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Szabadságharcunk 1849-ben végleg elbukott Komárom kapitulációjával. A várból Grisza 
Ágost kapitány zászlóalja lobogóját testére csavarva hozta ki.1 December 8-án szabadon el-
hagyhatta az országot, Geleitschein (kísérőlevél) birtokában külföldre távozhatott. 1850 ja-
nuár elején megérkezik Londonba. Ott angol nyelvtudását szorgalmasan gyarapítja, a franci-
át diákkorában tanulta a pozsonyi líceumban. Gyakran megfordul a Hyde parkban, ahová 
Viktória királynő férje, Albert herceg a világ gazdaságának és az emberiség haladásának 
bemutatására olyan kiállítást javasolt, mely még nem volt a világon. A Joseph Paxton, De-
vonshire herceg kertépítésze által tervezett Kristálypalota építése megkezdődik, mely ott-
hont ad az első világkiállításnak; 1851 tavaszán megnyílik. Grisza Agostot ez már nem érte 
ott, előző év októberében Amerikába hajózik, ott remél jobb megélhetést találni. A kiállítá-
son Magyarország az Osztrák Birodalmon belül szerepel. Fischer Mór herendi porcelánjaival 
megnyeri Viktória királynő tetszését, s azóta a nevén emlegetett lepkés, virágos mintájú, 
kínai hatást érzékeltető szerviz világsikert arat. 

Grisza négyévi küzdelmes amerikai tartózkodása nem hozott számára boldogulást, angol 
nyelvtudását azonban tökéletesítette, New Yorkban hírlapírásból is élt. Később tudósításo-
kat küldött amerikai lapoknak. Nyelvismereteit hasznosítani akarva, 1854-ben visszatért Eu-
rópába, s Párizsban telepedett le, fordítóirodát nyitott. Jövőjét arra alapozta, hogy Párizs 
éppen a világkiállítás megnyitására készült, Londont követve. Grisza a kiállítást szervezők-
nek felajánlhatta levelező tevékenységét. Tudósításokkal látta el az amerikai lapokat, s en-
nek méltánylására III. Napóleontól névvé szóló bronz emlékérmet kapott, melyet attól kezd-
ve fordítóirodája hirdetésében büszként feltüntetett. 

A párizsi világkiállításon 1855-ben már önálló magyar osztályon mutatták be Ganz Ábrahám 
kéregöntésű vaskerekeit, ismételten a herendi porcelánt; mindkettő kitüntetést kapott. 

1862-ben a londoni világkiállításra Grisza a magyar osztályról angolul készített katalógust. 
Ezen is kiemelkedő magyar sikerek születtek; érmet kaptak a Ganz-gyár öntvényei, a Vidáts 
testvérekekéi, mezőgazdasági gépei, Goldberger textiljei, Fischer porcelánjai. 

Magyarország politikai helyzete a következő években gyökeresen megváltozik. A porosz-
osztrák háborúban, a königgrátzi csatavesztés után 1866-ban Bismarck biztatására a Klapka-
légió betör az országba. Az első zászlóalj parancsnoka a Klapka által őrnaggyá kinevezett 
Grisza Ágost. A hirtelen megkötött osztrák-porosz béke miatt, csalódást okozva, a vissza-
rendelt légiót fel kellett oszlatni, 1867-ben azonban létrejött a kiegyezés. 

Az ország helyzetének megváltozását jelezte a Párizsban megrendezett világkiállításra va-
ló készület. Bizottságot küldenek ki a magyar osztály rendezésére. Henszlman Imréépítész, 
Römer Flóris archeológus, Térey Pál a tagjai. Velük tart Párizsba Hindy Árpád újságíró, a 
magyar gazdasági egyesület országos bizottság titkára. Grisza tevékenyen bekapcsolódik a 
magyar tárlat rendezésébe. Katalógusát elkészíti francia nyelven, hozzácsatolja Magyaror-
szág rövid ismertetését és statisztikai adatait. A kiállítás május 6-án megnyílt. Rómer Flóris 
naplójából megismerjük neves magyar látogatóit: Barabás Miklós festő, Greguss Ágost eszté-
ta és testvére, Gyula, Zsigmondy Vilmos, a híres bányamérnök, Grisza unokatestvére, Orlay 
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Sorna festő, Petőfi unokatestvére, Klapka György tábornok, Madarász Viktor, Munkácsy Mi-
hály, Lötz Károly festőművészek, Kemény Zsigmond író, l.ővey Klára emigráns, Teleky Blan-
ka volt barátnője, a de Gerando család nevelőnője, Andrássy Gyula miniszter, s többen má-
sok.2 Rómer Flóris május 24-én külön feljegyzi: „Kossuth Lajos, Magyarország volt kormány-
zója e napokban Párizsba érkezett, ma látogatta meg előszóra kiállítást, jelesen Magyaror-
szág tárgyait is Lhász Dániel ezredes, Simonyi Ernő hazánkfia és Szilágyi Virgil Úr, ki 
szintén néhány nap előtt érkezett ide, voltak társaságában." Türr Lstván tábornok, Grisza 
barátja, feleségével együtt szintén meglátogatta a kiállítást. Végül sikeresen zárult a magya-
rok számára: arany-, ezüst-, bronzérem jutott a gyapjúkollektív-kiállítóknak, gőzmalom-, bor-
vidék-, porcelán-, vasgyári termékeiknek. Grisza Ágost ismét névre szóló bronzérmet kapott 
///. Napóleontól fordítói, angol-amerikai tudósításai elismeréseként, de a kiállítók hiába szor-
galmazták itthoni kitüntetését, emigráns ilyet még nem kaphatott. Hindy Árpád feleségül 
vette Grisza feleségének első férjétől származott lányát, Gyurman Etelkát, így végződött a 
párizsi világkiállítás 1867-ben. 

