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História rodu Kuffnerovcov

Hospodársky a priemyselný rozvoj južného Slovenska na konci
19. storočia je nemysliteľný bez Karla Kuffnera, potomka
rodu Kuffnerovcov z Moravy, známych podnikateľov v oblasti
potravinárskeho priemyslu.
Cukrovarníctvo vždy patrilo do sféry záujmu rakúskych
a maďarských podnikateľov a investorov. Vďaka tomuto bol
v roku 1867 založený aj cukrovar v Diószegu, ktorý patril
medzi najvýznamnejšie cukrovary v Uhorsku.
V meste Břeclav (nemecky Lundenburg, Česká republika)
žila rodina Kuffnerovcov, mimoriadne schopných a úspešných židovských podnikateľov. Zakladateľmi rodu boli Juda
Löbl, syn Samuela († 1731) a jeho žena Chaja († 1750), ktorí
mali dvoch synov – Koppla a Dávida. Priezvisko Kuffner
nie je ich pôvodným priezviskom, pretože Židia dlho priezviská nepoužívali a až patent Jozefa II. z roku 1787 nariadil
židovským rodinám prijať a používať priezvisko nemeckého znenia. Vydaté ženy automaticky preberali priezvisko
manžela a dievčatá priezvisko otca. Na zozname z 29. septembra 1787 sú uvedené pôvodné mená i nové priezviská
61 rodín žijúcich v Břeclavi. Medzi nimi nájdeme aj rodinu
Wolfa Koppla, ktorá prijala nové priezvisko Kuffner.
Podľa rodinnej legendy dal kuffnerovský dom na břeclavskom
námestí postaviť knieža Joseph Wenzel z Lichtensteinu, ktorý
bol náruživým šachistom. Raz vo svojom paláci hral dôležitý šachový turnaj s jedným francúzskym markízom. Knieža

A Kuffner család története

Dél-Szlovákia gazdasági és ipari fejlődése a 19. század végén
elképzelhetetlen Kuffner Károly nélkül, aki a morvaországi
Kuffner család egyik leszármazottja volt. A család főleg az
élelmiszeriparban szerzett magának érdemeket.
A cukorgyártás ipara mindig is az osztrák és a magyar vállalkozók és beruházók érdekkörébe tartozott. Talán ennek
az érdeklődésnek is betudható, hogy 1867-ben Diószegen
cukorgyárat alapítottak. Ez a gyár rövid idő leforgása alatt
Magyaroszág egyik legfejlettebb gyárává nőtte ki magát.
Břeclav városából, németül Lundenburgból (a mai Csehország
területéről) származott a rendkívül ügyes és élelmes zsidó
vállalkozók családja, a Kuffner család. A családot Juda Löbl,
Sámuel fia († 1731) és felesége Chaja († 1750) alapították.
A házasságból két fiú – Koppel és Dávid született. Kevesen
tudják azonban, hogy a családi vezetéknév újkori eredetű
(a zsidó családok nem használtak vezetéknevet). A Kuffner
nevet II. József pátense értelmében vették fel, amely
kimondta, hogy a zsidó családok németes hangzású vezetéknevet használjanak. A férjezett asszonyok automatikusan
átvették férjük vezetéknevét, a lányok pedig az apáét. 1787.
szeptember 29-én Břeclavban jegyzéket készítettek a helybeli 61 zsidó család új vezetéknevéről. Köztük megtalálható
a Koppel család új vezetékneve is, ők a Kuffner nevet
választották.
A legenda szerint a család székhelyet Joseph Wenzel
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prehrával a tak zavolal Löwa, zakladateľa rodu Kuffnerovcov, ktorý mu tento takmer prehratý turnaj vyhral. Knieža
mu potom z vďačnosti dal na svojom pozemku postaviť dom,
ktorý bol však zničený pri bombardovaní v roku 1944.
Široko rozvetvenú rodinu Kuffnerovcov môžeme rozdeliť do
troch vetiev podľa miesta ich pôsobenia. Rozoznávame
rakúsku, moravskú a uhorskú vetvu.
Predstaviteľom moravskej vetvy bol Hermann Hirsch Edler
von Kuffner, ktorý v roku 1861 v Břeclavi založil prvý
rodinný cukrovar, liehovar a továreň na výrobu droždia,
ktorá pracovala nepretržite až do 90-tych rokov 20. storočia. V roku 1890 kúpil Herman Hirsch Kuffner ďalší cukrovar v Podivíne a tak rodina sústredila do svojich rúk výkup
a spracovanie cukrovej repy na území južnej Moravy. Hermann bol starostom mesta Břeclav a v roku 1900 získal
šľachtický titul.
Najvýznamnejším predstaviteľom rakúskej vetvy bol Hermanov bratranec Ignat Edler von Kuffner, ktorý žil v rakúskom
meste Ottakringu, kde v roku 1850 kúpil pivovar a zastával
post starostu mesta. Za svoje zásluhy bol v roku 1878 povýšený do šľachtického stavu.
Jacob Kuffner, brat Hermanna Hirscha, bol veľkopodnikateľom a tešil sa všeobecnej úcte. Býval v Břeclavi, kde v rokoch
1847–1848 zastával funkciu richtára. V roku 1844 získal

Lichtenstein herceg építtette. A herceg, mint szenvedélyes
sakkozó, vendégével, egy francia márkival, fontos sakk
mérkőzést játszott. A herceg azonban már-már elveszítette
a játszmát, ezért behívatta a Kuffner család atyját, Löw-ot,
akinek sikerült megfordítania az elveszettnek hitt sakkpartit.
Joseph Wenzel de Lichtenstein herceg birtokán egy hatalmas
házat építtetett a családnak hálája jeléül, amelyet aztán
1944-ben lebombáztak.
A sokgyermekes Kuffner család tagjainak három ágát ismerjük – az osztrákot, a morvát és a magyart.
A morva ág kiemelkedő egyénisége nemes Kuffner Hermann
Hirsch. 1861-ben Břeclavban alapították meg az első családi
cukorgyárat. A gyár szünet nélkül egészen a 20. század
90-es éveiig működött. 1890-ben Kuffner Hermann újabb
cukorgyárat vásárolt Podivínban, így a család kezében
összpontosult az egész délmorvaországi cukorrépa-termés
felvásárlása és feldolgozása. Hermann Lundenburg város
polgármesteri tisztségét is ellátta. Nemesi rangra 1900-ban
emelték.
Az osztrák család legismertebb képviselője nemes Kuffner Ignat
Herman unokatestvére, aki Ottakring városában (ma Bécs
városrésze) élt. A város polgármestere volt, 1850‑ben egy sörgyárat vásárolt. Érdemeiért 1878-ban nemesi rangra emelték.
Hermann Hirsch testvére, Kuffner Jacob, a köztiszteletben álló

Pohľad na břeclavskú
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dal postaviť David
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povolenie k svadbe s Nanette Hamburger, dcérou Mosesa
Hamburgera a Pessel, rodenej Schreiber z Prostějova.
Z tohto manželstva sa narodilo deväť detí, dvaja synovia Wilhelm a Karl a sedem dievčat (viď rodostrom rodu Kuffnerovcov). Práve ich druhý syn Karl Kuffner bol zakladateľom
tretej – uhorskej vetvy.
V roku 1867 členovia rodiny Kuffnerovcov spolu s viedenskými
bankármi Gutmannovcami kúpili od uhorského zemepána
grófa Ferenca Zichyho 20 jutár pozemkov v Diószegu neďaleko riečky Dudváh a už v nasledujúcom roku začali kampaň
v novom cukrovare.
Hoci Kuffnerovci žili a podnikali na troch miestach (v Břeclavi,
pri Viedni a v Diószegu), z hľadiska hospodárskeho ich spájali pevné ekonomické väzby a v každej kuffnerovskej firme
mali podiel viacerí členovia rodiny. Vďaka ich skúsenostiam
v oblasti cukrovarníctva bol diószegský cukrovar od počiatku
veľmi úspešný. K sláve ho však priviedol až príslušník ďalšej

nagyvállalkozó is Lundenburgban élt. Az 1847–1848‑as években bírói tisztséget viselt. 1844-ben megkapta a nősülési
engedélyt. Választottja, Nanette Hamburger prostějovi zsidó
családból származott. A házasságból kilenc gyermek, hét
lány és két fiú született, Wilhelm és Károly. A másodszülött
fiú, Károly (lásd a Kuffner családfát) alapította a harmadik,
magyar ágat.
1867-ben a břeclavi Kuffner és a bécsi Gutmann család
tagjai Zichy Ferenc gróftól 20 hold földterületet vásároltak
a Dudvág folyó közelében. A következő évben, 1868-ban
már beindult a termelés az új cukorgyárban.
Annak ellenére, hogy a Kuffnerek három különböző helyen
éltek és dolgoztak (Břeclavban, Bécs közelében és Diószegen), erős gazdasági kapcsolatok fűzték össze őket.
Mindegyik Kuffner-féle cégben a család több tagja is érdekelt
volt. A család gazdag hagyományokkal és bő tapasztalatokkal rendelkezett e téren, ezért talán nem is csoda, hogy az

Palác rodiny Kuffnerovcov vo Viedni
A Kuffner család bécsi palotája
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A bécsi
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Hermann Hirsch Edler
von Kuffner

Ignat Edler von Kuffner

generácie − Karl Kuffner, ktorý sa narodil dňa 25. júla 1847
v Břeclavi, kde prežil ranné detstvo. Rodina Jacoba Kuffnera
sa však z Břeclavi odsťahovala. Od roku 1851 žili v Ottakringu a v období rokov 1863–1867 v Oberdöblingu (dnes
16. a 19. viedenský obvod). V Oberdöblingu Karl pravdepodobne získal základné vzdelanie na židovskej škole a gymnáziu. Podľa biografických údajov v štúdiách pokračoval vo
Viedni na technickej univerzite a v meste Mosonmagyaróvár.
Tieto údaje ale najnovšie archívne výskumy nepotvrdzujú.
Cukrovar v Diószegu založili 23. októbra 1867. Zakladajúcimi
členmi novej firmy, ktorú zaregistrovali pod názvom Dioszegher Zuckerfabrik von Kuffner & Gutmann Wien (Diószegský cukrovar Kuffner & Gutmann Viedeň), boli bratia
Jacob Kuffner a Hermann Hirsch Edler von Kuffner, ich
bratranec Ignat Edler von Kuffner a bratia Wilhelm Wolf
Isaak Ritter von Gutmann a David Gutmann, majitelia
bankového domu Gebrüder Gutmann Wien. Gutmannovci
pochádzali z Lipníku nad Bečvou (Česká republika) a patrili
k najbohatším židovským rodinám v Rakúsku.
Firma sa na základe koncesnej listiny rakúskeho ministra vnútra
dňa 31. januára 1873 transformovala na akciovú spoločnosť
Dioszegher Öconomie, Zucker- und Spiritusfabriks Actiengesellschaft in Wien (Diószegská hospodárska, cukrovarnícka
a liehovarnícka akciová spoločnosť, Viedeň) so základným
kapitálom 1 500 000 zlatých. Akcie boli vystavené na meno
a boli nedeliteľné. V roku 1882 sa akcie sústreďovali v rukách
nasledovných majiteľov: Jacob Kuffner, Hermann Hirsch
Edler von Kuffner, Wilhelm Isaak Wolf Gutmann a David
Gutmann (každý z nich vlastnil 475 kusov akcií) a Moritz
Kuffner (500 kusov akcií). Miestny statkár Filip Wodianer
a mladý Karl Kuffner vlastnili po 50 kusov akcií.
V roku 1898 sa pôvodná akciová spoločnosť pretvorila
a dostala nový, dvojjazyčný maďarsko-nemecký názov Diószeghi Gazdaság, Cukor- és Szeszgyár Részvénytársaság,
nemecky Dioszegher Oeconomie, Zucker- und Spiritusfabriks Actiengesellschaft (Diószegská hospodárska, cukrovarnícka a liehovarnícka akciová spoločnosť). Sídlo spoločnosti
sa premiestnilo z Viedne do Diószegu.

