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Heilprin Mihály 1823-1888

1823. február23.  Piotrków
(Lengyelország)

Apja: Phineas Mendel Heilprin 
felvilágosult ortodox rabbinista 
műveltségű posztókereskedő.

Tanulmányai: autodidakta,  soha 
nem járt iskolába. Naponta 
hajnaltól önszorgalomból tanult, 
apja a rabbinista tudományokra 
oktatta.

12 éves korában lengyelül, 
németül, héberül verseket ír.

Nyelvzseni:  élete végén 18 
nyelven beszél. Köztük: héberül, 
lengyelül, oroszul, angolul, 
franciául, latinul, görögül, 
románul, spanyolul, portugálul, 
arabul, perzsául és természetesen 
magyarul.



Heilprin Magyarországon

• 1842-ben szüleivel és lengyel feleségével
Krakkóból a cári önkény és a növekvő
antiszemitizmus elől Miskolcra költözik.

• Átveszi Groszmann Ferdinánd 1835-ben
alapított és csődbe ment könyvesboltját.
Néhány hónap alatt megtanul magyarul és
1847.ben a könyvesbolt tulajdonosa lesz
unokatestvérével Franekel (Ferenczi)
Bernáttal.



A miskolci könyvesbolt

• A lengyel ruhában járó és magyarul egyre
jobban beszélő Heilprin a boltot szellemi
műhellyé alakította.

• A reformkor haladó törekvéseit követő
polgárok, nemesek találkozóhelye lett a bolt.

• Szemere Bertalan (1812-1869) a bolt állandó
látogatója. Barátsága Heilprinnel. Vele
példázza a zsidóság gyors beilleszkedését.



Zsidó magyarosodási törekvések

• 1844. február 14. Pest Valero-házban a 
zsidó ifjúság vezetőinek gyűlése.
1844. május 8. Magyarító Egylet 400 tag

A „vezérlőbizottság” tagja:Heilprin Mihály
Tagjai főként orvosok. Elnök: Jacobovits
Fülöp a pest zsidó korház megteremtője.
1847. Magyar Zsinagóga. Pápa. Szerk. Lőw Lipót
1848. Első Magyar Zsidó Naptár – Zsidó írók és költők 

seregszemléje.



Heilprin Mihály, a költő

• „Zsidó kördal” Miskolc, 1846. augusztus 29
» Könnyű legyen, édes minden

Áldozat

Míg hazánkra szebb jövendő

nem virrad;

Hogy mondhassuk egykor mi is

Jó anyánk!

Fájdalmidban, küzdelmidben

Osztozánk.”

Rózsavölgyi Márk (1787-1848) megzenésítette. 

A verset a Honderű (1846. őszutó) 18. sz. 358 is 
közli, valamint a Társalkodó (1846. 89. sz. 356



Heilprin és 1848. márciusa

• 1848 március 20.-án Fraenkel Bernáttal és Hochmuth Izsákkal belép
a miskolci 81.-es zárszlóaljba.

• 1848.március 21. én megírja a „Nemzeti őrdal”-t amit röplapon
terjesztenek.

Fegyvert fogtok új jogunkat 
Védeni,
A’ mi megvan majd a többit
Vija ki.
Minden ember légyen ember
És szabad,
Míg a’ honnak, míg a’ jognak
Hű marad.

Szerdahelyi József (1804-1851) dallamot ír hozzá



Heilprin a Belügyminisztériumban

• Szemere Bertalan az első magyar független kormány belügyminisztere 
1948. ápr. 7.

• Heilprin a minisztérium irodalmi bizottságának titkára.
• Jellasics támadásának hírére írta a Kaszához, ki magyar! című versét, mely 

csupa felkiáltójel, csupa mozgósítás :
Kaszához ki magyar!
Honunkba ellen ront!
Kaszához ki magyar!
Megmenteni a hont!

A megalakuló lengyel légió hírét is verssel köszöntötte:
Tán hazáért megy harcolni?
Tán megmenteni honát?
Nem, más honba megy harcolni, 
Ő lengyel magyarbarát.

Kárpáton túl és innen



A szabadságharc szolgálatában

• Nincsen veszve Magyarország 
Nincsen veszve Magyarország!
Mi még százszor győzhetünk;
Van Dunánál, van Tiszánál
S Dráva partján seregünk.
És ha esnék itt is ott is
És ha esnék számtalan –
Nincsen veszve Magyarország
Míg egy védő serege van.

