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SALLAY ÁRPÁD

AZ URÁNBÁNYÁSZAT SZEREPE
A KÕVÁGÓSZÕLÕSI RÓMAI KORI VILLA ÉS

MAUZÓLEUM FELTÁRÁSÁBAN

A KÕVÁGÓSZÕLÕSI RÓMAI KORI VILLA ÉS MAUZÓLEUM
Krisztus halálát követõen Traianus uralkodása alatt a római impérium elérte

legnagyobb kiterjedését. Bár Hadrianus császár folytatta a hódításokat, ugyanak-
kor kénytelen volt feladni Traianus keleten megszerzett területeit. A 161-ben trónra
került Antonius Pius császárnak sikerült ugyan helyreállítani a Pax Romanát, sõt
az õt követõ Marcus Aurelius regnálása alatt Róma újra a régi fényében tündöklött.

Valamikor ez idõ tájt Pannonia Inferiorban, Sopianae-tõl mintegy 12 km-re
nyugati irányban, a Jakab-hegy déli lankás dombján, egy a városban élõ római patrí-
cius elhatározza, hogy a tulajdonában lévõ latifundium területén villát építtet. Célja
feltehetõen birtokának innen történõ irányításán felül az volt, hogy a város zajától tá-
vol, festõi környezetben, talán a kor híres építészének, Vitruviusnak az elvei alapján,
olyan villát hozzon létre, melyet a város elõkelõségei is megirigyelhetnek, ahol a ró-
mai élet szabad élvezetét semmi sem zavarhatja meg. A villa nagysága, gazdagsá-
ga, elhelyezése a tulajdonos gazdagságát is tükrözte, nemcsak jó izlését.
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Légifelvétel a villa és mauzóleum, valamint a perkolációs területrõl.
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A villa védelmére minden bizonnyal kõfal épült, hogy az védelmet nyújtson a
barbár jagizok és roxolánok gyakori betörései, fosztogatásai ellen, míg ide nem ér-
nek a légionáriusok. A villa a 260-ban bekövetkezett roxolan támadást Sopianae-
hoz hasonlóan túlélte, pusztulását nem ez okozta. A 313. évi Milánói Edictum a ke-
reszténységet hivatalosan is elismerte, de a római birodalom felbomlása már elkerül-
hetetlen volt ekkor.

Elképzelhetõ, hogy a hanyatlás idõszakában az egyre jobban megerõsödõ,
államvallásként is elismert kereszténység egyik püspökének, Paulus (arianus) te-
vékenységének is egyik helyszíne lehetett a villa, amit alátámaszthat az épület tõ-
szomszédságában álló ókeresztény mauzóleum, melynek építése 359–370-re te-
hetõ. A kétszintes mauzóleum felsõ helyisége minden valószínûség szerint az itt
élõ kis keresztény közösség kápolnájául szolgált.

A villát egy tûzvész pusztíthatta el építését követõ több évtized múltán. Az
ásatások során talált pénzérmék közül Gratianusé (Kr. u. 359–407) a legkésõbbi. Ezt
követõen a villa felett a csend lett az úr és közel 1500 év alatt mindent betemetett, el-
feledtetett az idõ.A villa feltárására utaló régészeti irodalom az 1868 évet jelöli meg,
amikor egy elpusztult festett mozaikos sírkamrát és egy feltehetõen római idõkben
épült villát tártak fel. 1912-ben az itt megtalált úgynevezett Kõvágószõlõsi Vénusz kis
bronz szobrocska során vált a település neve ismertté a régészek között.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat 1977-ben e területen kezdett el építeni –
saját bányaterületén belül – újabb perkolációs dombokat, melynek során nagymé-
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URÁNBÁNYÁSZAT… RÓMAI KORI VILLA

A római kori villa alaprajza
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SALLAY ÁRPÁD

A római villa és az ókeresztény mauzóleum rekonstrukciós rajza.
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retû római kori tégla került elõ.1 A munkákat leállították, értesítették a Janus Panno-
nius Múzeumot. A leletmentés, feltárás 1977–1982 között folyt, melynek során be-
bizonyosodott, hogy a római kori villagazdaság Sopianae territóriumához tartozott,
annak életével szervesen összefonódott. A villától délre, feltárásra került egy két-
szintes késõrómai-ókeresztény mauzóleum, mely sajnos az 1868-as ásatásokkor,
majd azt követõ idõkben erõsen megrongálódott.

A feltárási munkák-
ban Sz. Burger Alice, míg
az állagmegóvásban, a re-
konstrukcióban Hajnóczi
Gyula munkáját kell meg-
említeni. A Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat messze-
menõ anyagi és erkölcsi tá-
mogatása kísérte az épület-
együttes ásatási és re-
konstrukciós munkáit. Tóka
Jenõ vezérigazgató felis-
merve az együttes különle-
ges voltát, lehetõvé tette a
mauzóleum védõlétesítmény-
nyel való megóvását.