Wilhelm Wolf Isaak Ritter
von Gutmann

David Gutmann

új cukorgyár már a kezdetekben sikeres volt. Igazi hírnevét
azonban a következő generáció képviselője, Kuffner Károly
munkássága alatt érte el.
Károly 1847. július 25-én látta meg a napvilágot, Břeclavban,
ahol korai gyermekkorát töltötte. A Kuffner Jacob család
1851-ben egy osztrák városban, Ottak-ringben élt, 1863–
1867 között pedig Oberdöblingben (ma Bécs 16. és 19. kerülete). Károly feltételezhetően éppen itt, Oberdöblingben
végezte alap- és középfokú iskolai tanulmányait. A biográfiai
adatok szerint további tanulmányait a bécsi műegyetemen és
Mosonmagyaróváron folytatta. Ezeket az adatokat azonban
a legújabb levéltári kutatások nem erősítik meg.
A diószegi cukorgyárat 1867. október 23-án alapították,
a Dioszegher Zuckerfabrik von Kuffner & Gutmann Wien
(Kuffner & Gutmann Diószegi Cukorgyár Bécs) elnevezés
alatt jegyezték be. Az új gyár alapító tagjai Kuffner Jacob,
Kuffner Hermann Hirsch és unokatestvérük, Kuffner Ignat
valamint a Guttman testvérek, és Wilhelm Wolf Isaak
Ritter von Gutmann és David voltak. A fivérek, a Gebrüder
Gutmann Wien bankház tulajdonosai. Gutmanék a Csehországi Lipník nad Bečvou faluból származnak és Ausztria
leggazdagabb zsidó származású családjaba tartoztak.
Ez a magánvállalat azonban 1873. január 31-én az osztrák belügyminiszter koncessziós oklevele alapján részvénytársasággá alakult át – Dioszegher Öconomie, Zucker- und Spiritusfabriks
Actiengesellschaft in Wien (Diószegi Gazdaság-, Cukor- és
Szeszgyár részvénytársaság, Bécs) 1 500 000 arany alaptőkével. A részvények névre szóltak, és oszthatatlanok voltak.
1882-ben a társaság által kibocsájtott részvények a következő
tulajdonosok kezében összpontosultak: Kuffner Jacob, Kuffner
Hermann Hirsch, Gutmann Wilhelm Isaak Wolf és Gutmann
David (fejenként mindegyikük 475 darab részvénnyel), Kuffner
Moritz (500 darab részvénnyel). A helyi földesúr, Wodianer
Fülöp és a fiatal Kuffner Károly fejenként 50 darab részvényt
mondhattak a magukénak.
1898-ban a részvénytársaság ismét átalakult, a társaság
székhelyét Bécsből Diószegre helyezte át. Az eredeti cégi
felirat Dioszegher Oeconomie, Zucker- und Spiritusfabriks
Actiengesellschaft mellé már egy magyar elnevezés
is társult – Diószeghi Gazdaság, Cukor- és Szeszgyár
Részvénytársaság.

Portrét
Karla Kuffnera
z roku 1914
Kuffner Károly
képmása 1914-ből
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Karl Kuffner ako budovateľ cukrovaru

Karl Kuffner prišiel do Diószegu v roku 1869 ako mladý
22 ročný muž a asi netušil, že toto miesto mu učaruje na celý
život. Zostal tu 55 rokov, až do svojej smrti. Pod jeho vedením sa cukrovar, ktorý mal vtedy za sebou iba prvé dve kampane, rozvinul v jeden z najmodernejších podnikov Uhorska.
S mladíckym elánom zavádzal v cukrovare a na hospodárskych dvoroch nové výrobné technológie, ktoré jeho následníci aplikovali aj v ostatných cukrovaroch po celej krajine.
Fabrika, ktorá na začiatku zamestnávala iba 200 robotníkov,
sa pod jeho vedením za 20 rokov dostala medzi najpokrokovejšie uhorské podniky. Počet robotníkov vzrástol na
1 000–1 200 a akcie firmy mali hodnotu 3 500 000 korún.
Zásluhy Karla Kuffnera v oblasti cukrovarníctva sú neodškriepiteľné. V roku 1874 zaviedol v cukrovare novú metódu
získavania cukrovej šťavy difúziou. Na území dnešného
Slovenska boli takýmito difúzormi vybavené iba cukrovary
v Topoľčanoch a Zlatých Moravciach. V roku 1877 si spolu
s Jánom Kurzwillom dali patentovať dopravný systém, ktorý
dopravoval cukrovú repu na miesto spracovania. Najväčším
prínosom k rozvoju technológie výroby cukru bol patent
Wilhelma Gredingera, technika cukrovaru, ktorým odstránil
veľké straty pary, ktoré nastali pri otváraní difúzorov. Gredin-

Kuffner Károly és a cukorgyár

A diószegi gyár felvirágoztatása Kuffner Károly nevéhez
fűződik, aki 22 évesen, 1869-ben érkezett Diószegre. Ekkor
még bizonyára nem sejtette, hogy ez a falu sorsdöntő lesz
számára, és majd fél évszázadig otthont nyújt neki. Vezetése
alatt a helyi gyár - amely már két kampányt tudhatott maga
mögött, amikor átvette az irányítását - Magyarország egyik
legfejlettebb üzemévé vált. Kuffner Károly volt az ipartelep
lelke. Fiatalos lendülettel nagyon sok olyan gyártási eljárást
vezetett be, melyek alkalmazása nemcsak a hazai, hanem
a külföldi cukorgyárakban is általánossá vált.
A személyes vezetése alatt álló gyár kezdetben csak
200 munkást foglalkoztatott. Alig negyed évszázad alatt
feltornázta magát Magyarország legvirágzóbb iparvállatai
közé, és 1 000–1 200 munkásnak adott kenyeret. A gyár
3 500 000 korona értékű befektetést képviselt.
Kuffner Károly érdemei a cukorgyártás terén vitathatatlanok. 1874-ben beszereltette a diffúziós készüléket; a mai
Szlovákia területén csak a nagytapolcsányi (Topoľčany)
és az aranyosmaróti (Zlaté Moravce) cukorgyár rendelkezett diffúziós berendezéssel. 1877-ben Kurzwill Jánossal
közösen szabadalmaztatták a szállító-hevedert, amellyel
a cukorrépát a feldolgozás színhelyére szállították. A cukor

I 16 I
Reprodukcia obrazu, ktorý bol v kancelárii
riaditeľa cukrovaru
A cukorgyár igazgatói irodájában függő
festvény reprodukciója
Stanovy Diószegskej hospodárskej
cukrovarníckej a liehovarníckej akciovej
spoločnosti z roku 1898
A Diószeghi Gazdaság, Cukor- és Szeszgyár
Részvénytársaság Alapszabályai 1898-ból

ger nahradil jednoduché horné čapy difúzorov špeciálnymi
klapkami, ktoré zabraňovali úniku pary pri ich otváraní.
Urýchlenie procesu difúzie a zníženie úniku veľkého množstva pary prinieslo skrátenie výrobného procesu a znížilo
množstvo spotrebovaného paliva.
Druhým závažným problémom bolo odstránenie vlákien cukrovej repy z cukornej šťavy sirupu. Obsah vlákien zásadne
sťažoval kryštalizačný proces. Karl Kuffner zostavil špeciálne
kombinované, takzvané rúrovité cedidlá, ktoré zadržiavali
vlákna nachádzajúce sa vo vylúhovanom sirupe.
Ďalším dôležitým vynálezom bol patent č. 9264 na opravy
kalolisov, ktorý bol udelený 11. septembra 1897 Viliamovi
Greinerovi.
Karl Kuffner s nadšením zavádzal aj iné technické novinky. Už
pred rokom 1899 postavila firma Siemens & Halske v diószegskom cukrovare elektráreň, ktorá zásobovala cukrovar
elektrickou energiou. V roku 1900 dal do cukrovaru zaviesť
prvú telefónnu sieť, ktorá mala osem staníc. Počas I. svetovej
vojny bolo vybudované verejné elektrické osvetlenie v centre
obce, od cukrovaru po kostol, škôlku a ďalej až po budovu
spotrebného družstva (dnes kultúrny dom). Elektrinu do tejto
siete zadarmo dodával cukrovar. Aj prvé radioprijímače boli
samozrejme v kaštieli a v cukrovare.
V cukrovare mali aj čističku odpadových vôd, ale aj napriek
tomu počas kampane znečisťovali riečku Dudváh a za tento
priestupok museli v roku 1910 zaplatiť ministerstvu poľnohospodárstva pokutu (č. rozhodnutia 30333/V.4.1910).
Moderným technickým riešením bola aj poľná železnička, ktorá
spájala jednotlivé priemyselné podniky a majery. Vzhľadom
na pomery v 19. storočí, keď hlavným dopravným prostriedkom boli povozy ťahané zvieratami, znamenala železnička

gyártási eljárásainak terén talán a legnagyobb jelentőségű
az a találmány volt, amelynek alapján a főzőedények felső
csapjait speciális kallantyúval helyettesítették. A kallantyúk
megakadályozták az edények kinyitásakor a felgyülemlett
gőz elillanását, ezzel jelentősen lerövidült a gyártási folyamat
ideje, és csökkent a felhasznált energia mennyisége is. Az
újítás Gredinger Wilhelm cukorgyári műszerész nevéhez
kapcsolódik.
A cukor gyártásában a második kihívást a nyers szirupban
található rostok eltávolítása jelentette. A rosttartalom ugyanis
jelentősen akadályozta a kristályosítási folyamatot. Az 1890‑es
évek elején Kuffner Károly egy újfajta szűrőberendezést fejlesztett ki, mellyel kiszűrték a nyers szirupból a rostokat.
Greiner Vilmos 1897. szeptember 11-én az iszapsajtolók javításáért 9264-es szám alatt szintén szabadalmat kapott.
Kuffner Károly mindig nyitott volt a műszaki újdonságok felé.
1900-ban elsőként vezettette be a nyolc mellékvonalas telefonhálózatot a gyárba. Még a 19. század végén, 1899 előtt
a Siemens & Halske cég a diószegi cukorgyárba egy villanyerőművet szerelt be, amely kiegészítette a gyár energetikai
forrásait. Az első világháború alatt kiépült a falu közvilágítása
(a cukorgyártól a templomig, az óvodától a fogyasztási szövetkezetig – ma a régi kultúrház épülete). Az áramot a cukorgyár ingyen bizosította. Természetesen az első rádiókészülék
is a kastélyban és a cukorgyárban volt található.
A részvényesek víztisztítóval próbálták a Dudvág folyó vizét
megóvni a masszív szennyezéstől. Igyekezetük hosszú
távon nem hozta meg a várt eredményt, ezért 1910-ben
pénzbüntetést rótt ki rájuk a földművelési minisztérium
(30333/V.4.1910 sz. rendelet).
Az egyes ipartelepeket és majorságokat, lóvontatású

obrovský prínos a uľahčila zvážanie poľnohospodárskych
produktov (viď kapitolu Poľná úzkorozchodná železnička
ponvagli).
Nezabúdalo sa ani na prevenciu proti požiarom, pravda, až po
požiari v roku 1871, kedy zhoreli nielen budovy cukrovaru,
ale aj sklady plné hotových výrobkov. Karl Kuffner v snahe
predísť ďalším požiarom založil cukrovarský dobrovoľný
hasičský zbor, ktorého bol čestným predsedom a patrónom.
Nakoľko v obci bol hasičský zbor založený až neskôr, v prípade, ak na strechách zakikiríkal červený kohút, volali cukrovarských hasičov. Cisár František Jozef I. udelil diószegským
hasičom v roku 1908 pri príležitosti 25. výročia založenia
dobrovoľného hasičského zboru zlatú medailu.
Do priemyselného areálu patrila aj moderná rafinéria cukru, liehovar, umelý obilný mlyn, konzerváreň a rozsiahle hospodárstva. Mária mlyn bol založený v roku 1912 a denne zomlel
tri vagóny obilia. Tento mlyn pomenovali po manželke Karla
Kuffnera Marii Franciske.
Karl Kuffner rozširoval rozlohu pozemkov aj mimo územia Bratislavskej stolice. Kúpil ďalšie pozemky v Nitrianskej stolici, v okrese Senica, v obci Sotina. Toto hospodárstvo malo
rozlohu 3 500 jutár. V roku 1880 tam dal postaviť liehovar,
ktorý fungoval až do roku 1946.
V Novom Meste nad Váhom vlastnil diószegský cukrovar kameňolom, z ktorého po železnici vozili do cukrovaru vápenec.

