyen 

nemesek, mivel nem volt családi birtokuk, mozgékonyabbak voltak, és mivel 

maguknak kellett anyagi életfeltételeiket biztosítaniuk, vállalkozóbb szelle-

m�ek. A Gaylhoffer, Tormay, Thoma családok eredetileg német nyelvterületr�l 

betelepedett családok voltak, a  Zlinszkyek szlávok, részben iparos polgárok, 

akik azután fokról fokra értelmiségi pályára léptek, részint földjükb�l él�k, akik 

azután szintén értelmiségivé váltak.

Ha nem voltak magyar eredet�ek, akkor is magyarokká váltak, annak val-

lották magukat, a magyar szabadságért küzdöttek, mint Gaylhoffer János, vagy 

tudásukkal szolgálták az ügyet, mint az említett Tormay Károly – aki nemcsak 

1848-ban állt a magyar szabadság mellé, hanem végig szolgálta mint orvos, 

elannyira, hogy 1850-ben hadbíróság elé állították –, vagy mint más értelmisé-

giek szolgálták a magyar társadalom el�menetelét, a magyar m�vel�dés ügyét. 

Voltak konzervatívok és újítók, katolikusok, reformátusok, evangélikusok, ne-

mesek és polgárok, de egyaránt készítették az utat az utánuk jöv�knek, akik 

erre a hagyományra építhettek, és akik ezért hálásak nekik, és a sok �snek, 

rokonnak, akikr�l itt most nem eshetett szó, de akik mind beleépültek utódaik 

életébe.