A terveket, melyek
hordozzák Hajnóczi Gyula
elképzeléseit, az általam
vezetett fõosztály mérnö-
kei készítették el Zámbó
József építészmérnök ve-
zetésével. A kivitelezési
munkák költségeit a válla-
lat biztosította, és hogy kí-
vülrõl a mauzóleum a haj-
dani formáját idézi, belülrõl
pedig a kripta és a kultusz-
tér maradványai egy lég-
térben láthatók, ugyancsak
Zámbó József odaadó,
hozzáértõ munkájának kö-
szönhetõ.

5

Az ókeresztény mauzóleum alaprajza.

URÁNBÁNYÁSZAT… RÓMAI KORI VILLA

1 Perkolációs eljárás: az uránércben szegény, de uránkinyerésre alkalmas olyan eljárás, ahol az ércet
magába foglaló kõzetet homokká õrlik, majd a külszínen dombokba halmozzák. Teteje kazettás kialakí-
tást nyer. E kazettákba kerül állandó locsolással az uránt kioldó reagens. A szigeteléssel ellátott domb
alján összegyûlik a kioldott uránt tartalmazó oldat, melyet szivattyúk segítségével juttatnak el az uránt
leválasztó gyantaoszlopokra. Az így kinyert, kiszárított „sárga por” a dúsított urán.
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A perkolációs dombok ölelésében fekvõ lelõhely földrajzi elhelyezkedését, a
római villa környezetét mutatja a mellékelt ábra. Közigazgatásilag Kõvágószõlõs te-
rületén fekszik. A bányavállalat tiszteletét a múlt értékei iránt jól tükrözi, hogy a dom-
bok telepítésénél mennyire vigyáztak a terület épségben maradására.

A feltárt épület É–D-i tájolású (40 m hosszú, 30 m széles), melynek délkeleti
sarkában egy fûthetõ diaeta és fürdõ épület található. Az épület DNy-i sarkához dí-
szes bejáratú mintegy 25 m hosszú nyitott tornácos-oszlopos épületszárny tartozott.
A közelben folydogáló kis patakból nyerhették az épületegyüttes vízszükségletét.

A villa központjában a kövezett udvart, fûtött és fûtetlen szobák, illetve ki-
szolgáló helyiségek vették körbe. Az épület D-i oldalát díszes, falfestményekkel dí-
szített, fûtött közlekedõ zárta le, melybõl két apszis ugrott elõre. Innen lehetett át-
menni a fürdõ szárnyban lévõ ugyancsak fûtött apszisos helységbe.

Az épület 60 cm-es fõfalai és 40 cm széles közfalai a közelben található
cserkúti kövekbõl épültek és tartották a nagyméretû tetõfedõ téglák faszerkezetét.
A feltárás régészeti leletei a JPM Régészeti Osztályán, az archeozoológiai részek
a Magyar Nemzeti Múzeum Állatcsont Gyûjteményében találhatók meg.

A villa tûzvész általi pusztulását támasztja alá a rendkívül vastag égett tör-
melékanyag, mely az egész épület-alapot befedte. A feltárt villa falain prof.
Hajnóczi Gyula tervei alapján állagmegóvási munkák elvégzésére került sor
1985–1987-ben.
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SALLAY ÁRPÁD

Az ókeresztény mauzóleum védõépülete
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KÉSÕRÓMAI-ÓKERESZTÉNY MAUZÓLEUM
Az 1977–1978-ban feltárásra került villától délre, mintegy 16 m távolságban

helyezkedik el a kétszintes késõrómai-ókeresztény mauzóleum. A kápolna és a
sírkamra bejárata Déli irányban helyezkedik el. Az alsó festett, dongaboltozattal
épült sírkamrában két temetkezõhely van, az egyik egy elpusztult kõszarkofág (1),
a másik egy téglasír (2). A sírkamra falait festett színes geometrikus díszítés, virág-
minták díszítik, az egyes mezõkben álló figurális alakok maradványai láthatók.

A mauzóleum alaprajza alapján az É-i fõapszison kívül, a bejárat mellett 1–1
oldalapszis található. Hajnóczi professzor rekonstrukciós tervei alapján kirajzolódik
az a kápolna kép, mely az itt élõ keresztény közösség számára biztosította a hitéle-
ti gyakorlatot. Az itt talált pénzérmék (6 db) alapján a mauzóleum építése 364–367
közötti idõre tehetõ.

A mauzóleum állagmegóvási munkái 1985 nyarán indultak meg, és 1987
nyarára fejezõdtek be. A mauzóleum fölé épített védõépülettel, mely egyedi megol-
dással jeleníti meg a kápolna részt, a bányavállalat anyagi készségét bizonyítja.
Annak idején a vállalat által õrzött területen, mind a feltárási munkák konzerválásai,
mind a védõépület és annak sárga üveggel ellátott nyílászárói reményt keltettek
arra, hogy a villaépület, a mauzóleummal együtt Baranya megye elsõ szabadtéri
romterületévé váljon. Sajnos, a vállalat megszûnésével az épületegyüttes õrzése
is megszûnt, aminek következménye, hogy a vandalizmus lett úrrá a sok anyagi,
szellemi energiával létrehozott romterületen. A védõépület ablakait betörték, fa-
szerkezetét megrongálták.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat még 1998-ban levélben kereste meg Pécs
M.J. Város Önkormányzatát, hogy a római kori villa és mauzóleum védetté nyilvání-
tását szorgalmazza. Sajnos a mai napig ez ügyben, érdemben semmi nem történt.

