
S Z E M L E 

A négy Emich emléke. 
Január 12-én a Kerepesi-úti teme-

tőben lefordítottak egy családi cí-
mert. Utolsó útjára kísérték férfikorá-
nak delelője előtt Emich Gusztávot. 
Benne letört az Emichek férfiága s 
eltűnt a magyar közélet teréről egy 
családnév, amely száz éven át szer-
vesen hozzátartozott a magyar élet-
hez s a magyar művelődés, a magyar 
könyv és könyvnyomtatás történe-
téhez. Az Emich-család Németor-
szágból származott hazánkba, a pesti 
polgárjogot Emich Ferenc 1812-ben 
szerezte meg. Házassága révén került 
összeköttetésbe hazánkkal s már a 
következő generáció, fia, Emich Gusz-
táv vezetőszerepre vállalkozott a ma-
gyar kultúra támogatásában, terjesz-
tésében. A magyar föld varázsa ma-
gyarrá tette pár évtized alatt az Emi-
cheket s ma úgy gyászoljuk őket, 
mintha a foglaló ősi családok egyike 
halt volna ki bennük. Mert foglalók 
lettek ők itt, a magyar kultúra harcos 
honfoglalói és imperiumterjesztői. 
Négy generáció írta be nevét a magyar 
művelődéstörténet lapjaira: négy 
Emich Gusztáv, az apa, a fiú, az unoka 
és a dédunoka. A két első a magyar 
könyvkiadás hőskorának volt első-
sorban küzdő katonája, a két utóbbi 
a fiatal magyar iparnak és kereskede-
lemnek szentelte életét. Az Emich-
család tehát mindig éppen időszerű 
úttörőket adott az országnak. Ennek 
a családnak az élete összefüggő és ke-
rek egész. Nem bomlik részekre, nin-
csenek benne törésvonalak. Egyetlen 
akarás és egyetlen törekvés megismé-
telt reinkarnációjaként foghatjuk fel 
a négy generációt: igyekeztek megszol-

gálni és gazdagítani azt a nemzetet és or-
szágot, mely szeretettel és bizalommal 
fogadta őket keblére. Igyekvésüket 
siker koronázta, a nemzet szeretettel 
és hálával övezte őket s emlékük előtt 
mindenkor tisztelettel fog megállni. 

Emich Gusztáv 1841-ben nyert 
könyvkereskedői jogot. 1830 óta ké-
szült nagy lelkesédéssel erre a pályára 
a pesti Eggenberger Józsefnél, a bécsi 
Tandler és Schaeffer cégnél és a párisi 
Renouardnál. Ő volt az első nagy ma-
gyar könyvkiadó, ő vetette meg az 
«Athenaeum» könyvkiadóvállalat alap-
ját. Nincs a negyvenes évektől kezdve 
nagy magyar irodalmi név, mely nem 
volt vonatkozásban Emich Gusztáv-
val, aki kiadványaival egyetemben 
még életében fogalommá vált. Huszon-
hét év alatt 663 művet adott ki 830 
kötetben s ebből 629 mű volt magyar-, 
32 német-, egy latin- és egy francia-
nyelvű. Nem a nagyobb jövedelmet 
jelentő tankönyvkiadással foglalko-
zott, hanem a kevesebb hasznot je-
lentő, de nagyobb kulturális hivatást 
teljesítő szépirodalom kiadója volt. 
Ő adta ki Petőfit, Bajzát, Csokonayt, 
Faludit, Liszti Lászlót, Zrínyi Miklóst, 
Jókai 14 regényét, Kemény Zsigmond 
hat regényét, Madách Ember tragédiá-
ját. Németül adta ki Kemény és Eöt-
vös regényeit s magyarra fordíttatott 
több idegen remeket. Ő indította el a 
Honderűt, Reformot, Új Magyar Mú-
zeumot, Pesti Naplót (1850), Buda-
pesti Hirlapot (1852), Sürgönyt (1860) 
és Magyarországot (1867). Munkássága 
nemcsak a tisztán ítélő üzletember, 
hanem a komoly kultúrpolitikus méltó 
eredménye volt. 
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A második Emich Gusztáv atyja 
nyomdokain haladt. Naggyá fejlesz-
tette és a változott idővel együtt kor-
szerűvé tette az Athenaeumot. Típusa 
volt azoknak az átfogó érdeklődésű, 
kulturális aláfestésű magyaroknak, 
akik csak a mult század harmadik ne-
gyedében találhatók meg s akikben 
ezt a széles skálát talán az alkotmá-
nyos életenkívüli két évtized nagy 
befelétekintése fejlesztette ki. Nem-
csak nagy könyvkiadó volt, de elis-
mert szaktudós, híres könyvgyüjtő és 
neves politikus. 