keskenynyomtávú iparvasút a ponvágli kötötte össze. Tekintettel a 19. századbeli viszonyokra, amikor a legfőbb szállítási
eszköz a szekér volt, ez a kisvasút nagyban megkönnyítette
a kitermelt cukorrépa, gabona- és takarmányféleségek betakarítását (lásd a Ponvágli, a mezei kisvasút c. fejezetet).
A megelőző jellegű tűzvédelemre is nagy hangsúlyt fektettek
a részvényesek; igaz, ennek előzménye is volt. Mivel 1871‑ben
egy tűzvész elpusztította a gyárépületet és az áruval megrakott
raktárakat, 1873-ban Kuffner Károly megszervezte a gyári
önkéntes tűzoltó testületet, melynek tiszteletbeli elnöke és
egyben védnöke is volt. Mivel a községben nem létezett tűzoltó testület, ez csak jóval később alakult meg, szükség esetén,
ha úgymond a piros kakas kukorékolt a háztetőn, a gyári
tűzoltókat hívták ki. I. Ferenc József császár 1908-ban, a testület fennállásának 25. évfordulója alkalmából, munkásságukat
elismerve arany érdemrendet adományozott nekik.
A fejlett, modern ipartelephez cukorfinomító, műmalom, konzervgyár és terjedelmes gazdaságok tartoztak. Az 1912-ben
létesített Mária műmalom napi teljesítőképessége három
vagon gabona volt. A malmot Kuffner Károly felesége, Mária
Franciska után nevezték el.
Pozsony vármegye területén kívül Kuffner Károly egy másik
birtokot is vásárolt Nyitra vármegyében, a szenicei járásban.
A birtok Szotinafalva határában terült el, 3 500 hold tartozott
hozzá. 1880-ban itt szeszgyárat alapított, amely 1946-ig
működött.
Vágújhelyen a cukorgyárnak mészkőbányája volt. Innen a mészkövet vasúton szállították Diószegre.
Účastina (akcia)
Galantskej úvernej
banky z roku 1923
A Galántai Hitelbank
r.t. részvénye
1923‑ból

I 17 I

Karl Kuffner ako poľnohospodár
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Karl Kuffner bol aktívny a úspešný nielen v oblasti priemyselnej
výroby. Úspechy dosahoval aj v poľnohospodárskej výrobe.
Výsledky svojej práce a bohaté skúsenosti ako dobrý hospodár rád prezentoval širokej verejnosti. Svoje prednášky spájal
aj s exkurziami po hospodárstvach. Jeho práca v oblasti poľnohospodárstva bola záslužná hlavne z hľadiska Bratislavskej
stolice. Ako člen výboru Hospodárskeho spolku Bratislavskej stolice (Pozsony megyei gazdasági egyesület) často hostil vo svojom sídle Spolok uhorských gazdov (Magyar Gazda
Szövetség) na čele s ministerským radcom Izidorom Nádaym.
Správy o vzorovom hospodárstve v Diószegu sa dostali aj do
zahraničia a zavítali sem mnohí odborníci. Veľkou udalosťou
bola návšteva princa Belay z Abesínie (dnes Etiópia) s celým
sprievodom v roku 1914. Princ na svojich cestách po Európe
študoval rôzne metódy hospodárenia. Barón Karl Kuffner
a riaditeľ cukrovaru Jacques Brichta ho 8. marca 1914 privítali v Diószegu a princ si pozrel cukrovar a k nemu patriace hospodárstva. V kaštieli pre vzácnych hostí pripravili
pohostenie, počas ktorého im hrala cigánska muzika. Vzácny
hosť navštívil výkrmňu hovädzieho dobytka v Galante
a výstavu poľnohospodárskych strojov, ktorú prezentovali
na dvore cukrovaru. Princ najviac obdivoval špeciálny parný
stroj − parný pluh, ktorý sa pohyboval medzi natiahnutými
oceľovými lanami. Tento pluh používali pri hlbokej orbe na
cukrovarských hospodárstvach ako vôbec prví. Takisto ako
prví už od roku 1881 systematicky prihnojovali polia umelými hnojivami a semeno cukrovej repy vysievali diószegskou sejačkou.
Na cukrovarských hospodárstvach sa úspešne využívali aj vedľajšie produkty vznikajúce pri výrobe cukru, ako napríklad
repné rezky a melasa, ktorú spracovávali v liehovaroch.
Galantský liehovar mal dennú produkciu sedem hektolitrov
surového liehu.
O tejto metóde zužitkovania vedľajších produktov, ktorá sa
dostala do povedomia verejnosti ako diószegská metóda
hospodárenia, písali v mnohých odborných publikách

Kuffner Károly, mint mezőgazdász

Kuffner Károly nemcsak az ipari termelésben aratott sikereket,
eredményesen tevékenykedett a mezőgazdasági termelésben
is. Kuffner széleskörű gazdasági ismereteit nemcsak a saját
javára használta fel, hanem készséggel megosztotta ismereteit
a nyilvánossággal is. Jó gazdaként élő bemutatóval egybekötött előadásokat rendezett a nyilvánosságnak, az érdeklődőket
általában személyesen kalauzolta a gyári gazdaságokban.
Kuffner gazdászati tevékenysége mindenekelőtt Pozsony
megyére nézve volt fejlesztő hatással. Mint a Pozsony megyei
gazdasági egyesület (Hospodársky spolok bratislavskej
stolice) választmányi tagja, gyakran látta vendégül kastélyában
a Magyar Gazda Szövetségét (Spolok uhorských gazdov)
Náday Izidor miniszteri tanácsos vezetése alatt.
A diószegi mintagazdaság hírneve eljutott a nagyvilágba is,
túllépve a monarchia határait. Számos érdeklődő jött Diószegre, hogy itt szakszerű előadással és gyakorlati szemlével
egybekötött látogatást tegyenek. 1914-ben maga Abesszínia
hercege (ma Etiópia) is ellátogatott Diószegre. Belay herceg
európai tanulmánykörútja során az európai gazdálkodási
módszereket tanulmányozta, így udvartartásával nem kerülték el a diószegi cukorgyárat, és a hozzá tartozó gazdaságokat. A herceget 1914. március 8-án fogadta báró Kuffner
Károly és a gyár igazgatója, Jacques Brichta. A vendégek először a galántai marhahizlaldába látogattak, majd a cukorgyár
udvarán a mezőgazdasági munkagépek rögtönzött kiállítását
tekintették meg. A báró ezután a kastélyban látta vendégül
látogatóit, ahol cigányzenével szórakoztatta őket. A vendégek körében a legnagyobb sikert az a speciális gőzgép aratta,
amely kifeszített drótkötélen ekét vontatott. Ezt az ekét elsőként a cukorgyári gazdaságokban használták mélyszántásra.
1881-ben szintén elsőként használtak műtrágyát a termőföld
trágyázására, a cukorrépát pedig a diószegi vetőgéppel
vetették el.
A cukorgyártás melléktermékeit a gazdaságok sikerrel újrahasznosították, mint például a répaszeleteket és a melaszt,
melyet a szeszgyárban dolgoztak fel. A galántai szeszgyár
Výkopové práce základov nového mlyna
Az új malom alapjainak kiásása

Umelý mlyn Mária,
založený v roku
1912, ktorého
staviteľom bol Ján
Tomaschek z Nitry
a hlavným strojníkom
Leopold Letocha ml.
Mária műmalom
látképe. Tomaschek
János nyitrai
építőmester tervei
alapján épitették
1912-ben. Főgépésze
ifj. Letocha Lipót
volt.
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a článkoch a prednášali o nej na poľnohospodárskej vysokej
škole v Mosonmagyaróvári.
Zásluhou Karla Kuffnera bol založený súkromný výskumný
ústav poľnohospodársky v Diószegu, ktorý sa zameriaval na
výskum a šľachtenie poľnohospodárskych plodín, hlavne na
šľachtenie kvalitného osiva cukrovej repy. Výsledky tohto
výskumného pracoviska boli všeobecne známe a uznávané
v celom Uhorsku.
Odborníci v oblasti rastlinnej výroby sa tu sústredili na šľachtenie cukrovej repy, pšenice, kukurice, jačmeňa, hrachu a viky
jarnej.
So šľachtením cukrovej repy začali v roku 1897 na osvedčených
odrodách  – Shreiber Wanzleben, Rabethge, Buszczynsky,
Eggeling, M. Deutsch, Wohanka a Timár. Ročne polarizovali okolo 100 000 kusov cukrovej repy a pri týchto prácach
zamestnávali 80 až 100 robotníkov. Do roku 1906 sa šľachtiteľom podarilo vypestovať repu s váhou 300 g a priemernou
cukornatosťou 18 %, kým ostatné odrody mali iba 7–8%-nú
cukornatosť. V nasledujúcich rokoch priemerná váha cukrovej repy dosiahla hmotnosť 400 g a cukornatosť až 20 %.
Pšenicu šľachtili už od roku 1870 a v prvej fáze výskumu