A Mecseki Ércbányászati Vállalat jogutódja a Mecsekérc Környezetvédelmi
Rt. az uránbányászat felszámolásával együtt járó környezeti károk megszünteté-
sével, a bányászattal érintett területek rekultiválását ezen a területen is befejezte.
Ez alapján a perkolációs terek megszûntek, a meddõhányók, dombok tájba illesz-
tése megtörtént.

A bányabezárás során talán még van arra remény (a vállalat részérõl ez a
készség megvan), illetve lehetõség, hogy a mûemlékvédelem igényein alapuló ál-
lagmegóvásra még egyszer sor kerüljön. Ennek akkor van értelme, ha a romkert-
nek lesz gazdája, aki biztosítja az õrzést, az üzemeltetést, megteremtve ezzel az
érdeklõdõk számára ennek a látogatottságát.

Felhasznált irodalom:
Hajnóczi Gyula: Pannónia római romjai.
Sz. Burger Alice: Római kori villa és ókeresztény mauzóleum feltárása
Kõvágószõlõsön.
A Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. Irattárának e témával foglalkozó iratai, fényképei.

Légifotó: Drexler Péter
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URÁNBÁNYÁSZAT… RÓMAI KORI VILLA
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GÁBOR OLIVÉR

A KÕVÁGÓSZÕLÕSI RÓMAI KORI VILLA
MARADVÁNYAINAK HELYZETE

A villa ásatási eredményeinek méltatásakor az építészeti és mûvészeti em-
lékek mellett fontos megemlékeznünk a baranyai borászat legkorábbi emlékérõl,
mely éppen e romok között került elõ. Egy bodzafacsõ töredékérõl van szó, mely
Horváth Ernõ megállapítása szerint vörösborral érintkezett egykor. Valószínûleg a
vörösborban található csersavak – melyek átitatták – segítették abban, hogy más-

8

Római kori lovasszobrocska Kõvágószõlõsrõl.
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fél évezreden át viszonylagos épségben megmaradjon a föld alatt. Talán egy lopó-
tökszerû edény csutorája lehetett. A lelet egybecseng a római kori források állítása-
ival, miszerint Pannoniában Galerius császár és Valeria (Diocletianus lánya) idején
mocsárlecsapolások és szõlõtelepítések folytak. A villa mezõgazdasági jellegét
mutató további fontos leletek: egy billogvas P. Q. monogrammal, egy gereblye, bal-
ta, csákány stb.

A legszebb lelet azonban a villa udvarán talált bronz lovas szobrocska. A lo-
vas római módon felszerszámozott lovon ül. Nyerget már használtak ebben a kor-
ban, de a kengyelt Európában még nem ismerték. Ez jól látható. A férfi kezében
eredetileg lándzsa lehetett, mellyel egy földön levõ állatot vagy ellenfelet támadott.
A szobor alul vékony fémlappal van kiegyensúlyozva.

A villa romjainak ügyére rátérve elmondható, hogy a BMMI (Baranya Megyei
Múzeumok Igazgatósága) régészeinek a megye régészeti lelõhelyei és leletei iránt
érzett felelõssége anyagi eszközök és fõleg hatókör híján sajnos nem lehet több
egyszerû aggódásnál. A kincskeresést, csakúgy, mint a pécsi vásárban a régészeti
leletekkel történõ üzérkedést képtelenek vagyunk megakadályozni, noha rendsze-
resen szembesülünk velük. A föld alól elõkerülõ régészeti értékek védelme a KÖH
(Kulturális Örökség Hivatala) feladata, õk a hatóság, nekik van felhatalmazásuk
minderre. Ugyanez vonatkozik a kõvágószõlõsi római villa bemutatóhelyénél törté-
nõ vandál pusztítás megakadályozására is.

A villa maradványainak jövõbeni sorsa tekintetében megnyugtatónak tûnik,
hogy a régészeti védettség néhány héttel ezelõtt érvénybe lépett A nemzeti kultu-
rális örökség miniszterének 13/2003. (VIII. 15.) NKÖM rendelete, melyben 3 bara-
nyai római kori villa lelõhelyét (Egerág, Hosszúhetény, Kõvágószõlõs) fokozottan
védett régészeti lelõhellyé nyilvánítják. A védettség betartatása persze már koránt-
sem olyan egyszerû, hiszen ez állandó jelenlétet, ellenõrzést igényel, amit egyetlen
hivatal sem vállalna szívesen. A kérdés megoldása tehát mindenképpen a villa te-
rületének tulajdonosánál van. Tulajdonjog tekintetében a helyi önkormányzatnak
történõ átadás lenne a célravezetõ, feltéve, hogy az vállalja a bemutatóhely kezelé-
sét. Természetesen haszna is lenne belõle, hiszen nem minden falu dicsekedhet
római kori épületmaradványokkal. A villa és a felépített kápolna pedig látványos,
mindenképpen idegenforgalmi érték.