• 1849-ben Köztárssági dalok címmel kötetben is megjelentette forradalmi verseit.
• Szemere Bertalan belügyminisztériumában ő lett az első zsidó köztisztviselő a 

sajtópropaganda felelőseként. 
• Magyarságtudatát mi sem jelzi jobban, hogy lengyel feleségének, házi használatra 

is magyar nyelven – és a fontos eseményt kiemelve - dedikálta verseskötetét: 
Kedves Nőmnek, Budavár visszavétele napján 1849-ben. 



A szabadságharc végnapjaiban

• A Kaszához ki magyar című versét a kormány népfelkelésre 
felszólító kiáltványa után kétszer is megjelenteti. 

• Cikket ír Jön a muszka címen, amibe ellenállásra lelkesít. ég 
egy újságcikkét ismerjük: „A kishitüek ellen”, melyben, a 
reális helyzet ismeretében lehetetlennek látja a győzelmet 
mégis kitartásra és további harcra buzdít

• A szabadságharc politikai csatározásaiban is segítette 
Szemere munkáját, akinek törvényelőkésítésének két 
kiemelkedő alkotása van. Az egyik a nemzetiségi törvény, 
amely engedélyezte a helyi közigazgatásban a  különböző 
nemzetiségek nyelvhasználatát, a másik pedig a zsidó 
emancipációs törvény. Mindkettő előkészítésében Heilprin 
részt vállalhatott. 



Emigrációban

• Heilprin a szabadságharc bukása után borsodi 
barátai segítségével bujkálni kényszerült.

• Egyesek szerint Krakkón keresztül Párizsba 
menekült ahol nagy erőfeszítéssel tanult 
franciául. 

• Szemere munkáját segítette emlékiratainak 
németre fordításával. 

• Szemere Bertalan leveléből tudhatjuk - valami 
megtámadta a szemét. Vegetáriánus lett, hogy 
meggyógyuljon. Hogy visszanyerte látását egy 
Sichel nevű híres szemész orvosnak köszönhette. 



Újra Miskolcon

• 1850 végén vagy 1851 elején atyja unszolására visszatért Miskolcra. 
• Unokatestvérével Fraenkel Bernáttal újra könyvesboltot nyitottak, a 

mai Széchenyi u. 18. szám alatt.  
• A könyvesbolt nem hozott elegendő jövedelmet, pedig 

könyvkiadással és kölcsönkönyvtárral is próbálkozott, melyben a 
kortárs magyar és német irodalom mellett a francia és angol 
irodalom jeles művei is kölcsönözhetők voltak. A kölcsönözhető 
könyvek jegyzéke nyomtatásban is megjelent 77 oldalon, melyen 
1705 kölcsönözhető könyv jegyzékét találjuk. 

• Talán övé lett a Tóth Lajos féle nyomda is. Ő adta ki Tompa Mihály 
Regék és beszélyek című kötetét és Arannyal is tárgyalt művei 
megjelentetéséről.

• 1852-ben Szépirodalmi Könyvtár címen egy gyűjteményes 
sorozattal kísérletezett – nem sok eredménnyel. Néhány kötet után 
feladta a harcot. 



Heilprin Sátoraljaújhelyen

• Megpályázta a sátoraljaújhelyi Kaestenbaum-alapítványi iskola által meghirdetett 
állást, melyet 1853 és 1856 között igazgatott. 

• Új feladatára úgy készült, hogy híres pedagógusok munkáit tanulmányozta, és 
kemény tanulással megszerezte a tanítói képesítést. 

• Tanárait szombat délutánonként a lakásán tartott értekezleteken készítette fel az 
előttük álló feladatokra. Ide gyűltek össze szombatonként a város műveltebb zsidói 
is, akiknek tudományos előadásokat tartott a világról. 

• A hallgatóság különösen nagy figyelemmel kísérte a héber é a magyar nyelv 
rokonságáról tartott eszmefuttatásait. „A tanulók a legőszintébb tisztelettel s 
ragaszkodással viseltettek iránta, kartársai pedig atyai jóakaratát tisztelték benne. 
Szívjósága határtalan volt s legnagyobb boldogságát, örömét abban találta, ha 
kartársainak örömet szerezhetett, vagy az élet apró-cseprő bajaiból kisegíthette 
őket.” 



Sátoraljaújhelyi konfliktusai

• A merev iskolai oktatást is megreformálta: bevezette a latin 
nyelv tanítását, s tanítványaival sokat kirándult az újhelyi 
hegyekbe. 

