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Lőnyay Menyh étt,
a pótolhatatlan
aprómunkás
Nem kisebb személyiség, mint Deák Ferenc mondta róla,
hogy a politikában nincs ugyan olyan ember, aki ne lenne
nélkülözhetetlen, ő mégis tud egyet, aki nemzetgazdaságí és
pénzügyi i§mereteinél fogva, ez idő szelint c§aku8yan pótol,
hatatlan volna. Életkorál s ritka képességeit tekintve, az or,
szágnak és az Akadémiárrak is még sok és nagy szolgálatot
tehetett volna, ha idő előtt nem záródik le eredményekben
és érdekes mozzanatokban oly gazdag pályája - e szavakkal
méltatta őt emlékbeszédében akadénriai elnökként utódja,
Trefort Ágoston. I(ét gazdasági és politikai világ átmeneté-
nek nagy formátumú egyénisége volt, annak a nagy nemze-
déknek egyik építkező típusú tagja, alnely lerakta a polgári
Magyaroíszág alapjait - í8y ósszegezte e gazdag pályát Tó-
kéczki László vázlato§ történclmi arcképében.

Az utókor igencsak hálátlarrnak bizonyult vele szemben,
még egyetlen alapos, körültekintó monogtáfia sem készült
életéről, munkásságáról - ezt már egy nTásik történész, Ci,
eger András írta. Holott egy olyan személyiség esetében, akí
egyszerre volt politikus (miniszterelnök), pénzügyi szakem,
ber, akadémiai elnök, vállalkozó, több tízezer hol<l birtokosa
és kiterjedt családjának vezére, ez nagyon is indokolt és idő-
szerú volna, Hogy Lónyay Menyhért neve és sokrétú munkás-
sága mégsem ment feledésbe, azért nagyon §okat tett már a
Tuz5ér l(özségért l(özalapítvány, amely az idén több önkor-
mányzattal és PartnerszerVezettel ö§szefogva meghirdette a

Lónyay 2O0 emlékévet. A januártól decembetig tartó plog-
' íamsorozat keretében ma a budapesti Ráday-házban Lónyay
Menyhért és a református egyház címmel rendez koníeren-
ciát és kiállításnegnyitót a közalaPítvány és a Dunamelléki
Református Egyházkerúlet. November 7-én, hétfőn pedig a
magyar tudomány ünnepe alkalmából Tuzséron, a Lónyay,
ka§télyban rendeznek konferenciát.

Lónyayra elsősorban gazdasági, pénzügyi szakemberként
emlékezünk, így természetes, hogy az emlékév megnyit(lján
Varga Mihály pénzúgyminisztef méltatta a kiegyezés utá-
tri elsó magyar pénzügyminiszter munkásságát. Nagyrészt
az ö erdeme rolt a íüggetlen magyar pénzügymiilisztéri.
um és a költségvetés intézményének létrehozása, valamint
a penzügyörseg me8teremtése, Munkíia nagyban hozzdiá-
rult a magyar államháztartás stabilizálásához, miközben az
ország gazdasági fejlődését is bizto§ította.

Az 1822. január 6-án a tiszaháti Nagylónyán református
középbirtokos családban szúletett Lónyay Menyhért egész
élete a köz szolgálatában telt. Már huszonegy éves korá-
tól szülőfdld.ie, Be(eg vármegye országgyúlési kóvete, s íő
példaképe és atyai baíátia lett gróf széchenyi István, najd
báró Eötvös |ózsef. Az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc idejérr a magyar felelős kormány pénzügyminiszté-
riumában dolgozott, államtitkári rangig emelkedett. A vi-
lágosi fegyverletétel utár-r Párizsba menekült, de már 1850-
ben császári kegyelemmel hazatérhetett, s a gazdasági és
a tudonányos élet aktív szereplőjévé vált, egyik alapítóia
volt az első hazai biztosítótársa§á8nak és a Magyar Fóld-
hitelintézetnek. Deák Ferenc és (volt diáktársa, régi bat,át-
ja) gróf Andrássy Gyula oldaIán )elentós szelepet iátszott
a kiegyezés előkészítésében, így 1867-ben ó lett a magyar
pénzűgyminiszter. Három évvel késóbb Ferenc }ózsef csá-
szár és király a Monarchia közős pénzügyminiszterévé ne-
vezte ki, s 187t-ben grófi rangra emelte. Az év végétól a kö-
zös külúgymirriszterré kinevezett Andrássyt követte a ma-
gyar miniszterelnöki poszton, de az ellenzék lejárató parla,
menti és saitótámadásai, korrupciós rágalmai miatt bő egy
év után lemondani kényszerült. Rövid kormányfói műkó-

déséhez köthetó egy sor lontos vasúti építkezés és az első
ipartőrvény is, amely felszámolta a céheket és biztosította
a szabrd ipl r gyaLorl.rsát,

Lónyay nem feledkezett meg szúkebb pátrájáról semj részt
vett a Nyíregyháza Ungvár közótti vasútvonal kiépítésében,
a Tisza szabályozásában, a nevét viselli L(ilryay-íőcsatorna
megvalósitásában. Forrón szeretett sziilőfóldje egyházainak,
iskoláinak nagyvonalú támogatója volt, 1860-ban választot-
ták meg a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává,
amelynek - példaképe és barátja, Eötvös |ózsef halálát kö_
vetően - 1871-ben ő lett az elnöke, s e ti§zt§égét 1884-berr
bekövetkezett halálái8 betóltötte. E minőségében az Akadé_
mia pénzügyeit íendbe hozta, az alapítványi vagyont meg-
eró§ítette, Külőn érdeme az általa rajorrgva tisztelt széchenyi
gróf szellerni hagyatókárrak rendezése, kiizcélú megvásárlása.

A mai konferencia apropóján érderrres kiemelni, hogy a

hithű Ieformátu§ Lónyay kegyelettel és rragy szorgalommal
hordozta őiei egyházának gondiát, és bőségesen gyakorolta
a jókedvú aclakozást az egyházkózségeknek, egylrízi intéz
ményeknek és tchetséges ifjaknak. Határozottan fellépett a
protestáns egyházak autonómiá'át csorbító abszolutisztikus
tórekvésekkel szemben, majd pénzügyminisztersége idején
megkezclődiitt a refoímátu§okat i§ éIiDtő államsegélyes po-
litika. Kiváló tevékenységet fe.itett ki a református egylrázi
közalap létrehozásában és múködtetésében, amely egy év-
tized alatt többet ért el a gyámolítás, segélyezés terén, mint
az azt megelőző negyven év alatt együttvéve. Nen1 véletle-
nül tartottü ezt Lónyay élete fő múvének, és sorsszerú, hogy
éppen a közalapbizottság egyik ülésén érte halálos rosszul-
léte 1884. november 3-án.

Lónyay rnár iljú korában azt yallotta magáról, hogy hasz-
nos polgára akar lenni a hazának, és változat<ls, sokirányú pá-

lyája folyarnán térryleg a polgári-nemzeti Magyarország fá-
radhatatlal,}, hasznos,,aprómunkása" volt. Miniszterellróki
tisztségéból tórtént távozásakor Deák hosszan sorolta a ha
Zának tett §zolgálatait, s arra intette kortársait: ,,ezen férfiú-
nak érdemeít elPeledni nem lehe[, nem szabad", Jó volna, ha
uri, xxl. századi magyarok is hallgatnárrk a haza bólcsére.