A kiállításon kitüntetett Krupp ágyúi három év múlva lövik Párizst. Grisza az ostromlott 
városban a máltai lovagrend kórházának ambulanciagondnoka és könyvelője Mundy báró 
szolgálatában. 

A kommün alatt majdnem kivégzik, utána hazamenekített családját követi. Pesten nem 
várja megélhetés, állás. Barátja, Türr István hívja néhány napra Bácskába, az épülő Ferenc-
csatorna megtekintésére. Ugyanakkor írja feleségének: „Másfelől báró Schwarcz (ki Excel-
lentiás lett) sürgetőleg felszólított menjek Bécsbe oldala mellé a kiállításnál mint angol-fran-
cia, spanyol-olasz stb. levelező működni 3000 forintot ajánl fel évenkint, de még valamivel 
többet remélek tőle kicsikarni."3 Türr is azt tanácsolja, fogadja el az állást. Grisza maga is 
belátja, Pesten nemigen várhat jobbat, Bécsben inkább juthat mellékes keresethez is, azért 
úgy dönt, hogy elfogadja a javaslatot. A következő évet Bécsben tölti a kiállítás előkészíté-
sével, melyet 1873. május l-jén Ferencfózsef osztrák császár és magyar király nyitja meg. 

Másfél év alatt Grisza beleunt a számára terhes állásba, június 13-án írja Róza lányának: 
„Ennél ízetlenebbet még nem viseltem teljes életemben. Édes lelkem, május 31-én este meg-
szűntem a világtárlati igazgatóság hivatalnoka lenni. Én teljességgel akarván elválni a csúf 
bontiquetől, egészségügyi ürügyet hoztam fel, mint a miniszterek szoktak, Schwarcz pedig 
egy szép levelet írt és 200 forint jutalomdíjt fizetett ki nekem »kitűnő szolgálataimért«."4 „A 
kiállítás még hat hónapig tartott, de Grisza nem nagy sikert jósolt eredményül: „A világtárlat-
ra nézve most már, kivált a folytonos esőzések következtében, legalább 14 millió deficitre 
lehet számítani, minek egyedüli oka a túlságosan költséges építkezés és kezelés és minden 
rendszeresség hiánya." 

Egykor //. József császár engedte át a Prátert a nép számára, e mellett épült fel a 100 m 
átmérőjű Rotund, a világkiállítás főépülete. Vele együtt mulatóhelyek, vendéglők, kávéhá-
zak sokasága keletkezett. A kiállítás hazánkból a mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar 
termékeit képviselte. 1687 érmet és oklevelet osztottak ki. A kiállítás elindította Bécs világ-
várossá építésének évtizedekig tartó munkálatait, a városnak új arculatot adott. Grisza Ágost 
továbbra is Bécsben élt 1877-ig, váltakozó, inkább nyomorúságos fordítói jövedelméből. 
Végre Tisza Kálmán miniszterelnök sajtóirodájának fordítója 1884-ben bekövetkezett el-
hunytáig. 

Az 1867-ben rendezett párizsi világkiállítás kiemelkedő sikere a franciákat egy évtized 
múlva arra ösztökélte, hogy ismét megrendezzék. Erre két évvel a philadelphiai tárlat után, 
1878. május l-jén került sor. Flazánkból, a hat éve Párizsba költözött Munkácsy Mihály fes-
tőművészünk Milton-]z aratott kiemelkedő sikert. 