Logo (ochranná
známka) osív
vypestovaných
v súkromnom
poľnohospodárskom
výskumnom ústave
v Diószegu
A diószegi
magnemesítő
védjegye

napi teljesítménye hét hektoliter nyersszesz volt.
A Kuffner Károly által kidolgozott, az ipari gyártást a mezőgazdasági termeléssel összekapcsoló módszert, mint kötelező
tantárgyat bevezették a Mosonmagyaróvári mezőgazdasági
főiskolán is. Az Európa-szerte is híres diószegi módszerrel több
tankönyv és szakirodalom is foglalkozott, külön tanulmányok
is készültek róla.
Kuffner Károly legnagyobb érdeme a mezőgazdaság területén
az 1870-ben alapított magnemesítő intézet volt. A kutatásokat a haszonnövények és a cukorrépa nemesítésére összpontosították. A laboratórium eredményeit messze földön
elismerték.
A magnemesítő állomáson a korszak legjobb szakemberei foglalkoztak a cukorrépa, a búza, kukorica, árpa, borsó, tavaszi
bükköny legjobb fajtáinak előállításával, nemesítésével.
A répa nemesítésével 1887-ben kezdtek el foglalkozni. Kezdetekben a Shreiber Wanzleben, Rabethge, Buszczynsky,
Eggeling, M. Deutsch, Wohanka és a Timár fajtákat vizsgálták. Évente kb. 100 000 darab cukorrépát polarizáltak.
A polarizálásnál 80–100 munkást foglalkoztattak. 1906-ban
végül sikerült olyan cukorrépát kinemesíteni, amely ugyan
aránylag kisebb súlyú, kb. 300 g-os répát adott, viszont az
átlagos cukortartalma elérte a 18 %-t, amíg a többi fajta
cukortartalma csak 7–8 %-os volt, később sikerült 20 %-os
cukortartalmú 400 g súlyú repát termeszteni.
A búzafajták nemesítésével 1870-től kezdtek foglalkozni.
A kutatások első fázisában a környéken termesztett búzafajok tulajdonságait elemezték. A legjobb eredményeket
a Nyitra vármegyében, Verbó falu határában termesztett
búzafaj érte el. Ez a gazdagon termő, erős szalmájú fajta
ráadásul még a gabonarozsdára sem volt hajlamos. 1912‑ig,
a kutatások második fázisának végéig, új gabonafajtát
állítottak elő – ez volt a Diószegi óriás 18-as és 35-ös fajta,
amelyek jó termelőképességűek, viszont alacsonyabb sikértartalmúak (gyengébb minőségűek) voltak.
A kukoricanemesítés terén már nem értek el ilyen jó
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sledovali vlastnosti niekoľkých druhov pšeníc pestovaných
na okolí. Najlepšie výsledky dosahovala pšenica z okolia Vrbovej v Nitrianskej stolici. Tento bohato rodiaci druh
mal pevnú slamu a bol odolný voči hrdzi. Do roku 1912, do
konca druhej fázy výskumu, sa podarilo vyšľachtiť nový druh
pšenice, takzvaný diószegský goliát (Diószegi óriás) 18 a 35.
Tieto odrody boli síce veľmi výnosné, ale mali znížený obsah
lepku (horšia kvalita).
V šľachtení kukurice nemali odborníci také dobré výsledky. Pracovali s druhmi, ktoré mali mäkké zrno a súčasne boli odolné
voči klimatickým zmenám. Až v roku 1912 sa im podarilo
vypestovať vhodnú odrodu s názvom Florentin.
Vo výskumnom ústave šľachtili aj niektoré odrody jačmeňa
a hrachu. O týchto šľachtiteľských úspechoch sa ešte dodnes
prednáša na katedre Georgikon na Panónskej univerzite
v Keszthelyi.
Ústav získal prvenstvo vypracovaním špeciálnej metódy prípravy pôdy pod cukrovú repu. Táto metóda sa označovala
ako diószegská. Zostrojili tu aj špeciálnu sejačku, ktorá sa
dostala do povedomia poľnohospodárov tiež pod názvom
Diószegská sejačka.
Ďalšou agrotechnickou novinkou bol univerzálny repný obrábací stroj, ktorý si dal Karl Kuffner patentovať v roku 1911.
Obrábací stroj prezentovali na výstave motorových poľnohospodárskych strojov v Galante v roku 1913 (stroj až do
80. rokov 20. storočia stál na dvore cukrovaru, kedy ho pre
účely financovania futbalového klubu rozrezali do zberu).
Výsledkom práce odborníkov tohto ústavu je aj patent
č. 86112 na čistič osiva repy a strukovín (nahlásený
12. októbra 1922, uznaný 16. júna 1924), ktorého autorom
boli Pál Déván z Diószegu a István Pónya z Bratislavy.
Hlbokú orbu poznali už v sedemdesiatych rokoch, ale pravidelne ju začali používať až od roku 1881, kedy bol zakúpený prvý parný pluh, ktorý mohol pracovať aj pri mláťačke.
V roku 1881 sa začalo s priemyselným hnojením pôdy pod
predplodiny cukrovej repy a od konca 19. storočia sa chemické hnojivá, predovšetkým superfosfát, používali aj pod
ostatné plodiny.
Diószegská metóda chovu a výkrmu dobytka, založená na využívaní vedľajších produktov cukrovarníckeho a liehovarníckeho priemyslu v živočíšnej výrobe, bola známa v celom
Uhorsku a vyučovala sa aj na Poľnohospodárskej akadémii
v Mosonmagyaróvari.
V oblasti chovu dobytka boli diószegskí chovatelia veľmi
úspešní. V novinách Journal of de Royal Agricultural Society
of England sa uvádza, že na výstave v roku 1873 vo Viedni
vystavovali Karl Kuffner a Gutmann špičkové maďarské
jatočné voly a býčky. Koncom prvého desaťročia 20. storočia vykŕmili na cukrovarských hospodárstvach ročne okolo
6 000 kusov dobytka, za ktorý na viedenských trhoch platili
najvyššie ceny. Mladých býčkov vykŕmených v Diószegu predávali s veľkým ziskom aj do Anglicka.

eredményeket. Olyan fajtákkal kísérleteztek, amelyek magja
nem volt kemény, de ellenállónak mutatkoztak az éghajlati
viszonyokkal szemben. Az új búzafajtával egyidejűleg
(1912-ben) megszületett a különösen nagy magvú Florentin
kukorica-fajta is.
A kutatóintézetben néhány árpa, borsó és tavaszi bükköny fajta
nemesítésével is foglalkoztak. A nemesítési munkák eredményei a mai napig is a Keszthelyi Pannon Egyetem Georgikum
Mezőgazdaságtudományi Kar előadásainak tárgyát képezik.
A kutatóintézet elsőként dolgozta ki a talajelőkészítési munkálatok módszerét a cukorrépa-mag vetése alá. A módszert
Európa-szerte diószegi módszernek ismerték. A cukorrépamagot szintén a híressé vált diószegi vetőgéppel vetették.
Kuffner Károly egy másik, jelentős találmánya az univerzális
répa-feldolgozó gép volt, melyet az 1911-ben szabadalmaztatott. A nyilvánosságnak 1913-ban, a Galántán megrendezett motoros mezőgazdasági gépek kiállításán mutatták be
(a gépet egészen a 20. század 80-as éveinek végéig őrizték
a cukorgyári udvarban, ekkor a helyi futballcsapat anyagi
támogatása céljából szétvágták, és vashulladékként leadták
a gyűjtőben).
A kutatóintézet tevékenységének eredménye az 1922. október
12-én szabadalmazott 86112 számú találmány, a répamag
és hüvelyes növények tisztítógépe. A tisztítógép feltalálója
a diószegi Déván Pál, és a pozsonyi származású Pónya István
voltak.
Nyitottak voltak a technikai újdonságok felé is. Már a 70-es
években ismerték a mélyszántást, de rendszeresen csak
1881‑től alkalmazták, amikor a nagybirtokon a mélyszántásnál gőzekét használtak. Ez a gép egyaránt alkalmas volt
a cséplésre is. 1881-től kezdve rendszeresen műtrágyázták
a termőföldeket a magasabb terméshozam elérése érdekében, elsősorban szuperfoszfáttal.
Az állatnevelésben is nagy sikereket értek el. A Journal of de
Royal Agricultural Society of England egy számában azt
írja, hogy 1873-ban Bécsben Kuffner Károly és Gutmann
kiváló minőségű vágómarhákat és bikákat mutatott be egy
kiállításon. A 20. század elején a Kuffner-féle gazdaságokban évente kb. 6 000 darab vágóállatot hízlaltak, amelyért
a bécsi piacokon a legmagasabb árat fizették. A fiatal hízott
bikákat nagy haszonnal Angliában is árulták.

Portrét baróna
Karla Kuffnera
Kuffner Károly báró
arcképe

Erb baróna Karla
Kuffnera
Kuffner Károly báró
címere
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Ocenenie životného diela Karla Kuffnera

Karl Kuffner získal za svoje mimoriadne zásluhy najvyššie ocenenia a tituly. Prvé významné ocenenie obdržal už ako
mladý muž v roku 1872. Osobne sa angažoval pri záchranných prácach, keď povodeň ohrozovala Diószeg. Za tento
skutok mu František Jozef I. udelil kráľovský diplom.
Ako prejav uznania záslužnej činnosti bol 13. júna 1896 povýšený Františkom Jozefom I. do šľachtického stavu a obdržal
predikát de Dioszegh. Dňa 7. decembra 1904 mu bol udelený titul baróna s právom užívať tento titul pre celú rodinu.
Návrh rodinného erbu, ktorý vypracoval Ernest Krahl, kráľovský maliar erbov, bol schválený 3. mája 1905 maďarským
kráľovským ministrom vnútra.
V roku 1909 panovník František Jozef I. udelil Karlovi Kuffnerovi
Zlatý kríž s korunkou za občianske zásluhy (Koronás Arany
Érdemkereszt) ako prejav najvyššieho kráľovského uznania za
účasť na parížskej svetovej výstave v roku 1900, kde reprezentoval Uhorsko. Toto vyznamenanie mu odovzdal bývalý
ministerský predseda Dr. Kálmán Széll.
Karl Kuffner bol nielen podnikateľom, ale aj organizátorom
cukrovarníctva na Slovensku. Bol zakladateľom mnohých

Kuffner Károly életművének elismerése

Kuffner Károly különleges érdemeiért a legmagasabb kitüntetésekben részesült. Az első elismerést 1872-ben kapta, amikor
a falut árvíz fenyegette. Személyesen részt vett a helybeli
lakosok mentésében és megsegítésében. Cselekedetéért
I. Ferenc József elismerő oklevélben részesítette.
Kuffner Károlyt életművének és társadalmi tevékenységének elismerése jeléül 1896. május 13-án I. Ferenc
József nemesi rangra emelte, ekkor kapta a de Diószegh
előnevet. A bárói rangot 1904. december 7-én nyerte
el. A családi címer tervét a királyi címerfestő, Krahl Ernő
készítette, és 1905. május 3-án hagyta jóvá a magyar királyi
belügyminiszter.
1909-ben az uralkodó a Koronás Arany Érdemkeresztet adományozta neki, ami a legfelsőbb királyi elismerést jelentette.
Az érdemkeresztet Magyarország sikeres képviseletéért kapta
az 1900-as párizsi világkiállításon. A kitüntetést Dr. Széll
Kálmán volt miniszterelnök adta át.
Kuffner Károlyt nemcsak vállalkozóként, de mint a cukoripar
szervezőjét is ismerték. Rendkívül szerteágazó közéleti
tevékenységet is folytatott. Aktívan bekapcsolódott több,
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spoločností, prostredníctvom ktorých dokázal koordinovať
nielen výrobu cukru, ale čiastočne ovplyňovať aj finančnú
sféru. V roku 1916 bolo na základe vládneho nariadenia
založené Ústredie cukru krajín uhorskej svätej koruny,
Budapešť (A Magyar Szent Korona Országainak Cukor Központja Budapest) a za prezidenta ústredia bol zvolený barón
Karl Kuffner. Táto inštitúcia zabezpečovala dozor nad výrobou, skladovaním, distribúciou a spotrebou cukru a ich
regulovanie.
Karl Kuffner bol viceprezidentom Bratislavskej burzy a prezidentom Úvernej banky, a. s., v Galante. Založil a predsedal
Koalícii slovenských cukrovarov, bol prvým prezidentom
Slovenského spolku cukrovarníckeho v Bratislave, podpredsedom Ústredného spolku cukrovarníckeho v Prahe,
viceprezidentom Ústredného zväzu československých priemyselníkov v Prahe, správnym radcom pivovaru v Budapešti
a mnohých ďalších korporácií.
V roku 1896 bol barón Karl Kuffner de Dioszegh menovaný
čestným občanom Diószegu.
Barónova všestranná činnosť sa prejavila nielen vo verejnom živote, ale dobre ho poznali aj v umeleckých kruhoch.
Postupne vybudoval rozsiahlu zbierku umeleckých diel,
obrazov a orientálnych kobercov (viď kapitola Kuffnerovská
umelecká zbierka).
Súčasťou kuffnerovskej zbierky údajne boli aj predmety
nájdené pri likvidácii kopca nazývaného Dudvágszeg,
ktorý sa nachádzal medzi Dudváhom a želežničným násypom. Kopec bol rozhádzaný, aby sa polia mohli ľahšie obrábať a našli sa tu zbrane, mince a súčasti vojenskej výzbroje
pochádzajúce z tureckých vojen.