• Lőw Jeremiás (1811-1873), a tudós főrabbi, a status quo–
szellemi irányzat atyja nagy tisztelője volt, de a hitközség 
vezetősége összekülönbözött vele. 

• A zsidó közösség életére így is nagy befolyással bírt itteni 
tartózkodása, de nyugtalan szellemét nem elégítette ki a 
kisvárosi lét. 

• Elhatározta, hogy kivándorol, ezért angolul kezdett tanulni 
sajátos módszerével: megtanulta az angol szótárt, majd 
Gibbonnak „A római birodalom bukásáról” írott könyvét 
olvasgatta. 



Heilprin kivándorlása Amerikában 

• 1856-ban lemondott állásáról – egyesek szerint Kossuth javaslatára 
– és ez év tavaszán családjával együtt Amerikába kivándorolt. 

• „A szabadszellemű férfiú ugyanis itt nem érvényesíthette 
tevékenységét úgy, mint ahogyan óhajtotta. Nem tudván megférni 
Bach abszolút kormányrendszerével, oly működési tér után 
vágyódott, hol akkor is szabad volt a szó.” 

• Harminchárom éves volt ekkor. Sátoraljaújhelyen tiszteletére 
ünnepi lakomát rendeztek, amin búcsú ajándékként egy ezüst 
serleget adtak át Heilprinnek amire az elöljáróság tagjainak neve 
volt rávésve. Erre – viszonzásul Heilprin „A serleg szellemei” címen 
egy akrosztikonos verset írt, aminek minden sora más-más kollegája 
nevének kezdőbetűjével indult. 

• A kivándorló család első állomása London volt, ahol barátja, William 
Henry Canning azt ajánlja, hogy Amerikába próbáljon szerencsét.



Az amerikai beilleszkedés

• 14 évi magyarországi tartózkodás után már lengyel–magyar emigránsként 
érkezett Amerikába. 

• Szüleinek és népes családjának új egzisztenciát kellett teremteni. 1856 
májusában, Philadelphiában telepedik le a család. Itt két esztendeig 
tanítással és fordítással, könyvkereskedéssel keresi kenyerét Heilprin.

• 1858 augusztusában a csald Brooklinba költözött, ahol Heilprin R. H. 
Manning társaságába került és jobban bekapcsolódott az Új Világ kulturális 
életébe. Kapcsolatba lépett a Kossuth-emigráció tagjaival is.

• Társszerkesztője lett az Appleton’s News American Cyclopedia-nak, ahova 
a magyar és lengyel témájú részeket ő írta. 1863-1865 között 
Washigtonban lakott és The Balance címen lapot szerkesztett.  

• Cikkeket, tanulmányokat írt mint külpolitikai kommentátor a Nation című, 
tekintélyes politikai, tudományos és művészeti folyóiratba. Az Evening Post 
belső munkatársa volt  és cikkeket publikált a „The Cronicle”-ba, és a 
„Graham’s Magazin”-ban, ami ismertté tette nevét. .



Az amerikai magyarok között

• 1857-től a New Yorki Magyar Egyesületnek tevékeny tagja 
volt haláláig. 1868-ban a Vasárnapi Újságban bemutatta 
ennek az egyletnek a munkáját.

• Választott hazájáról, Magyarországról sem feledkezett meg. 
1857-ben, talán Ferencz József magyarországi látogatásának 
hírére Petőfi verseket (Egy gondolat bánt engemet, Dalaim) 
kezdett fordítani angolra a Graham’s magazin számára amit 
Pollak monográfiája idéz. Ez egy nem magyar anyanyelvű és 
ekkor még angolul sem tökéletesen tudó irodalmár számára 
bravúros teljesítmény volt. 

• Irodalomtörténészeinktől nagyobb figyelmet érdemelne, 
hiszen ez volt az első angol nyelvű Petőfi fordítás.



Heilprin és a Garibaldi Légió

• 1860 júliusában az amerikai magyar hazafiak Zulovszky László vezetésével 
légiót szerveztek a Garibaldi felkelés megsegítésére. Az elutazás előtti 
ünnepségen Heilprin Mihály beszédet intézett hozzájuk és egy elkesítő
verset is irt, aminek egy része ránk maradt.