További elõremutató jel a Mecsekérc Környezetvédelmi Rt. részérõl az ön-
ként vállalt, nem kis beruházást igénylõ feladat: a villa-bemutatóhely helyreállítása.
Természetesen a BMMI régészei nevében ígérhetem, hogy minden szakmai tudá-
sunkkal segítjük a kivitelezést, amint arra sor kerül. A renováláshoz azonban elsõd-
legesen a KÖH engedélye szükséges, ami mûemléki tervhez kötött. E terv elkészít-
tetése pedig természetesen szintén pénzbe kerül. Kérdés, hogy ki lesz az a mecé-
nás, aki egy régészeti bemutatóhely megmentésére pénzt hajlandó áldozni?
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RÓMAI KORI VILLA HELYZETE
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FEDELES TAMÁS

GILEBERTUS ISPOTÁLYOS MESTER
AZ ISPOTÁLYOSOK KÖZÉPKORI PÉCSI

RENDHÁZÁNAK KÉRDÉSE

Pécs városának középkori élete igen mozgalmas és sokszínû volt. Püspöki
székhelyként már a kezdetektõl, 1009-tõl a régió kulturális központjának szerepét
töltötte be, hisz a székesegyházi iskolát a környezõ vármegyékbõl is látogatták,
majd 1367-ben a városban nyitotta meg kapuit az ország elsõ egyeteme. A telepü-
lés polgárai a 12. század végétõl az oklevelek „állandó” szereplõi voltak, adásvéte-
leikrõl számos információ áll rendelkezésre. A város gazdasági jelentõségét mutat-
ja, hogy a 14. század elsõ felében itt állították fel az ország egyik pénzverõkamará-
ját, amely következtében gyakorlatilag Pécs lett a Dél-Dunántúl pénzügyi központ-
ja. Pécs gazdaságára élénkítõleg hatott, hogy a települést a megfelelõ úthálózat-
nak köszönhetõen könnyen meg lehetett közelíteni. Így a régióból érkezõ kereske-
dõk a hetente két alkalommal tartott vásárokon kínálhatták portékáikat, sõt orszá-
gos sokadalomra is van adat. Az úthálózat kapcsolta be a várost az ország „vérke-
ringésébe”, sõt külfölddel (Itália, Bécs, Balkán) is összeköttetést biztosított.1

Jogilag ugyan a püspök irányítása alatt álló földesúri település volt, mégis ur-
banizáció terén országos viszonylatban is igen elõkelõ helyet foglalt el.2

A település püspöki székhely volt és igen nagyszámú egyházi intézmény
kezdte meg itt mûködését, sõt a késõközépkorban kimutathatóak a laikusok által
létrehozott vallásos társulatok is. Püspöki székhelyrõl lévén szó, elõször célszerû a
Szent Péterrõl nevezett székeskáptalant megemlíteni. Az oklevelekben 1177-tõl
kezdve dokumentálható kanonoki testület 40 stallummal az országban gyakorlati-
lag a legnagyobbak közé tartozott, továbbá a kanonokok helyettesítésére több ala-
csonyabban javadalmazott papot (prebendarii, sacerdotes de choro) is foglalkozta-
tott. A testület igen jelentõs hiteleshelyi tevékenységet folytatott 1214-tõl adatolha-
tóan az egész középkoron át.3 A püspökvárban mûködött a Keresztelõ Szent Já-
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1 Koszta László: Püspöki székhely és városfejlõdés. Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14. szá-
zad közepéig. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Koszta László
(szerk.) Szeged, 1995. 235., 262–268.p.; Korai Magyar Történeti Lexikon (9–14. század). Kristó Gyula
(fõszerk.) Engel Pál, Makk Ferenc (szerk.) szócikk, Koszta László: ’Pécs’. Budapest, 1994. 235–237.p.;
Kubinyi András: Pécs gazdasági jelentõsége és városiassága a késõ-középkorban. 47–49. p. In: Pécs
2001. 43–50.p.; Pécs szerepe a Mohács elõtti Magyarországon. In: Tanulmányok Pécs Történetébõl 9.
Font Márta (szerk.) Pécs, 2001. 43–50.p.; Petrovics István: A középkori Pécs polgárai. In: Tanulmá-
nyok… i.m. 2001. 163–196.p.
2 Kubinyi professzor kutatásai alapján a 10. helyen szerepel, megelõzve pl. Bártfát, Egert, Esztergo-
mot, Gyõrt. Kubinyi… i.m. 2001. 47.p.
3 Koszta… i.m. 1995. 259.p.; Koszta László: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi tevékenysége
(1214–1353). In: Tanulmányok Pécs Történetébõl 4. Font Márta (szerk.) Pécs, 1998. 10.p.; Mályusz
Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, 1971. 116.p.; Timár György: Pécs
egyházi társadalma Károly Róbert korában..p. In: Baranyai Helytörténetírás 1981. Pécs, 1982. 32–33.,
47–49.p.; Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalani hiteleshely. A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi fel-
adatokat ellátó tagjai és munkájuk színterei (1354–1363). In: Pécsi Szemle 2001. Tavasz 13–21.p.
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nos társaskáptalan 10–12 kanonokkal, mely egyházi testület elsõ okleveles említé-
se 1217-bõl származik. A prépostság románkori kápolnáját G. Sándor Mária tárta
fel a püspökvár északnyugati részén található udvarmesteri ház alatt.4 A Szent Pé-
ter-katedrális mellett a források három plébánia létét bizonyítják a Mohács elõtti
idõszakban. Ezek közül kétségkívül a Szent Bertalan-templom (a mai belvárosi
plébániatemplom) volt a legjelentõsebb, amely a középkori város fõterén állt. A
Mindenszentek plébániatemplom a keleti külvárosban, míg a Szent Benedek
parókiális egyház a középkori város déli részén, a Citrom utcában mûködött.5 A
több mint tíz önálló kápolna, valamint a templomokban lévõ számtalan oltár és
ezek javadalmasai is a hívek vallásos igényének, Istennel való találkozási lehetõ-
ségének mintegy „intézményes” feltételeit biztosították. Anélkül, hogy itt most fel-
sorolnám valamennyit, csak a legjelentõsebbet emelném ki: a Székesegyház
északi oldalán feltárt, 1355-ben alapított Aranyos Mária kápolnát.6