állami szintű szervezet, egyesület és intézmény munkájába.
Saját maga is több intézményt alapított, általuk nemcsak
a cukoripart irányította, hanem közvetve befolyást gyakorolt
a pénzügyi szféra állapotára is. 1916-ban jött létre a budapesti székhelyű Cukorközpont (teljes neve – A Magyar Szent
Korona Országainak Cukor Központja Budapest), melynek
elnökévé Kuffner Károly bárót választották. Ez a szervezet
felügyelte a cukor gyártását, raktározását, értékesítését és
felhasználását, valamint kvótákkal szabályozta a gyártást.
A Pozsonyi Börze alelnöke, a Galántai Hitelbank elnöke,
a pozsonyi Szlovákiai Cukorgyárosok Koalíciójának megalapítója és elnöke, a Cukorgyárosok Központi Egyletének,
Prága alelnöke,az Iparosok Központi Egyletének alelnöke
Pozsony, a Csehszlovák Ipari Szövetség Prága alelnöke,
a Budapesti Sörgyár közigazgatási tanácsadója. Számos más
intézmény tagjaként hatékonyan befolyásolta az ipari termelés és a mezőgazdaság körül felmerülő problémákat.
1896-ban Kuffner Károly báró megkapta a Diószeg díszpolgára
címet.
A báró sokoldalú tevékenysége nemcsak a közéletben nyilvánult
meg, a művészetet támogató mecénások és műgyűjtők is jól
ismerték. Tekintélyes magánjellegű képtárában nagy értéket
képviselő műalkotásokat helyezett el. A műalkotások mellett
még keleti szőnyegeket is gyűjtött. (Többet a műgyűjteményről szóló fejezetben).
A Kuffner-féle műgyűjteményben helyet kaptak állítólag azok
a török korabeli leletek (pénz, kard, harci felszerelés) is, amelyeket a Dudvágszeg határában (a Dudvág folyó és a vasúti
töltés között) található egykori domb széthordásakor találtak.

Zlatý kríž s korunkou
za občianske zásluhy
Koronás Arany
Érdemkereszt

Maria Franziska
Kuffner pred
kašieľom, pohľad
z parku
Kuffner Mária
a kastély bejárata
előtt
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Portrét Marie Franzisky Kuffner
od Franza von Lenbacha z roku 1895
Franz von Lenbach 1895-ben készített képe
Maria Franciskáról

Rodinný život Karla Kuffnera

Karl Kuffner sa ženil ako 37 ročný zrelý muž. Jeho vyvolená, grófka a pani Maria Franziska von und zu Firmian
(* 29. marca 1856, † 28. júna 1925) pochádzala zo šľachtickej rodiny. Jej otcom bol gróf a pán Ludwig von und zu Firmian a matka W. Junosza von Pietrowska, ktorá pochádzala
z Poľska. Detstvo strávila v Corona Mezze (Taliansko), kde
sa jej dostalo prísnej katolíckej výchovy. Sobáš Žida a katolíčky bol neprijateľný pre obidve rodiny. Grófka vstupovala do manželstva napriek nesúhlasu rodiny ženícha a ani
rodina von Firmian, katolíkov tirolského a poľského pôvodu,
Maria Kuffner pred kaštieľom
Kuffner Mária a kastély előtt

Kuffner Károly és családja

Kuffner Károly 37 éves korában nősült, választottja, Mária
Franciska Adél von Firmian grófnő (* 1856. március 29.,
† 1925. június 28.) volt, az olaszországi Corona Mezze
városból származott. Szülei, Firmian Lajos gróf és a lengyel
származású W. Junosza Firmian szül. Pietrowska Adél
szigorú katolikus szellemben nevelték. Zsidó és katolikus,
a házasságkötés szempontjából a találkozás nem volt éppen
szerencsés. A vőlegény családjának határozott ellenzése
dacára is (tekintettel a bárónő keresztény hitvallására) a fiatalok Bécsben kötöttek házasságot, a vőlegény feltételezhetően ekkor konvertált keresztény hitre. A tiroli és a lengyel
gyökerekkel rendelkező Firmian család sem volt elragadtatva a házasságtól. Szinte elképzelhetetlennek tartották,
hogy a salzburgi érsek unokahúga nem katolikus hitvallású
fiatalemberhez megy feleségül, lehetett az bármilyen gazdag,
sikeres és művelt. Kuffner Károly végül párja kedvéért lemondott a zsidóságról, felvette a katolikus hitet. A keservesen
kiharcolt esküvőt 1884. november 16-án Bécsben tartották.
A házasság megnyitotta előtte a legmagasabb társadalmi
körökbe is az utat, amit alaposan ki is használt. A fiatalok
családi kapcsolatai talán elhidegültek, de a Kuffnerek esetében a gazdasági kötelékek, amelyek szinte kibogozhatatlanul összefűzték az egyes családtagokat, továbbra is erősek
maradtak.
A házasságból egyetlen fiú, Raoul született, aki 1886. július 25-én látta meg a napvilágot. A sokoldalúan művelt,
világot látott fiatalember nem örökölte apja üzleti tehetségét,
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Barón Raoul Kuffner
Kuffner Raoul báró

Barónka Cara Carolina Kuffner
Kuffner Cara Caroline báróné

sa nedokázala zmieriť s tým, že neter salzburského arcibiskupa sa má vydať za nekatolíka, hoci bohatého, úspešného
a vzdelaného. Karl Kuffner záležitosť vyriešil konvertovaním
na katolícku vieru a dňa 16. novembra 1884 sa Karl Kuffner
a grófka a pani Maria Franziska von und zu Firmian vo Viedni
zosobášili.
Týmto manželstvom sa Karlovi otvorila cesta do vyšších spoločenských kruhov, čo aj náležite využil. Jeho vzťahy s rodinou
možno mierne ochladli, ale majetkové väzby sa nenarušili
vzhľadom na to, ako úzko boli prepojené podnikateľské aktivity členov rodiny.
Dňa 25. júla 1886 sa manželom narodil jediný syn Raoul.
Vyrástol z neho všestranne vzdelaný a sveta znalý mladý
Raoul Kuffner na
poľovačke na Aljaške
Kuffner Raoul
vadászaton
Alaszkán

Peter Karl Maria Kuffner a Lousianne Lilly
Kuffner v parku
Kuffner Peter Karl Maria és Kuffner Louisanne
Lilly a parkban

bejárta ugyan az egész világot, de inkább intellektuális beállítottságú volt. Az 1904 és 1906 közti időszakban a mosonmagyaróvári egyetem hallgatója volt, majd beutazta Európát és
az Egyesült Államokat.
1917-ben nősült, felesége Cara Carolina von Haebler
(* 1889. augusztus 20., † 1932. június 8.). A házasságából két gyermek született, Peter Karl Maria Kuffner de
Dioszegh (* 1920. október 11., † 2000. február 17.) és
Lousianne Lilly Kuffner de Dioszegh (* 1925 január 31.,
† 2009. november 12.).
Kuffner Károly 75. születésnapjára nagyszabású ünnepséget
rendezett. A meghívottak között megtalálhattuk nemcsak
a családtagokat, hanem a legközelebbi munkatársakat,

muž, ktorý navštívil mnohé krajiny sveta. Nezdedil však
obchodného ducha svojho otca a bol skôr intelektuálne založený. V rokoch 1904 až 1906 študoval Raoul na Súkromnom
hospodárskom inštitúte v Mosonmagyaróvári a následne
absolvoval študijnú cestu po Európe aj USA.
V roku 1917 sa Raoul oženil s Carou Carolinou von
Haebler (* 20. augusta 1889, † 8. júna 1932) a narodili sa im dve deti – Peter Karl Maria Kuffner de
Dioszegh (* 11. októbra 1920, † 17. februára 2000) a Louisanne Lilly Kuffner de Dioszegh (* 31. januára 1925,
† 12. novembra 2009).
Svoje 75. narodeniny Karl Kuffner oslávil nielen v kruhu rodiny,
ale aj v spoločnosti svojich najbližších spolupracovníkov,
priateľov a známych. Dňa 28. júla 1922 sa v bratislavskom
hoteli Carlton konalo slávnostné zhromaždenie Slovenského spolku cukrovarníckeho v Bratislave, ktorého bol
predsedom. Schôdze sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia
politického a hospodárskeho života. Prítomní boli ministerský radca ministerstva poľnohospodárstva Kotta, námestník bratislavského župana Dr. Maršík, starosta Bratislavy
Dr. Zimmer, Dr. Maderič z obchodnej komory, viceprezident plodinovej burzy Bratislavskej burzy Reiss a mnohí ďalší
predstavitelia cukrovarov a cukrovarníckych spolkov. Slávnostné zasadnutie viedol podpredseda spolku Szold.
Na túto príležitosť si objednali portrét Karla Kuffnera, ktorý
namaľoval rakúsky maliar Dario Rappaport (1895–1956).
Osud tohto portrétu je nám zatiaľ neznámy.

Vychovávateľky Petra a Lilly
Lilly és Péter nevelőnői

barátokat, ismerősöket is. 1922. július 22-én a Carlton
Hotelban a Szlovákiai cukorgyárosok egylete, amelynek
elnöke Kuffner Károly volt, ünnepélyes nagygyűlést tartott.
Az összejövetelen részt vettek a politikai és gazdasági élet
legkiemelkedőbb egyéniségei, így pl. Kotta úr, a földművelésügyi minisztérium miniszteri tanácsosa, Dr. Maršík pozsonyi
alispán, Dr. Zimmer, Pozsony (Bratislava) város polgármestere, a kereskedelmi kamarát Dr. Maderič képviselte, Reiss
úr, aki a Pozsonyi Terménybörze tagja volt, rajtuk kívül még
sokan mások.
Kuffner Károly 75. születésnapjára egy arcképet rendeltek Dario
Rappaport (1895–1956) osztrák festőművésznél. A festmény
el is készült, de sajnos, további sorsa számunkra ismeretlen.