Párizsban 1845-ben már működött a Magyar Jótékony Egylet, egyik alapítója Garay Antal 
asztaloslegény. Az 1848 februári forradalomban is részt vett, és ült Lajos Fülöp trónusában. 
A magyar szabadságharc kitörésekor hazatér, előbb zászlótartó, majd főhadnagy Grisza 
Ágost parancsnoksága alatt. A párizsi magyar egyletet a bonapartizmus a 48-as forradalom 
után betiltotta, csak 1864-ben kapott új működési engedélyt. 1870. január l-jén megalakult 
Párizsban a Cercle Hongrois (Magyar Kör) is, elnökévé Griszát választották. Inkább értelmi-

2 Rómer Flóris útinaplója a párizsi világkiállításról. Párizs, 18Ó7./OSZK. Fol. H. 1358. 
1 Grisza Ágost levele feleségéhez 1871. júl. 27. Múzeum Penc. Adattár. 
4 Grisza Ágost levele lányához. Bécs, 1873- jún. 13. Múzeum Penc. Adattár. 
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ségi kör, csak négy hónapig működött. Tagjai többek között: Madarász Viktor, KauszerJó-
zsef építész, Kakujay Gyula újságíró, Forster Gyula s A Magyar Jótékony Egylet a porosz-
francia háború alatt kis ideig szünetelt, de 1871 őszén újra működött. Amíg Grisza Párizsban 
tartózkodott, Türr-rel együtt támogatták a hazánkból Párizsba vándorolt mesterlegények el-
helyezkedését. Az 1880-as évektől virágzott a francia-magyar barátság. Munkácsy Mihály az 
egylet elnöke, Zichy Mihály mellette az örökös elnök. Némelyik Párizsba került hazánkfiá-
nak sikerült gyökeret verni s anyagi jólétre szert tenni ügyes vállalkozásával. 

Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival című regényében Tóth Mihály Ameriká-
ban mesés vagyonhoz jut azzal, hogy atyja, a szécsényi pékmester példája nyomán sóskiflit, 
perecet süttet, melyet Amerikában nem ismernek, a sörfogyasztást is növeli. Az ügyes vállal-
kozó sütödéi sorainak létesítésével óriási vagyonnak veti meg alapját. Az író képzeletében 
született vagy híradásból merítette témáját. Hasonló eset azonban nem New Yorkban, ha-
nem Párizsban történt egy hazánkfiával az 1878-ban, majd 1889-ben rendezett világkiállítás 
alkalmával. Történetét családi hagyomány őrizte meg. Az Őrségből Pozsony, Moson, Győr 
vármegyébe elszármazó Steltzer família egyik leszármazója, S. Sándor 1850-ben Győrben 
született. ' Pékmesterséget tanult, történetesen Pozsonyban, „Weis Bäckermeister" - fehér 
pékmester, azaz péksüteményt készítő rokonánál. A felszabadult péklegény világot látni in-
dult külföldre, s az 1870-es évek közepén megérkezik Párizsba. Az 1878-as világkiállítás 
megnyitásakor már önálló mester, s a tárlat idején különleges péksüteménnyel lepi meg 
Párizst. Pozsonyi kiflit és rábaközi perecet árul a világkiállításon. Mindkettő olyan ismeret-
len, mely élénk keresletével az ifjú pékmesternek tetemes hasznot hoz. Még ebben az év-
ben hazatér, Győrben megnősül, majd visszatér. 1881-ben már a Párizsi Szabadkőműves 
Nagypáholy tagjának veszik fel. Közéleti tevékenységéről tűzoltó-parancsnoki, vállán átvet-
hető széles, vörös szalag maradt emlékül és egy bronzérem. Két kislányuk elemi iskoláikat 
ott végzik, s jő tanulásukért jutalomkönyveket kapnak. Közben 1889-ben rendezik az újabb 
világkiállítást, melyre az Eiffel-torony épül a világ csodájára. E kiállítás is az iparosok akkori 
aranybányája volt. Steltzer Sándor anyagilag annyira gyarapodott, hogy családjával hazaköl-
tözhetett. Győr-Szigetben nagy péküzemet létesített, melyben tíz segéddel dolgoztatott. Egy 
sikertelen lisztkötése nyomán veszteség érte, a kenyeret olcsóbban kellett árulnia, mint ami-
be a liszt került. Annyit azonban megmentett vagyonából, hogy helyette egy családi házat 
tudott vásárolni, de abba is építtetett pékséget, egy segéddel dolgoztatva. Mikszáth regény-
főhőse, Tóth Mihály tajtékpipa-készítő volt, amíg nem lett belőle „kiflikirály". Steltzer Sándor 
megmaradt tisztes kisiparosnak, legbüszkébb volt sárgára kiszívott tajtékpipájára, mely utol-
só emlék tőle. 

Hat világkiállításról gyűjtött magyar emlékek eléggé bizonyítják, hogy akkor is Európához 
tartoztunk! 

Jakus Lajos 

6 Bajomi Lázár Endre. Arpadine, 1980. 88. old. 
Családi okmányok a szerző tulajdonában. 
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