A világi papság mellett természetesen a szerzetesrendek is megjelentek a vá-
rosban és felépítették kolostoraikat, templomaikat. A két nagy koldulórend, a feren-
cesek és a domonkosok a 13. század folyamán létesítettek kolostort Pécsett. A
dömések pécsi jelenlétét 1238-tól kezdve lehet kimutatni. A rendházukat és templo-
mukat a város DK-i részén építették fel. A Kárpáti Gábor vezette archeológiai feltá-
rás lehetõvé tette azonosítását a mai Munkácsy Mihály utca 8. számú ház telkén,
sajnos azonban az alapítás korából nem kerültek elõ részletek.7 Az Assisi Szent Fe-
renc által életre hívott Kisebb Testvérek pécsi rendházának elsõ említése 1280-ból
származik. Ekkor Vince, a pécsi rendház gvárdiánja részt vett a bajcsi pálosok Min-
denszentek templomának felszentelésén.8 A város nyugati szélén, a hajdani szigeti
kapunál építették fel kolostorukat, amely a dél-magyarországi ferences custodia
központja volt. A ma is álló kolostor középkori templomának építési szakaszai a ré-
gészeti feltárás által váltak ismertté.9 Az 1244-ben alapított, majd 1256-ban kolduló-
renddé nyilvánított Ágoston-rend pécsi megtelepedését Gentilis bíboros, pápai le-
gátus 1308–1309-ben készült iratai bizonyítják. A városfalakon kívül épült hajdani
kolostortemplomukat a mai Ágoston téri templom feletti ÉK-i területen, ugyancsak a
Kárpáti által végzett feltárás tette ismertté.10 Mindenképpen említést érdemel a kö-
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4 Árpád-kori új okmánytár. I–XII. Wenzel Gusztáv (szerk.) Pest-Budapest, 1860–1874.; ÁÚO XI.
153–154.p., G. Sándor Mária: Die Bischofsburg zu Pécs – Archäologie und Bauforschung. Pécs püspökvár.
Régészet és épületkutatás, ICOMOS – Hefte des deutschen Nationalkomitees XXII. Budapest, 1999. 30.p.
5 Timár György: A szenttisztelet Pécsett, a középkorban. (Patrocínium, titulus ecclesiae). In: Tanulmá-
nyok… i.m. 2001. 70–72.p.; G. Sándor Mária: A középkori Pécs topográfiája. 202–203.p. In: Tanulmá-
nyok… i.m. 2001. 197–208.p.; Kárpáti Gábor: Szerzetesrendek megtelepülése a középkori Pécsen. In:
Régészet és Várostörténet Tudományos Konferencia, Uherkovich Ákos (szerk.) Pécs, 1989. Dunántúli
Dolgozatok (C) Történettudományi Sorozat 3. Pécs, 1991.165.p.
6 G. Sándor… i.m. 1999. 31-35.p.
7 Kárpáti Gábor–Szekér György: A pécsi ferences és domonkos kolostorok kutatása. In: Koldulórendi
építészet Magyarországon. Mûvészettörténet és Mûemlékvédelem VII. Haris Andrea (szerk.) Budapest,
1994. 241–248.p.
8 ÁÚO… i.m. XII. 352.p.
9 Kárpáti–Szekér… i.m. 1994. 238–240.p.; Kárpáti … i.m. 1991. 167.p., Koszta… i.m. 1995. 266–267.p.
10 Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége. Budapest, I–II. 1998. I. 30-33.p.; G. Sándor… i.m. 2001.
202–203.p.; Timár… i.m. 2001. 73–74.p.
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zépkor talán legnagyobb jelentõségû magyar Ágoston-rendi szerzetesének, Fran-
kói (Szigeti) Istvánnak, Pécshez fûzõdõ személyes kapcsolata. A nyitrai püspök
(1349–1367), majd kalocsai érsek (1367–1382) testvére, János ugyanis 1350-tõl a
pécsi székeskáptalan kanonokja, majd 1358-ban a Szent Bertalan ispotály igazgató-
ja volt.11 A városban a negyedik koldulórend, a karmeliták is kolostort létesítettek.
1372-ben pápai bulla engedélyezte a kolostor megalapítását, amely az újabb kutatá-
sok alapján úgy látszik, 1410-ben mûködött, azonban 1436-ban gyakorlatilag újra
kellett alapítani. A Szent László rendház szerzetesei a 15. századtól kezdve gyakori
szereplõi voltak az okleveleknek. A század derekán Hündler Vitus volt a pécsi kon-
vent perjele, aki címzetes bodonyi püspöksége és pécsi segédpüspöksége ellenére
állandó anyagi problémákkal küzdött. Rossz természete miatt válhatott Janus Pan-
nonius némely gúny-epigrammájának célpontjává. Kárpáti a rendházat az Irgalma-
sok kórháza területére lokalizálta.12 A koldulórendekkel kapcsolatban ki kell emel-
nünk, hogy Fügedi Erik, a francia Jacques Le Goff módszerét alkalmazva az
1970-es években a középkori magyar városfejlõdést új szempont szerint vizsgálta,
tudniillik a városfejlõdést a koldulórendek elterjedése alapján analizálta. Munkája
eredményeként arra a megállapításra jutott, hogy annál urbanizáltabb egy település,
minél több koldulórendi kolostort alapítottak ott. A középkori Magyar Királyság terüle-
tén e tekintetben Pécs és Buda „fej-fej” mellett az elsõ helyen áll, mivel csak ezeken a
településeken létesített mind a négy koldulórend rendházat.13 A városfalakon kívül a
Zidina környéken létesült Szent Domonkos nõi rendjének, a dominikánáknak a zár-
dája. A klastromhoz tartozó templom patrocíniuma Szentlélek volt, és elsõ említése
az 1330-as évek pápai tizedlajstromában történt. Az apácákról az elsõ adat a 15.
század második felébõl, 1461-bõl származik.14 Egy 16. századi adat (1533) fenntar-
totta a városban mûködõ begina kolostor emlékét.15