Barónka Cara
Carolina
Kuffner Cara
Caroline báróné

Maria Kuffner a jej syn Raoul v parku
Kuffner Mária és fia Raoul a parkban
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Dobročinné aktivity rodiny
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Rodina Kuffnerovcov považovala dobročinnosť za veľmi dôležitú súčasť svojho života. Manželka Karla Kuffnera, pani
barónka Maria a jej nevesta Cara Carolina sa vždy zaujímali
o osudy ľudí v ich okolí a štedro podporovali deti, dedinské
školy a učiteľov.
V roku 1891 daroval Karl Kuffner spolu so svojim starším bratom Wilhelmom 1 000 forintov miestnej školskej stolici na
plánovanú stavbu ľudovej školy (dnes škola pri pomníku).
Cukrovar, ktorý do značnej miery patril rodine, tiež prispel
na tento účel sumou 8 000 forintov.
Pre deti čeľadníkov na hospodárstvach cukrovaru na Lúčnom
Dvore a v Gáni financovali zriadenie škôl. Hospodárstva sa
nachádzali v značnej vzdialenosti od dedín a deti čeľadníkov museli do nich denne dochádzať. Bez ohľadu na počasie
pešo chodili dlhé kilometre po zaprášených alebo zablatených poľných cestách. Preto barón na vlastné náklady zriadil
na majeroch malotriedne školy. Pre učiteľov a školy zabezpečil celoročné kurivo, plat a bývanie. Postupne nadobúdali
tieto malotriedky čoraz väčšiu popularitu a začali ich navštevovať aj deti, ktorých rodičia neboli zamestnaní v cukrovare.
Títo rodičia prispievali na plat učiteľa 2 forintami ročne.
Pre deti cukrovarských úradníkov bola priamo v cukrovare zriadená súkromná škola, kde sa vyučovala aj francúzština, nemčina a angličtina. Kuffnerovci podporovali nadané deti aj
na ďalších štúdiách, ako napríklad Františka Klačanského
(* 1913 – † 1982), ktorý bol polosirota.
Rodina Kuffnerovcov významnou mierou prispela k zriadeniu prvej materskej školy, ktorá bola postavená v roku 1907
oproti kostolu a dodnes slúži svojmu účelu. Barón bol prezidentom zakladajúceho výboru materskej školy a jeho manželka bola členkou dozornej rady.
Počas I. svetovej vojny boli v kaštieli a v kasárňach zriadené
nemocnice pre ranených vojakov, ktoré fungovali vďaka
podpore a pomoci cukrovaru a manželiek cukrovarských
úradníkov.
Prváčikovia v školskom roku 1919/20
zo školy v Diószegu, ktorá sa tešila priazni
Kuffnerovskej rodiny
A Kuffner család támogatását élvező
diószegi iskola elsősei az 1919/20-as
iskolaévben

A család jótékonykodása

Kuffner Károly és családja a jótékonykodást mindig is szívügyének tekintette. Felesége Mária, és menye, Cara Carolina
nagyon odafigyeltek az emberi sorsokra, bőkezűen támogatták a gyerekeket, a falusi iskolákat és a tanítókat.
1891-ben Kuffner Károly és bátyja, Vilmos a helyi iskolaszéknek
1 000 forintot adományozott a tervezett új iskola felépítésére. A helyi cukorgyár, amely nagy részben szintén a családé
volt, 8 000 forinttal járult az építkezéshez (a mai emlékmű
melleti iskola).
A cukorgyár gazdaságain élő cselédek gyerekei részére (Gány
és Rétimajor) két iskolát tartott fenn saját költségén, mivel
ezek a gazdaságok távol estek a falutól, és így az iskolától is.
A cselédek gyerekei naponta többször megtették ezt a távolságot a major és a falu között, persze gyalogszerrel, tekintet
nélkül az időjárás viszontagságaira, ezért a báró egy iskolát
létesített számukra. Fizette a tanítókat, lakást, fűtőanyagot
biztosított. Az iskolák színvonáláról tanúskodik az a tény,
hogy a kezdeti évek után már nemcsak a cselédség, hanem
a környékbeli falvakból is odajártak a gyerekek. Azok a szülők, akik nem voltak a gyár alkalmazottai, tandíjat fizettek.
Évente 2 forinttal járultak hozzá a tanító jövedelméhez.
A cukorgyári hivatalnokok gyermekei a cukorgyárban létesített
magániskolát látogatták, ahol a francia, német és az angol
nyelv is szerepelt a tananyagban.Kuffnerék támogatták
a tehetséges gyermekeket és fizették a taníttatásukat
pl. Klačanský Ferenc (* 1913 – † 1982), aki félárva fiú volt.
Az idősebb báróné szintén jelentősen hozzájárult a műveltségi
szint felemeléséhez. Az 1907-ben felépített óvoda (kisdedóvó) segítsége nélkül nehezen jött volna létre. Az óvoda,
amely a katolikus templommal szemben látható, a mai napig
is az eredeti célokat szolgálja.
Az első világháború alatt a kastélyban és állítólag a Kaszárnyában kórházakat rendeztek be a sebesült katonák számára.
A kórházakban a cukorgyári hivatalnokok feleségei is
kisegítettek.

Po vojne, keď boli veľké problémy s rabovaním, založil barón
v spolupráci s obcou domobranu, ktorá mala základňu
v budove materskej školy. Zapojilo sa do nej 80–100 miestnych mužov, ktorí hliadkovali 24 hodín denne. Výstroj
a odmeny za služby hradil cukrovar.
Okrem dobročinnosti rodina pomáhala aj pri obnove historických pamiatok. V roku 1903 sa Karl Kuffner spolu s grófom
Jozefom Zichym podieľal na obnove kostola v susednej Malej
Mači a finančne podporil aj renováciu kostola v Čiernom
Brode. Barónka darovala diószegskému kostolu sochu Panny
Márie, ktorá bola umiestnená nad vchodom a aj na priečelí
kaštieľa bola socha Panny Márie.
Karl Kuffner venoval pozornosť aj ostatným obciam, v ktorých boli cukrovarské majetky, hospodárstva a podniky. Bol
patrónom obce Chropov v okrese Skalica, angažoval sa aj
v Senici (patrili mu tam pozemky a kaštieľ) a obciach Koválov a Sotina (dnes mestská časť Senice).
Maria Franziska a po nej Cara Carolina pravidelne organizovali rôzne dobročinné akcie na pomoc deťom z chudobných
rodín, ktoré hlavne v zimnom období dostávali prídel mlieka,
ošatenie, obuv i vianočné balíčky.
Riaditeľ cukrovaru býval v honosnej vilke v areáli cukrovaru.
Administratívni a technickí úradníci boli ubytovaní v nájomnom dome, ktorý sa nachádzal v blízkosti administratívnej
budovy. Ostatní úradníci bývali v úhľadných domčekoch so
záhradkami v štvrti nazývanej Kasárne, ktorú pri cukrovare
postavili už za čias baróna.
Kuffnerovci podporovali aj činnosť miestnych amatérskych
divadelných skupín a organizovali rôzne kultúrne podujatia. V roku 1904 Karl Kuffner povolal z Moravy do Diószegu
hudobníka Alberta Linku, ktorý tu založil dychovú hudbu
a venoval sa kultúrnym aktivitám.
Činnosť Karla Kuffnera v hospodárskej oblasti prinášala úžitok
celému regiónu. Poskytol prácu a chlieb nielen obyvateľom
obce, ale celému regiónu. Považovalo sa za poctu a určitú
spoločenskú prestíž, ak niekto pracoval v cukrovare.
Služobníctvo z kaštieľa, v dolnom rade prvý
zľava Juraj Franta, druhá zľava Anna Hubinská,
komorná mladej barónky
A kastély cselédsége, az alsó sorban első
Franta György a második Hubina Anna, a fiatal
báróné szobalánya

A háború után, a megnövekedett számú rablások és lopások
következtében a báró polgárőrséget szervezett 80–100 helyi
lakos részvételével. A lakosokat 24 órás őrjáratokba osztották
be. A polgárőrség laktanyája az óvoda egyik tantermében
volt. A felszerelést és a fegyvereket a cukorgyár biztosította.
A család a jótékonykodáson kívül részt vett a műemlékek
megmentésében is. 1903-ban Zichy József gróffal közösen
felújítatták Kismácséd (Malá Mača) templomát, és anyagilag
hozzájárultak Vízkelet (Čierny Brod) templomának renoválásához is. A bárónő Szűz Mária szobrot adományozott, amely
Diószeg templomának bejárata felett volt látható. A másik
Szűz Mária szobor a kastély homlokzatán kapott helyet.
Kuffner Károly figyelemmel kísérte azon községek életét is,
ahol cukorgyári gazdaságok voltak, pl. a szakolcai járásban
lévő Sziklabányáét (Chropov), Szenicéét (Senica) (földbirtokai
és kastélya volt ott), bekapcsolódott Nagykovalló (Koválov) és
Szotinafalva (ma Szenice része) községek életébe is.
Mindkét báróné rendszeresen támogatta a legszegényebb
gyerekeket, különböző akciókat szerveztek, főleg télidőben,
amikor levest, tejet, ruhaneműt, cipőt és karácsonyi ajándékcsomagokat osztogattak a rászorulóknak.
A cukorgyári igazgató külön villában lakott, bent a gyár
területén. A hivatalnokok és a szakemberek szintén a gyár
udvarában, egy bérházban laktak. A többi gyári alkalmazottnak a cukorgyár mellett külön lakótelepet (ún. Kaszárnya)
építtetett, takaros kertes családi házakkal, ahol a magasabb
beosztású tisztviselők laktak.
A Kuffnerek támogatták a helyi kultúra fejlődését is, leginkább
a hazai amatőr színjátszók csoportját és más környékbeli kulturális előadásokat. 1904-ben Diószegre hívták Linka Albert
morvaországi cigányzenészt, aki a faluban fúvószenekart
alapított.
Kuffner Károly közéleti tevékenysége nem csupán a gazdasági
életre korlátozódott, munkát és kenyeret adott nemcsak
a község, hanem a széles környék lakosságának. Szinte már
megtisztelésnek számított, ha valaki a gyárban dolgozhatott.
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Oznam o úmrtí baróna Kuffnera
vo viedenskej tlači
Gyászjelentés egy bécsi napilapban

I 28 I

Koniec kuffnerovskej éry v Diószegu

Aj po smrti Karla Kuffnera sa rodina naďalej tešila dobrému
menu. V 30. rokoch, v časoch hospodárskej krízy, pracovníci hospodárstiev na podnet odborov štrajkovali za zvýšenie miezd. V Prahe na zasadnutí Národného zhromaždenia
republiky Československej dňa 10. júla 1931 boli preberané košútske udalosti a senátor Štefan Mező vtedy prirovnal robotníkov v cukrovare k otrokom a Kuffnerovcov nazval
nemecko-židovsko-maďarskými zemepánmi a milionármi.
Toto hanlivé označenie je asi jedinou škvrnou na dobrej
povesti rodiny. Keďže tieto slová predniesol politik, poslanec
majú „patričnú váhu“.
Vedenie firmy prevzal Raoul Kuffner. Žil síce so svojou rodinou
v kaštieli v Diószegu, ale veľa cestoval. Na svojich cestách sa
Pravdepodobne pohreb Marie Franzisky
Kuffner de Dioszegh v roku 1925
Feltehetően Mária Franciska Kuffner
de Dioszegh temetése 1925-ben