„És amikor a zúgó vihar rázza, dobálja
Hajótok árbócát, bodázatát és gerincét
Hangosan énekeljétek a vihar és hullámok ellenére
Vörösmartynak nagy Szózatát,
Hogy az óceán hullámai visszhangozva
Zengjék valamennyi parton,
Hogy Árpád nemzete nem halt meg,
Hogy Magyarország újra élni fog
----------------------------------------------
Európa szabadságáért kel fel most,
Küzdj, hogy sírját szétfeszítse
Nézzétek, hogy mártírjainak szelleme felkél”



Amerikai irodalmi munkája

• A Nation-ben megjelent cikkeiben is kiállt a magyarság ügye mellett, aminek
jelentős szerepe volt a kelet-európai történeti helyzet megismertetésében.

• Ő ismertette meg a világot a magyar szabadságharc jelentős személyiségeink
életrajzával az amerikai lexikonokban.

• Elkészítette fő művét két kötetben a régi héber költészet történetéről, amiben a
történetkritikai bibliamagyarázat híveként ismerjük meg. Ezt tükrözi többi, halála
után Amerikában megjelent műve is, mint például a Bibelkritische Notizen
(Baltimore, 1893) amihez Szold Benjámin (1829-1902) magyar származású rabbi írt
bevezetőt, akivel közösen az üldözött oroszországi zsidók védelmére egyesületet
hozott létre.

• Ő maga szervezte az Oroszországból elmenekült zsidók segélyezését, segítette a
letelepedésüket. E téren annyit tett, hogy a kortársak beszámolója szerint
„munkája a mártírsággal volt határos” Publicisztikájával pedig Magyarországig
elhallatszó hírt szerzett magának és sokat segített az Új Világban kivándorolt
magyarok identitásának megőrzésében.

• 1888. május 10-én halt meg New Jersey Summit nevű városában. Haláláról a
magyar sajtó „Magyar ember halála Amerikában” címen adott hírt. Felesége
Henriette Heilprin tizenegy évvel élte túl férjét és 1899. július 1-én halt meg.



Heilprin fiai

• Nagyobb fia Lajos, aki 1851. július 2.-án született Miskolcon, apja oldalán kiváló 
lexikográfus lett. Önálló munkája a Historical Reference Book, mely számos kiadást 
ért meg. A „New International Encyclopedia” szerkesztője is ő volt. Vámbéry 
Árminnal megírta Magyarország történetét.

• Öccse a Sátoraljaújhelyen 1853 március 31.-én született Heilprin Angelo 3 éves 
volt, amikor kivándoroltak. Később visszatért Európába: Bécsben, Firenzében, 
Genovában tanult és kiváló természettudós lett belőle. Az USA különböző 
egyetemein adott elő, s több földrajzi expedíciót szervezett. 1886. Floridában, 
1888-ban Bermudában, majd Mexikóban végzett fontos geológiai kutatásokat, 
amely Észak-Amerika ógeolgiai kialakulására új fényt vetett. Az ezekről írott angol 
nyelvű beszámolói különösen népszerűek voltak. 1892-n Grönlandra vezetett 
expedíciót.  De talán a legnevezetesebb munkája az volt, hogy a Martinque
szigetén lévő Mount Pelé tűzhányót annak kitörése idején  halált megvető 
bátorsággal megmászta és a kitörést a helyszínen meg is festette.  

• A család többi tagja is gazdag örökséget hagyott ránk. Heilprin sógoráról, a jels
könyvkereskedő Ferenczi Bernátról már korábban szóltunk. Az ő fia volt Ferenczi 
Sándor a magyar pszichoanalitikus kutatás nemzetközi hírű és rangú mestere. 
Kiadásai New York 1885.1886.1888. 1892. 1895. 1898. 1899. 1910. 1913.



Miért feledjük?

• Az, hogy Heilprin Mihály emléke hogyan tűnt el a magyar
irodalomtörténetből, az külön tanulmányt érdemel.

• Részese volt a szabadságharcnak, követe és művelője a
magyar irodalomnak, de az irodalomtörténet kánonon
kívüli személynek tartja ezt a lengyel magyar amerikai
zsidót. Pedig embersége, hűsége a szabadság eszméjéhez, a
hithez és a szabadsághoz zsidónak és kereszténynek
egyformán példa.

• Ember volt, aki soha nem feledte, hogy honnan jött, hogy
miért küzdött, hogy szorgalmát és tehetségét mire áldozta..
Élete a magyar-lengyel kapcsolatok történet szempontjából
is fontos Az emlékezetvesztés bűn.



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!


