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2016. szeptember 29. 17 óra 
 

Fügedi Erik mint az arisztokrata levéltárak „megmentője”1945 után 
 

Előadó: dr. RÁCZ GYÖRGY (levéltáros,  
a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese, MHGT) 

 
Az ülést vezeti: Pandula Attila, elnök 

 
 

Az előadás a 100 éve szüle-
tett Fügedi Erik 1945 és 
1952 közötti tevékenységét 
tekinti át, különös tekintet-
tel a Veszélyeztetett Ma-
gángyűjtemények Miniszte-
ri Biztosságának az élén 
végzett tevékenységére. Fü-
gedi „ahhoz a generációhoz 
tartozott, amely a törté-
nelmi Magyarországnak 
mind az értékeit, mind a 
problémáit örökölte, és 
igyekezett megmenteni an-
nak intellektuális eredmé-

nyeit, miközben felülemelkedett a nemzeti és társadalmi előítéleteken.” En-
nek szellemében próbálta az új viszonyok között megmenteni a főúri levéltá-
rakat és gyűjteményeket. Tevékenységének értékelése ma különösen aktuá-
lis, hiszen napjainkban is folynak restitúciós tárgyalások egyes családok és 
az állam között.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2016. október 27. 17 óra 
 

Család és vállalat. A Gulden család szerepe  
a Ganz, a Herendi Porcelángyár és a Gerbeaud Rt. történetében 

 
Előadó: SZŰTS ISTVÁN GERGELY (levéltáros, MNL Veszprém Megyei Levéltára) 

Az ülést vezeti: Kollega Tarsoly István, alelnök 
 

A Bajorországból származó 
Gulden család a dualiz-
mus korától egészen a II. 
világháború végéig komoly, 
ám eddig szinte teljesen 
feltáratlan szerepet töltött 
be a magyar gazdasági 
életben.  

A családfő, Julius 
Gulden 1871-ben, felesé-
gével Eichleiter Frideriká-
val érkezett Budára, ahol a 
Ganz gyár mérnöke, majd 

igazgató-helyettese lett. Felesége révén sógora volt a gyárat irányító Eichleiter 
Antalnak és Mechwart Andrásnak. Gulden a Ganzban végzett fontos szakmai 
munkája mellett a budai, német nyelvű evangélikus közösség tagja is volt. 
Munkája révén például a Karinthy családhoz is fontos kapocs fűzte. Hét 
gyermeke született, akik közül felnőve többen szintén szerepet vállaltak a 
Ganznál. 

Legkisebb gyermeke, Gyula azonban a Herendi Porcelángyár vezérigaz-
gatójaként és többségi részvénytulajdonosaként lett ismert. Vezetése alatt a 
porcelángyár hatalmas fejlődésen ment keresztül, megsokszorozva a terme-
lést és értékesítést. Ő volt a vállalat első menedzser szemléletű vezetője. A 
Ganzhoz hasonlón itt is fontos szerep jutott, a kiváló szakemberekké váló és 
több nyelven beszélő testvéreknek.  

Gulden Gyula felesége révén a közkedvelt Gerbeaud Rt. irányításában 
is aktív szerepet vállalt. A két világhírű márka személyének köszönhetően az 
1930-as évek végétől gyakorta együtt jelent meg nagy nemzetközi kiállításo-
kon és vásárokon. Gulden Gyula vállalatvezetői munkája mellett számos 
szakmai és közéleti szervezet tagja, majd 1938-tól Portugália tiszteletbeli bu-
dapesti alkonzulja is lett. 1944-ben aktív szerepet vállalt az embermentés-
ben. 

Ahogy a legtöbb hazai vállalkozó család, úgy Guldenék esetében is a 
háború kimenetele, majd a magyar gazdaság államosítása végzetes követ-
kezményekkel járt. A család elveszítette ingatlanjait és vállalati tulajdonjogát, 
részvényeit. A családtagok közül többen a háború során vesztették életüket, 
vagy később külföldre menekültek, néhányan pedig itthon maradva tulajdo-
nuktól megfosztva voltak kénytelenek élni.  
 