A kuffneri korszak vége Diószegen

A család Kuffner Károly halála után is jó hírnévnek örvendett.
A harmincas években beállt gazdasági válság következtében
a gazdasági udvarok földmunkásai a szakszervezetek hatása
alatt sztrájkba léptek, és magasabb bért követeltek. A Prágában ülésező Csehszlovák nemzetgyűlésen (1931. július
10-én) a kosúti események kapcsán Mező István szenátor
a diószegi cukorgyár munkásait a rabszolgákhoz hasonlította,
a Kuffnereket pedig német-zsidó-magyar milliomos földesúrnak nevezte. Talán ez a gyalázkodó megjegyzés ejtette
az egyetlen foltot a család jó hírnevén. Mivel azonban ezt
a megjegyzést egy politikus – parlamenti képviselő jelentette
ki, szavai „nagy visszhangot" keltettek.
Kuffner Károly hagyatékát, a jól kiépített ipartelepet az egyetlen
fiú, Raoul vette át. Raoul persze Diószegen élt, de nem tartózkodott gyakran a faluban, járta a világot. Utazásait a művészetnek és a világi örömöknek szentelte, a gazdag iparmágnások életstílusának megfelelően.
Éppen Raoulnak köszönhetjük, hogy művében - Grundprinzipien der Wirtschaftweise der Dioszegher Oeconomie
Zucker- und Spiritusfabriks A. G. Ba. - feljegyezte édesapja,
Kuffner Károly gazdag ismereteit és tapasztalatait.
Közben felesége, Cara Carolina 1932-ben vérmérgezésben elhunyt. Két évvel felesége halála után, 1934-ben Kuffner
Raoul újra nősült. Választottja, a hírneves excentrikus
lengyel festőnő, Tamara de Lempická Gurwic–Gorszka
(* 1902 június 18., † 1980 március 18.).
Tamara híres-hírhedt alakja volt korának, messze nem teljesítette kora általános társadalmi követelményeit, ugyanis elvált
asszonyként nevelte kislányát, Kizettét, és vígan élvezte a nős
báró bőkezű támogatását. Ráadásul a magánélete sem volt
makulátlan, s a helyi lakosok elbeszélése nyomán a diószegi
kastélyban sem találkozott az első bemutatkozása alkalmával

Pravdepodobne
pohreb Cary
Caroliny Kuffner de
Dioszegh, rodenej
von Haebler
v roku 1932
Valószinűleg
Diószeghi Kuffner
Cara Carolina, szül.
von Haebler
temetése 1932-ben
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venoval štúdiu umenia a svetským radovánkam, ktoré patrili
k jeho životnému štýlu.
Vďaka Raoulovi sa zachovali bohaté poznatky a skúsenosti jeho
otca z oblasti poľnohospodárstva, ktoré publikoval v príručke
vydanej pod názvom Grundprinzipien der Wirtschaftweise der Dioszegher Ökonomie Zucker- und Spiritusfabriks
A. G. Ba. (Základné princípy a spôsoby výroby Diószegskej
hospodárskej cukrovarníckej a liehovarníckej fabriky).
Jeho manželka, barónka Cara Carolina, v roku 1932 zomrela
na otravu krvi a Raoul Kuffner sa dva roky po jej smrti
znovu oženil. Za manželku si vzal svoju dlhoročnú

Dva portréty Raoula Kuffnera od Tamary de
Lempickej
Raoul Kuffner arcképei Tamara de Lempickától

túl szívélyes fogadtatással. A báróné ugyanis a cselédszobák
részére fenntartott épületszárnyban szállásolta el a vendéget.
Raoul Kuffner és Tamara Lempická 1934. február 3-án
Zürichben kötöttek házasságot. Az új pár Egyiptomban
töltötte mézesheteit.
Kuffner Raoul azonban új felesége befolyására és tekintettel
a bizonytalan társadalmi helyzetre, amely nem kecsegtetett
semmi biztatóval a jövőre nézve, pár évvel apja halála után
eladta a családi birtokot és családostól külföldre költözött.
A Kuffner család tevékenysége Diószegen így lezáródott.
A házaspár egy ideig Párizsban, majd 1940–1962 közti

Tamara de Lempicka

Raoul Kuffner, obraz
Tamary de Lempickej
Kuffner Raoul,
Tamara de Lempicka
festménye

Portrét Lousianne
Lilly od Tamary de
Lempickej z roku
1939
Lousianne Lilly
1939-ben készült
arcképe Tamara de
Lempickától
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priateľku Tamaru Lempickú rodenú Gurwic–Gorszku
(* 18. júna 1902, † 18. marca 1980).
Tamara Lempická bola známa maliarka rusko-poľského pôvodu,
ale zo spoločenského hľadiska nebola vhodnou kandidátkou
na novú barónku. Raoul Kuffner ju štedro podporoval a udržiaval s ňou intímny vzťah ešte za života manželky. Tamara
bola rozvedená, vychovávala dcéru Kizette a žila neprijateľne
búrlivým spoločenským životom. Podľa spomienok miestnych obyvateľov nebola jej prvá návšteva v Diószegu najšťastnejšia. Raoulova matka, ktorá vtedy ešte žila, ju dala
ako rozvedenú ženu ubytovať v časti kaštieľa určenej pre
služobníctvo.
Svadba Raoula Kuffnera a Tamary Lempickej sa konala 3. februára 1934 v Zürichu, odkiaľ manželia odcestovali na svadobnú
cestu do Egypta.
Činnosť rodiny Kuffnerovcov v Diószegu sa tak skončila. Na
podnet Tamary Lempickej a pod vplyvom politických udalostí, ktoré neveštili nič dobrého a neposkytovali žiadnu stabilitu, Raoul Kuffner predal svoj podiel v cukrovare a spolu
s manželkou a deťmi sa odsťahoval do zahraničia.
Manželia ešte istý čas žili v Európe a potom emigrovali do USA.
Prví odišli do USA Raoul s Tamarou a to vo februári 1939.
Po veľkých peripetiách za nimi prišli aj všetky deti, ktoré sa
ešte v roku 1939 a 1940 zdržiavali v Európe. Peter v Škótsku a Lilly Lousianna v súkromnej škole vo Švajčiarsku. Do
USA sa deti dostali až v júli 1940 na gréckej lodi Nea Hellas.
Na francúzsko-španielskej hranici strávili Lilly a jej nevlastná
sestra Kizette hodiny čakaním, lebo Lilly Lousianna nemala
v poriadku papiere (údajne cestovala na falošné doklady).
Až po rokoch sa ukázalo, že ich útek do USA sa uskutočnil
vďaka zásahu Eleanor Roosevelt, manželky amerického prezidenta. Dva dni po ich odchode boli hranice uzatvorené.
Kizette, dcéra Tamary Lempickej a jej teta Adrienne sa
v auguste 1939 dokonca zdržiavali v Poľsku, odkiaľ odišli iba
dva dni pred nemeckou okupáciou.
Odchodom do USA si členovia rodiny zachránili životy, lebo

időszakban Hollywoodban ill. New Yorkban éltek. Raoul és
Tamara még 1939 februárjában az USA-ba költöztek, csak
nagy bonyodalmak árán követték őket a gyerekek, akik még
1939–1940-ben Európában tartózkodtak. Péter Skóciában,
Lilly Svájcban. Csak 1940 júliusában sikerült a gyerekeknek
a Nea Hellas nevű görög hajó fedélzetén kiutazni az USAba. A francia-spanyol határon órákat várakoztak, mivel Lilly
igazolványai nem voltak rendben (állítólag hamis útlevéllel
rendelkezett). Csak évek múltán derült ki, hogy sikeres
megmenekülésüket az amerikai elnök feleségének, Eleanor
Rooseveltnek köszönhették. Két nappal a távozásuk után
a határt lezárták.
Kizette, Lempická leánya Adrienne nevű nénikéjével még
Lengyelországban tartózkodtak, ahonnan csak két nappal
a német megszállás előtt menekültek el.
A családtagok az életüket mentették menekvésükkel az Egyesült
Államokba, mivel annak ellenére, hogy felvették a kereszténységet, zsidó származásuk biztos halálra ítelte volna őket.
Néhány kevésbé előrelátó rokonuk, bizony életükkel fizettek
hiszékenységükért. A holokauszt áldozata lett a Kuffner
család néhány tagja is; Raoul unokatestvérei, Marianne és
Hedvig 1942–1943-ban Auschwitzben lelték halálukat.
Az Egyesült Államokban a Kuffner házaspár Beverly Hillsben,
késöbb New Yorkban élt. Magas körökben forogtak, élvezték
a luxus minden formáját. Drága ingatlanokat tartottak fenn,
Manhattenben apartmant, luxuslakásokat Havannában, Palm
Springsben és Párizsban. Ěletvitelük hamarosan felemésztette
a tartalékokat, amiket a báró hozott magával az óhazából.
A báró bevételi forrásai azonban végesek voltak, a festőnő sem tudott művészként érvényesülni az új hazában.
Életmódjuk fenntartása érdekében a külföldre került családi
vagyont, a hatalmas értéket képviselő műgyűjteményt
apránként eladogatták. Tamara szinte állandóan szerepelt
a bulvár sajtó hasábjain, hálás témát nyújtott a bulvár lapok
címlapjainak, és talán az összes korabeli művésszel barátkozott (Salvador Dali, Andy Warhol, Greta Garbo). 1945-ben

ich židovský pôvod by bol aj napriek kresťanskému vyznaniu
pre fašistov dostatočným dôvodom na ich likvidáciu. Nietorí ich príbuzní neboli takí obozretní a cez hroziace nebezpečenstvo zostali v Európe, za čo zaplatili svojimi životmi.
Holokaustu neunikla ani rodina Kuffnerovcov a dve Raoulove
sesternice Marianne a Hedwiga zomreli v roku 1942 a 1943
v koncentračnom tábore v Osvienčime.
V USA žili Kuffnerovci v Beverly Hills, v Hollywoode a neskôr
v New Yorku. Pohybovali sa vo vysokých umeleckých kruhoch a užívali si luxus. Vlastnili drahé nehnuteľnosti, ako
apartmán na Manhattene, luxusné domy v Havane, v Palm
Springs a v Paríži. Životný štandard im zaisťovali financie
získané za majetky, ktoré Raoul predal v Európe a neskôr
postupne rozpredávali rodinnú umeleckú zbierku nesmiernej ceny. Tamara bola bohatým zdrojom bulvárnych škandálov a priatelila sa snáď so všetkými umeleckými ikonami tých
čias (Salvator Dali, Andy Warhol, Greta Garbo,…). V roku
1945 získali Raoul Kuffner a Tamara americké občianstvo.
Ich manželstvo nebolo práve príkladné a každý z nich si žil
svojím životom.
V roku 1951 Raoul Kuffner vydal knihu Planomania: capitalism
makes sense (Planomania: kapitalizmus dáva zmysel).
Raoul Kuffner de Dioszegh zomrel ako 75 ročný dňa 3. novembra 1961 na lodi SS Liberté na ceste z Európy do USA
a pochovali ho do morských vĺn. Tamara mu vystrojila

Kuffner Raoul és Tamara megkapták az amerikai állampolgárságot. Házasságuk egyáltalán nem volt példás, mindegyikük
élte a saját életét.
1951-ben Kuffner Raoul könyvet írt Planomania: capitalism
makes sense (Planomania: A kapitalizmus értelmet ad)
címmel.
Raoul Kuffner de Diószegh 75 éves korában hunyt el
1961. november 3-án az SS Liberté hajó fedélzetén, útközben Európából az Egyesült Államokba. A tenger hullámai
közé temették. Felesége Tamara, gyászmisét rendelt emlékére, amelyen részt vettek a gyerekek is. Laura Candridge
a Tamara Lempicka: Life of Deco and Dekadence c. könyvében azt írja, hogy Peter és Lilly akkor találkoztak utoljára
Tamara lányával, Kizettével. Tamara ugyanis állítólag gyűlöletet próbált közöttük szítani. Addig talán jól viszonyultak
egymáshoz, hiszen még 1961 szeptemberében Kuffner Péter
és felesége, Violet Párizsban egy partyn mulattak Kizettével.
Lousianne Lilly a mai napig őrizte azt a képmást, amit Tamara
festett róla. Erről a képről Lousianne Lilly így mesélt: „Amikor kitört a II. világháború, én és Kizette Franciaországban
tartózkodtunk, fivérem, Péter pedig Skóciában. Szüleink akkor
már az USA-ban éltek, nem tudtak értünk visszatérni, ezért
mi is kénytelenek voltunk vízumot kérni az államokba. 1940
júliusának a végén érkeztünk meg Beverly Hillsbe. Tamara
akkor kezdte festeni a portrémat, de nem sikerült befejeznie
a nyáron, ezért maradt befejezetlen.“ Ruffner Raoul halála
után Tamara kivágta a kép egy részét és elküldte Lousianne
Lillynek emlékül a Beverly Hillsben töltött nyárra.
Raoul testamentumában egyenlő arányban osztotta el maradék
vagyonát a gyerekek és Tamara között. A vagyon értéke
kb. 2 millió dollár lehetett, részvények, bécsi ingatlanok,
földek, továbbá értékes ezüsttárgyak és porcelángyűjtemény

