
Deschán Achill (1848-1939) 

 

Nagybirtokos, jogász, zongorista, alispán. 

 

Deschán (II.) Achill (1848-1939), német nyelvű forrásokban Achill Deschan Edler von Hannsen-

Hansen, hivatalnok, számos közületi tevékenység aktív résztvevője, aki zongoristaként és 

zeneszerzőként is elismerést szerez. Bár hajlama eredetileg a zenei pályára vonzotta és 

evégett a lipcsei konzervatóriumba készül, Röth László akkori temesi alispán rábeszélésére 

Temes vármegye szolgálatába lép, és véglegesen ezen a pályán marad. A zenével nem hagy 

fel, jeles zongorista. 

 Szülei Deschán (I.) Achill (1819-1872) Temes vármegyei nagybirtokos, 1848-49-es 

krassói kormánybiztos és Osztoits Katalin (1823-1851). Összesen 10 testvére volt, két anyától, 

közéleti személyiség még Géza (1840-1885) főszolgabíró, országgyűlési képviselő. A család 

temesközi őse ükapja, Johann Anton de Jean de Hannsen (1686-1760), 1716-os flandriai 

vérteskapitány. Az ükapa állíttatja egészségügyi kormánybiztosként 1740-ben Temesvár ma is 

álló második legrégibb köztéri alkotását, a Losonczi-téri (p-ţa Unirii) Szentháromság-szobrot, az 

egy évvel azelőtt pusztító pestisjárvány emlékére. Szolgálataiért, Dejean de Hansen névvel 

1728-ban VI. Károly császártól birodalmi nemességet, 1744-ben pedig Mária Teréziától 

Deschán de Hansen névvel magyar nemességet kap. Ő építteti 1735-ben Temesvár 

Belvárosában a Deschán-palotát. Fia, Josef Deschan de Hannsen (1745-1826) udvari tanácsos 

és temesi bánsági kamarai adminisztrátor. 1790-ben ebben a minőségében több telepes falu 

alapítását szervezi meg – Deschánfalva nevében történik is erre utalás, Magyarmedves 

községet saját családi birtokairól telepíti be. 1800-ban megvásárolja Bukovec falu újabb részét; 

itt építtet családi kúriát. Házassága révén kiterjedt, öröklött birtokaihoz hatalmas vagyont és a 

gyoroki uradalom felét szerzi meg. A napóleoni háborúk idején pénzzel és 

szervezőtehetségével támogatja az osztrák érdekeket. 1802-ben Temesváron ő építteti újjá és 

teszi a város akkori legszebb házává a négy utca-frontos Deschán-palotát, a 2008-ban 

restaurált, jelenleg Bazár néven ismert, kétemeletes, neoklasszikus homlokzatú épülettömböt. 

 Achill a Temesremete (Remetea Mare) melletti családi birtokhoz tartozó Bukovecen (ma 

Bucovăţ) született. Gimnáziumi tanulmányait 1858-1866 között Szegeden a piaristáknál végzi, 

jogi tanulmányait Kassán, Pécsen és Pozsonyban. 1874-ben Ormós Zsigmond főispán 

titkáraként kezdi el hivatalnoki tevékenységét. Még 1874-ben harmadik aljegyzővé, 1875 elején 

második aljegyzővé, 1875 végén első aljegyzővé, 1877-ben árvaszéki elnökké választják. A 

megye zilált állapotban talált árvaszéki és árvapénztári viszonyainak rendezése körül kifejtett 12 

éves tevékenysége alatti sikerek megalapozzák jó hírnevét, ennek köszönhetően az 1888-as 

általános tisztújításkor alispánná választják.  

 Vármegyéje községei közigazgatásának megtisztításában tanúsított szigorúsága és 

ennek nyomán alispánsága első éveinek küzdelmei, valamint az 1891-es, Temesváron 

megrendezett dél-magyarországi gazdasági és iparkiállítás nagy sikere után, ahol mint 

végrehajtó-bizottsági elnök kalauzolja Ferenc Józsefet, illetve beszéddel fogadja Baross Gábor 



kereskedelemügyi minisztert, neve országszerte ismerté válik. Megkapja a III. osztályú 

Vaskorona-rendet. 1897-ben nyugdíjazását kéri, a vármegye 1898 márciusában 1200 forint 

éves nyugdíjat szavaz meg számára. 

 Számos közéleti tevékenységben vesz részt, jelentékeny szerepekkel. 1892-től elnöke a 

Délmagyarországi Természettudományi Társulatnak (a filoxéra Magyarországon való 

megjelenését először az 1874-ben alakult Társulat mutatja ki 1875-ben). Előbb igazgatója, majd 

Ormós Zsigmond halála után, 1894-től elnöke a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti 

Társulatnak; kezdeményezésére alakul meg a Temesvári Magyar Dal- és Zeneegyesület, 

amelynek elnökévé választják; elnöke a Temesvári Csónakázási Egyletnek, a megyei 

lótenyésztési bizottságnak; alelnöke a Temes Vármegyei és Temesvár városi Vöröskereszt-

egyletnek; választmányi tagja a Kárpát-Egyesület Aldunai-osztályának valamint a Délvidéki 

Kárpát-Egyesületnek. Pártfogója az Amerikában született Orgonás András (1909-1987) 

szobrászművésznek. 

 