A város középkori történetében valamelyest jártas olvasónak nyilvánvalóan
több dolog is feltûnhetett az eddig írottakkal kapcsolatban. Az egyik, hogy a telepü-
lésen megtelepedett szerzetesrendek idõrendi ismertetésében nem szerepeltek a
pálosok, az állítólag már a 12. század végén megtelepedett ispotályosok, továbbá
a késõ-középkorban a városban kórházat is mûködtetõ Szentlélek ispotályosok,
valamint nem történt említés a város középkori ispotályáról sem. Ami a középkor
egyetlen magyar alapítású remeterendjét illeti, elégséges magyarázatnak tûnik,
hogy a város melletti mai Jakab-hegyen telepedtek le, azaz nem a város területén.
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11 Errõl részletesebben: Fedeles Tamás: A pécsi ispotály igazgatói a 14–16. században. Megjelenés
elõtt az Orvostörténeti Közlemények 2004. évi kötetében.
12 Regényi Kund: Karmeliták a középkori Magyarországon. In: Capitulum I. Tanulmányok a középkori
magyar egyház történetébõl. Koszta László (szerk.) Szeged, 1998. 72.p.; Regényi Kund Miklós: Die
ungarischen Konvente der Oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter. Budapest–Heidelberg.
2001. 53–54.p.; Vö. Hervay F. Levente: Szerzetesházak a középkori Baranyában. In: Baranya
1991/1–2. 51.p.; Kárpáti… i.m. 1991. 167.p.
13 Fügedi Erik: Koldulórendek és városfejlõdés Magyarországon. In: Századok, 1972. 69–94.p.; Kolduló
barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Fügedi Erik (szerk.) Budapest, 1981.
57–88.p.; Kubinyi… i.m. 2001. 46.p.
14 Timár… i.m. 2001. 75.p.; Hervay… i.m. 1991. 49.p.; Bezerédy Gyõzõ: A Zidina környék. Nyomozás a
pécsi dominikána kolostor helyérõl. In: Pécsi Szemle 2002. õsz 4–12.p.
15 F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, 2000. 51.p.
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Az ispotállyal és az ispotályosokkal kapcsolatos „problémákat” dolgozatom követ-
kezõ részében fogom ismertetni, és reményeim szerint elfogadható megoldási le-
hetõséget tudok felvillantani.