 
 



2016. november 24. 17 óra 
 

150 év a magyar vendéglátás szolgálatában –  
A Gundel család hat generációja 

 
Előadó: dr. dr.h.c. GUNDEL JÁNOS  

(prof. emeritus, a BGE KVIK ny. tanszékvezetője) és  
GUNDEL GÁBOR, gasztronómiai szakértő 

 
Az ülést vezeti: Kovács Eleonóra, főtitkár 

Johann Adam Michael Gundel, 
aki 1844-ben, Ansbachban (Ba-
jorország) született, és Gundel 
Jánosként, 1915-ben Budapes-
ten, halt meg, családi okok mi-
att 13 évesen elindult Pestre, 
ahová megérkezve végigjárta a 
vendéglős szakma minden fokát, 
és családot alapítva elindította a 
Gundelek mindmáig aktív ven-
déglős pályáját. Neki öt, Károly 
fiának tizenhárom gyermeke 
született, s tőlük 26 unoka; az 
ötödik és hatodik generáció már 
csaknem megszámlálhatatlan. E 
népes család összesen 18 tagja 
(plusz jó néhány házastársuk) 
került a vendéglátásba. Munká-
juk külön-külön is nagyon 
eredményes volt, de egymást 
kiegészítő tevékenységük napja-
inkban is segíti a magyar gaszt-
ronómia nemzetközi hírnevének 
növekedését. Azonkívül, hogy a 
városligeti vendéglő még mindig 
(immár több mint száz éve) a 
Gundel nevet viseli, van egy 
Gundel Károly utca; egy, az ala-
pító Gundel Jánosra emlékező 
emléktábla az Alkotmány utca 
1–3. számú épület (az egykori 

István Főherceg Szálló) falán; Gundel Károly 1999-ben megkapta a „Magyar 
örökség” díjat; 2014-ben, a „Gundel örökség – Gundel Károly gasztronómiai 
és vendéglátóipari öröksége és a Gundel Étterem” felvételt nyert a „Hungari-
cumok Gyűjteményébe”. A Gundelek hat generációs életműve, leszármazot-
taik, valamint tanítványaik munkájában él tovább és napjainkban is példa-
ként szolgálhat mindenkinek, aki a magyar vendéglátást szívügyének tekinti. 



2016. december 8. 17 óra 
 

Clark Ádám emberi portréja, családja és leszármazottai 
 

Előadó: dr. HAJÓS TAMÁS (ny. villamosmérnök, családtörténet kutató) 
 

Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla, titkár 
 

Az előadás kísérletet tesz a Pest-
Budai Lánchíd építését vezető 
fiatal skót, Clark Ádám (1811–
1866) emberi vonásainak bemu-
tatására, alapozva naplótöredé-
keire és szüleivel folytatott leve-
lezésére. Munkája során miként 
törekedett a kitartó, öntudatos 
és felelősséget vállaló munkavég-
zésre? Hogyan jelenik meg Clark 
Ádám magyarországi tevékeny-
sége a korabeli újságokban és 
Széchenyi István személyes nap-
lójában? Milyen személyeskedő 
harcok kísérték a világraszóló 
hídépítő vállalkozást? A bécsi 
szakmai körök kritikájára adott 
válaszában hogyan védte meg a 
brit mérnökiskola tekintélyét, 
Széchenyi támogatásával? Nyo-
mozás a híd alapkőletételekor a 
királytól kapott arany tubákos 
szelence után.  

Szó kerül Clark Ádám fele-
ségének, Áldásy Máriának a 
származására, a családi biblia 
bejegyzéseire, továbbá a ma is 

élő leszármazottakra, a skót–magyar rokonság egymásra találására 150 év 
után. Az előadó bemutatja a skót Clark család címerét is. A család nevezete-
sebb tagjai közül megemlíti Áldásy Antalt (1869–1932), korának jeles törté-
netíróját és heraldikusát, és a dédunokát, Hajós Györgyöt (1912–1972), aki 
matematikus, s a geometria híres professzora volt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Összejöveteleink helyszíne: 
Magyar Nemzeti Múzeum  

Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14–16. Pollack Terem. 
 
Felkérjük előadóinkat, hogy előadásuk anyagát megjelentetésre alkalmas, 
szerkesztett formában juttassák el hozzánk, hogy azt később kiadványunk-
ban (Turul) közzétehessük! Az anyagokat e-mailben Kovács Eleonóra főtit-
kár, (egyúttal felelős szerkesztő) címére szíveskedjenek megküldeni: 
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu. 
 
Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy az éves tagdíj befizetéséről ne feledkezze-
nek meg! A tagsági díj változatlan: 1500 Ft. 
 
Átutalás esetén: OTP11705008-20414364. 
 
Nemzetközi számlaszám: HU72 1170 5008 2041 4364 0000 0000 
SWIFT KÓD (BIC) OTPVHUHV 
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