HALÁSZ GYULA
1871. Csetény – 1969. Brassó
Halász Gyula szülei
1855 végén költöztek
Tésről
községünkbe.
Apja valószínű, hogy
1866-tól 1872-ig, esetleg
még előtte néhány évig
volt
tanító
a
már
lebontott, egykor a mai
iskolakertben
álló
épületben.
1871. szeptember 11-én
született egy csetényi
„kis nádfödeles házban”.
Apja
Fischer
Ignác
„néptanítói hivatását kis
fűszeres bolttal cserélte
fel”, majd meghalt 48
éves korában, tbc-ben.
Anyja, Fleischer Júlia
várpalotai születésű volt.
Halász Gyula születési
helye az egykor boltként
használt épület helyén
álló házban volt, a mai Papp Lajos-féle kocsma mellett. Ő még a régi iskolában kezdte meg
elemi iskolai tanulmányait, de járt már az újonnan épült, akkor kettő, ma három tantermes
alsó iskolába is. Visszaemlékezései szerint a csetényi régi népiskola tanítója 1876-78 körül
„Laky bácsi” volt, „a tanterem pedig omladozó, penészes helyiség volt”.
Édesapja halála után testvéréhez, Halász Ignáchoz költözött a család, aki ekkor már
Székesfehérváron a főreál-gimnáziumban tanított.
Halász Gyula középiskoláit Székesfehérváron végezte, Budapesten egyetemre járt
A hírlapírást a Székesfehérvár és Vidéke és a Szabadság című lapoknál kezdte, majd a
Pesti Naplónak és a Pesti Hírlapnak lett munkatársa. 1892-93-ban több hazai lap
tudósítójaként Velencében és Párizsban élt. Ezután 40 évig Brassóban volt középiskolai
tanár. Ő alapította a Brassói Szemle és a Brassói Napló című folyóiratokat, munkatársa volt
még a Brassói Lapoknak és több turisztikai folyóiratnak. A Nagykőhavas turistaszálló
újjáépítéséért kifejtett buzgalma elismeréseként a természetjárók e hegység főútvonalát
Halász Gyula útjának nevezték el.
Újságírói mellett szépírói munkássága is jelentős: verseskötete jelent, több életrajzi könyvet
írt, többek között kettőt Petőfiről is.
A századik év küszöbén című önéletrajzi könyvében emlékezik meg Csetényben töltött
gyermekéveiről.
Halász Gyula termékeny írói és irodalomszervezői életét 1969. március 16-án fejezte be
Brassóban.
A család minden tagja jelentős tudományos vagy művészeti pályát futott be. Bátyja, Halász
Ignác, a korán elhunyt kitűnő nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Halász
Gyula két fia közül az egyik, Kálmán neves építész lett Romániában, a másik fiú, a
Franciaországban Brassai néven világhírűvé vált fotóművész eredeti neve pedig ifjabb
Halász Gyula volt.