Az ispotályosok pécsi letelepedése mellett az utóbbi évtizedek történeti irodal-
mában többen állást foglaltak, amelyek közül most csak néhány szerzõt említek meg.
Elsõként Györffy György akadémikus nevét emelem ki, aki kiváló topográfiai munká-
jának elsõ kötetében állapította meg, hogy „Pécsett már a tatárjárás elõtt állt az ispotá-
lyosok […] rendháza.” A rendházra vonatkozóan két évet (1181, 1217) jelölt meg, nyil-
vánvalóan ezekbõl az esztendõkbõl álltak rendelkezésre adatok.16 Az 1981-ben meg-
jelent III. Béla emlékezete címû munkában szerepel egy 1181-ben kelt királyi oklevél
fordítása: a diploma tanúi közt szereplõ Gilebertus pécsi ispotályos mestert a jegyze-
tekben „a pécsi keresztes (johannita) rendház” vezetõjének tartották.17 Solymosi
László Gilebertust már egyértelmûen a pécsi johannita mesterrel azonosította.18 Két
pécsi illetõségû kutató, Kárpáti Gábor régész és Bezerédy Gyõzõ helytörténész,
Györffy munkájára hivatkozva akként vélekedett, hogy az ispotályosok 1187-ben elsõ-
ként telepedtek le a városban a szerzetesrendek közül, és „tevékenységük valószínû-
leg összefüggött a pécsi kórházzal.”19 Az 1187-es évszám kétségkívül elírás folytán
került Kárpáti tanulmányába, amelyet késõbb Bezerédy is átvett.

E néhány példát követõen, most fordítsuk figyelmünket azon szerzõkre, akik el-
lentétes véleményüket, vagy mindenesetre kétségüket fogalmazták meg az ispotályo-
sok (johanniták) pécsi rendházát illetõen. Elsõként Petrovich Ede nevét kell megemlí-
tenünk, aki a középkori Pécs kórházára vonatkozó okleveles adatokat gyûjtötte össze.
Rövid – ám annál értékesebb – tanulmányában elsõként említette Gilbertet, természe-
tesen az eredeti forrás citálásával, de annak lehetõségét fel sem vetette, hogy a neve-
zett a városban mûködõ johannita rendház elsõ embere lett volna.20 Érdemesnek lát-
szik Hervay Ferenc Levente álláspontját hosszabban idézni: „Pécset érintõ okleve-
lekben többször (1181, 1217, 1333–1334) elõfordul egy »magister hospitalis«,
1320-ban »rector domus hospitalis«, ebbõl azonban nem lehet arra következtetni,
hogy a városban az ispotályos rendnek, vagyis a johannitáknak rendházuk volt. Egy-
szerûen egy városi ispotályról van szó, amelyet késõbb (1393–1495) Szt. Erzsébetrõl
neveztek el.”21 A Korai Magyar Történeti Lexikon „Pécs” szócikkében Koszta László
jelezte, hogy a kérdésben nincs konszenzus, hisz a következõképp fogalmazott: „Nem
eldöntött, hogy az 1181-ben felbukkanó ispotályban önálló johannita rendházat kell-e
látnunk, vagy már itt is a 13. sz. elejétõl a káptalan, majd a Szt. Bertalan-templom fel-
ügyelete alatt álló ispotályról van szó.”22
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16 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I. Budapest, 1963. 360.p.
17 Kristó Gyula és Makk Ferenc: III. Béla emlékezete. Budapest, 1981. 106–108.p.
18 Solymosi László: A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez. In: Magyar Herold I. Forrásközlõ, csa-
ládtörténeti és címertani évkönyv. Kállay István (szerk.) Budapest, 1984. 99.p.
19 Kárpáti… i.m. 1991. 165.p.; Kárpáti–Szekér… i.m. 1994. 235.p. E dolgozatok alapján: Bezerédy…
i.m. 2002. 8.p.
20 Petrovich Ede: Pécs középkori kórháza. In: A JPM Évkönyve 1960. 271.p.
21 Hervay… i.m. 1991. 45.p.
22 Koszta… i.m. 1994. 536.p. Két esztendõvel késõbb is hasonlóan fogalmazott. Pécs Ezer Éve. Sze-
melvények és források a város történetébõl (1009–1962). Márfi Attila (fõszerk.), Nagy Imre Gábor–Kö-
vecs Ferenc (szerk.) Pécs, 1996. 26.p.
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A magyarországi johanniták históriáját a 14. század végéig összefoglaló Hu-
nyadi Zsolt egyértelmûen megállapította, hogy az általa vizsgált évszázadokban a
János lovagoknak Pécsett nem volt rendháza, sõt az sem egyértelmû, hogy a 13.
század elején (1213) a pécsi egyházmegye területén „pusztán birtokokkal vagy
házzal is rendelkeztek-e”.23