A harmadik Emich Gusztáv a szá-
zad negyedik negyedében fellendült 
magyar ipari és kereskedelmi törekvé-
sek harcosa és eredményes munkása 
volt, de munkás élete nemcsak be-
nyúlt a huszadik századba is, de köz-
életi pályájának csúcsaira is ekkor ért 
fel. A legnehezebb időben, az ország 
nagy területi és vérveszteségei után, 
a háború és a forradalmak ipari és 
kereskedelmi destrukciója által romba-
döntött magyar kereskedelmi élet 
első fellélekzési próbáikor, 1920-ban 
lett kereskedelemügyi miniszter, majd 
lett a négyszáz év óta először önállóan 
képviselt Magyarország első követe a 
német birodalomban. A magyar föld, 
levegő, élet valóban annyira magyarrá 
tette az Emicheket, hogy visszamehet-
tek régi hazájukba is méltán reprezen-
tálni új nemzetüket. 

Az utolsó Emich Gusztáv, akit 
most, alig harmincötéves korában, el-
temettünk, atyja nyomdokaiban ha-
ladt. A magyar élet legaktuálisabb 
kérdései iránt épp akkora volt az érdek-
lődése és a megérzése, mint közvetlen 
őseinek. 1930-ban megjelent könyve, 
melyet atyja emlékének, a kötelesség-
teljesítés és önzetlen hazafiság példa-
képének szentelt, a gazdasági és tár-

sadalmi megújhodás nagy kérdéseivel 
foglalkozott. Súlyosabb és életgyöke-
rünkre vágóbb kérdése igazán nincs 
problémáktól terhes életünknek, mint 
ez a két sorskérdés. Poszthumusz- mun-
kája, melyet feltétlenül közkinccsé 
kell tenni, szintén átfogó gazdaság-
politikai természetű volt s azokat a 
gazdasági és nemzetpolitikai utakat 
kereste, amelyek a XXI-ik század felé 
vezetnek. Gazdaságtudományi mun-
kássága erős erkölcsi bázison állott, 
ami jellemző minden Emichre. Ideális 
lendület, izzó magyar lélek nyilatko-
zott meg az adatok és számok tömegén 
felépült munkájában is. Izzó magyar 
lelke tette őt a magyar igazság értékes 
harcosává. Ő teremtette az ismert 
trianoni levelezőlapokat, amelyek a 
földkerekén mindenhová elvitték s 
beszédesen hirdették a velünk tör-
tént, csontunkig vágó igazságtalan-
ságot. Ezek a levelezőlapok voltak a 
legsúlyosabb és legreménytelenebb 
években úgyszólván egyedüli beszédes 
és eredményes követei, szószólói a tria-
noni Magyarországnak. A levelezőla-
pokat a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének ajándékozta, mintegy 
jeléül és elismeréséül annak, hogy az 
igazságért való harcban egyenlő küz-
dőfél a férfival a nő is. A béke háború-
jának a nők is kiemelkedő hősei tud-
nak lenni. 

Az ifjan letört utolsó sarj után le-
fordították az Emich-címert. A ma-
gyar közéletből eltűnt ez a név, de 
örökre ott marad mindenki emlékeze-
tében, aki számon tartja, hogy kik épí-
tették fel a modern Magyarországot. 
Az Emichek négy generáció életművét 
állították az építés szolgálatába s ez 
a nemzet életébe beépített négy hiány-
talan élet biztosítja emlékük mara-
dandóságát. 

Asztalos Miklós. 
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