Autoportrét Tamary
Tamara önarcképe

Tamara de Lempicka a Salvator Dali
Tamara de Lempicka és Salvator Dali
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Loď SS Liberty, na ktorej zomrel Raoul Kuffner
SS Liberty nevezetű hajó, amelynek fedélzeten
elhunyt Kuffner Raoul

smútočnú omšu, na ktorej sa zúčastnili jeho deti. V knihe
A Life of Deco and Decadence od Laury Claridge je uvedené, že vtedy sa Peter a Lousianne Lilly poslednýkrát stretli s Tamarinou dcérou Kizette. Tamara sa údajne snažila
vniesť medzi nich nenávisť. Dovtedy boli ich vzťahy pravdepodobne dobré, lebo napríklad ešte v septembri 1961 sa
Kizette spolu Petrom Kuffnerom a jeho manželkou Violet
zúčastnili v Paríži na párty Rol Volmar show.
Lousianne Lilly vlastnila portrét, ktorý jej namaľovala Tamara.
O tomto obraze povedala: „Keď sa začala II. svetová vojna,
boli sme ja a Kizette vo Francúzsku a môj brat Peter v Škótsku.
Naši rodičia boli v USA, nemohli sa pre nás vrátiť a tak sme
museli požiadať o víza do USA. Na konci júla 1940 sme prišli do Beverly Hills. Vtedy Tamara začala maľovať môj obraz,
ale nestihla ho v to leto domalovať a obraz ostal nedokončený.“ Po smrti Raoula Kuffnera Tamara vyrezala časť obrazu
a poslala ho Lousianne Lilly ako spomienku na leto v Beverly
Hills.
Raoul v závete rozdelil svoj majetok rovným dielom medzi deti
a Tamaru. Jeho majetok vtedy obnášal približne dva milióny dolárov, akcie, pozemky, nehnuteľnosti vo Viedni, ktoré
zdedil po svojich príbuzných a zbierku striebra a porcelánu,
ktorú priviezol do USA z Diószegu. Súčasťou pozostalosti
boli aj doklady, na základe ktorých Raoul žiadal československú vládu o vrátenie skonfiškovaného majetku. O previazanosti majetkových vzťahov kuffnerovskej rodiny svedčí aj
fakt, že ešte pred II. svetovou vojnou Raoul Kuffner zdedil
v Břeclavi nehnuteľnosti po bezdetnom bratrancovi svojho
otca Ludwigovi Edler von Kuffnerovi.
Tamare však zdedené peniaze nepostačovali na udržanie vysokého životného štandardu a tak postupne predávala ďalšie
umelecké diela z kuffnerovskej zbierky a údajne ponúkla na
predaj aj listinu, ktorou František Jozef I. udelil Karlovi Kuffnerovi šľachtický titul.
Tamara Gurwic–Gorszka de Lempicka zomrela 18. marca 1980
ako 78 ročná v Cuernavace (Mexiko). Dcéra Kizette matkin
popol na jej prianie rozsypala ponad kráter Popocatepetl.
Vo svojej poslednej vôli odkázala Tamara stopäťdesiattisíc

alkották. A porcelántárgyak és az ezüstműtárgyak még
Diószegről származtak. A hagyatékba belefoglalták a dokumentumokat, amelyek alapján Raoul visszaigényelte a Csehszlovák államtól néhány elkobzott ingatlanát. A tulajdonjogi
viszonyok szoros kapcsolatáról tanúskodik az a tény, hogy
Raoul az egyik gyermektelen nagybátyja után (Ludwig Edler
von Kuffner) még a II. világháború kitörése előtt Břeclav
városban ingatlanokat örökölt.
Az özvegy Tamara költséges életmódjára azonban nem volt elég
az a vagyonrész, amit férje halála után örökölt, ezért fokozatosan áruba bocsájtotta a Kuffner – féle műgyűjtemény
további darabjait. Állítólag eladásra kínálta azt az oklevelet
is, amellyel I. Ferenc József császár Kuffner Károlynak
a nemesi címet adományozta.
Tamara Gurwic-Gorszka, férjezett de Lempicka 1980-ban,
78 éves korában halt meg Mexikóban, Cuernavace városban.
Lánya, Kizette a Popocatepetl kráterbe szórta hamvait, így
teljesítve anyja végakaratát. Tamara hagyatékát lánya, Kizette
örökölte, ezenkívül százötvenezer dollárt ajándékozott jótékonysági célokra.
Kuffner Károly unokája, Kuffner Péter matematikát tanult
a Chicagói Egyetemen (USA). 1948-ban megszerezte
a bakkalaureátus címet (legalsó tudományos fokozat).
1951-ban az Illinoisi egyetemen elérte a mester fokozatot.
1951. augusztus 15-én feleségül vette Violet H. Adasunas-t.
A házasságból nem született utód. 2000. február 17-én hunyt
el Texasban, Angelina járás.
Lousianne Lilly Kuffner Glickman, közvetlenül a II. világháború
előtt mostohatestvérével, Kizettel az USA-ba emigrált. Ott
nagyon változatos és sikeres életet élt. Kaliforniában telepedett le, ahol a Stanford-i egyetemen tanult, férjhez ment, két
gyermeket nevelt fel, és vállalkozni kezdett. Élete nagy szerelmével, férjével, Nathaniellel (Buddyval), egy női divatüzlet,
és egy futárszolgálat tulajdonosa volt. Louisianne életükbe
és munkájukba az előkelőséget, a stílust és az intelligenciát
vitte. Nyugdíjas korában az Oregon állambeli Medfordba
költözött, ahol megvalósíthatta élete álmát, a művészetnek
Lousianne Lilly
Kuffner Glickman

dolárov na charitu a ostatný majetok zanechala svojej dcére
Kizette.
Vnuk Karla Kuffnera, Peter Karl Maria Kuffner de Dioszegh
v USA študoval matematiku na University of Chicago, kde
v roku 1948 získal titul bakalára a na Univesty of Illinois
v roku 1951 titul magistra. Dňa 15. augusta 1951 sa v štáte
Illinois oženil s Violet H. Adasunas. Zomrel 17. februára 2000
v okrese Angelina, štát Texas v USA.
Lousianne Lilly Kuffner viedla v USA veľmi rozmanitý a úspešný
život. Usadila sa v Californii, kde študovala na Stanfordskej
univerzite a vydala sa za kapitána letectva Nathaniela
Glickmana, hrdinu II. svetovej vojny a účastníka kórejskej
misie (volací znak Buddy), nositeľa mnohých vojenských
vyznamenaní. Spolu s manželom vlastnili obchod s dámskou
módou a spoločnosť s kuriérskymi službami. Louisianna vnášala do ich života a práce vznešenosť, štýl a inteligenciu. Na
dôchodok sa presťahovali do Medfordu v štáte Oregon, kde
si splnila svoj celoživotný sen a venovala sa umeniu a zvieratkám. Vychovala dcéru Carolu Lindguist, syna Roberta
Ekholma a nevlastnú dcéru Jane. Zomrela 12. novembra 2009 ako posledná členka kuffnerovskej rodiny, ktorá
žila v našom meste a jej rovesníci si ju možno ešte pamätajú.
Nevlastná dcéra baróna Raoula Kuffnera Kizette sa v roku
1942 vydala v Las Vegas za geológa Harolda Foxhalla a mala
dve dcéry Victoriu a Ann Christie Tamaru. Kizette je spoluautorkou najprestížnejšej biografie svojej matky Vášeň
umenia, ktorá vyšla v roku 1987. Študovala v Lausanne,
Paríži, Londýne a v Oxforde. Na stanfordskej univerzite získala magisterský titul v odbore politických vied. Zomrela
16. apríla 2001 v Regency Park v Houstone, Texas. Jej dcéra
Victoria Foxhall Doporto, vnučka Tamary de Lempickej, žije
v Argentíne a je majiteľkou ochrannej známky Lempicka.
Epitaf na pomníku rodiny Kuffnerovcov na břeclavskom cintoríne hovorí o nich ako o „okrase a pýche spoločnosti“. Tento
epitaf plne vystihuje aj životné dielo Karla Kuffnera. Vďaka
polstoročnému pôsobeniu jeho rodiny sa nielen mestečko
Diószeg, ale aj celý región posunuli o veľký kus dopredu
v oblasti rozvoja priemyslu i poľnohospodárstva.
Záverom možno povedať, že tento všestranný muž predbehol svoju dobu. Jeho život, schopnosti, um a podnikateľské
schopnosti považujeme za príklad hodný nasledovania aj
v 21. storočí.
Mgr. Hildegarda Pokreis
odborný radca Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa

és az állatoknak szentelhette életét. A házasságból egy lánya,
Carola Lindguist és egy fia, Robert Ekholm született. Saját
gyermekein kívül még volt egy nevelt lánya, Jane. 2009.
november 12-én halt meg. Személyében a Kuffner család
utolsó olyan tagja távozott el, aki még itt élt városunkban, és
kortársai talán még ma is emlékeznek rá.
Kuffner Raoul mostohalánya, Kizette 1942-ben ment férjhez
Las Vegasban Herold Foxhall geológushoz. Két lányuk született, Victoria és Ann Christie Tamara. Kizette a társszerzője
édesanyja Tamara legismertebb életrajzának (A művészet
szenvedélye), amelyet 1987-ben adott ki. Tanulmányait
Lausanne-ben, Párizsban, Londonban és Oxfordban végezte.
A Stanford Egyetem politikai tudományok karán magiszteri
címet nyert. 2001. április 16-án hunyt el a Regency Parkban
Houstonban, Texas állam. Lánya, Victoria Foxhall Doporto,
Tamara Lempicka unokája Argentínában él, ő a Lempicka
védjegy tulajdonosa.
Az epitáfium, amely a Kuffner család síremlékét díszíti a břeclavi
temetőben, úgy említi őket, mint a „akik a közösség dísze és
büszkesége“. Talán ez a felirat teljes mértékben vonatkoztatható Kuffner Károly életművére is. A család több évtizedes
tevékenységének köszönhetően nemcsak az egykori mezőváros, hanem egy egész régió tett nagy lépést a fejlődés, az
iparosodás útján.
Végezetül talán elmondhatjuk, hogy ennek a kivételesen sokoldalú családnak a tagjai, különösen Kuffner Károly, messze
megelőzték saját korukat. Munkásságuk, amely a biztonságot és a haladást jelentette, például szolgálhat a 21. század
emberének is.
Mgr. Pokreis Hildegarda
a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának
szaktanácsosa
Hrobka Ignata
Kuffnera
v Břeclavi
A Kuffner Ignat
síremléke
Břeclavban
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