Az újabb kutatásokból tehát egyértelmû, hogy az 1181-es oklevélben biztosan
nem szerepelhetett a pécsi johannita mester. Vizsgálódásainkat azonban még nem
zárhatjuk le, hisz az említett lovagrenden kívül több szerzetesrend foglalkozott beteg-
ápolással, rendelkezett ispotályokkal a középkori Magyarországon. Ezek rendházait,
kórházait korábban több alkalommal johannitának tartották, vagy egyszerûen az ispo-
tályos elnevezés okán azonosították objektumaikat. Elsõként a Stefanita Ispotályos
kanonokrendre (Ordo Cruciferorum Sancti Regis Stephani de Strigonio), az elsõ ma-
gyar alapítású szerzetesrendre kell figyelmünket fordítani. A Boroviczény Károly
György által felfedezett rendet 1150 körül alapította II. Géza király (1141–1162), köz-
pontja az Esztergom melletti Szentkirályfalván volt. A Magyarországon azonosított bir-
tokaik, ispotályaik Esztergom környékén helyezkedtek el, Pécsett biztosan nem ren-
delkeztek rendházzal és ispotállyal.24 A 11. század végén alapított Szent Antal ispotá-
lyos kanonokrend csak a 13. század végén (1288) telepedett le Magyarországon, így
már e tény alapján elvethetjük az 1181-es pécsi jelenlétüket, továbbá meg kell jegyez-
nünk, hogy a középkor késõbbi szakaszában sem rendelkeztek a városban ispotállyal
és rendházzal.25 A Szent Lázár lovagrend szintén betegápolással foglalkozott, és az
elsõ rendtagok 1181 körül érkeztek az országba, ám csakúgy, mint az antoniták, Pé-
csett õk sem telepedtek le.26 A Szentlélek ispotályosokkal kapcsolatban itt csak annyit
jegyzek meg, hogy az elsõ ismert magyarországi megjelenésük 1292-bõl adatolható,
amikor átvették egy ispotály irányítását Nagyszebenben.27

Az eddigiekbõl azt a logikus konzekvenciát vonhatjuk le, hogy az 1181-ben
„felbukkanó” Gilebertus mester nem állt egyik ispotályos rend pécsi házának élén
sem, mivel a városban a 13. században egyáltalán nem rendelkeztek sem kórház-
zal, sem pedig kolostorral az említett szerzetesek. Gilebertus magister valóban kap-
csolatban állt egy ispotállyal, ugyanis a Pécsett ekkor már funkcionáló intézmény
élén állt. Egyházi személy volt természetesen, hiszen az említett oklevél tanúi közt
neve az egyháziak között szerepelt.28 A Györffy által megjelölt 1217-es esztendõ
kapcsán a következõ megállapításokra jutottam: ez egy, a pécsi székeskáptalan ál-
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23 Hunyadi Zsolt: Cruciferi domus hospitalis per Hungariam et Sclavoniam… A johanniták Magyarorszá-
gon a 14. század végéig. In: Aetas XII. 2002/4. 59.p.
24 Boroviczény Károly György: Cruciferi Sancti Regis Stephani. Tanulmányok a Stefaniták, egy közép-
kori magyar ispotályos rend történetébõl. In: Orvostörténeti Közlemények. Comunicationes de Historia
Artis Medicinae, 1991–1992. 7., 9., 13.p.
25 Puskely… i.m. 1998. II/ 1154-1155.p.
26 Puskely… i.m. 1998. II/ 1199-1201.p.
27 Puskely… i.m. 1998. II/ 1205.p. A késõközépkori pécsi mûködésükre a dolgozat utolsó részében még
visszatérek.
28 Az egyháziak felsorolása után a laikusuk következtek: „laici isti”: III. Béla magyar király emlékezete.
Forster Gyula (szerk.) Budapest, 1900. 345.p.; Koller: Josephus: Historia episcopatus Quinqueecclesiarum.
I–VII. Posonii, Pesthini, 1782–1812. VII. 273.p.
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tal kiállított hiteleshelyi oklevél, melynek tanúnévsorában szerepelt Mihály ispotályos
mester.29 A késõbbi közhitelû kiadványokat figyelembe véve a tanú- és méltóság-
névsorokban ezt követõen csupán egyetlen alkalommal, 1320 márciusában szere-
pelt az ispotály igazgatója.30 A hiteleshely gyakorlata alapján azt láthatjuk, hogy a ta-
nú-, illetve méltóságnévsorokban a káptalan méltóság- és hivatalviselõinek nevét
tüntették fel, így véleményem szerint mind Mihály, mind pedig Péter ispotályigazga-
tók a kanonoki testülethez tartoztak, noha nem jelezték az oklevélben ezt a kanonok
szóval. Feltehetõleg az ispotály már akkor, sõt talán megkockáztatható, hogy a 12.
század végén is a székeskáptalan felügyelete alá tartozott. A késõbbi idõszak alap-
ján mindenestre ez az elképzelés elfogadhatónak látszik, hisz a Bertalan pécsi püs-
pök (1219–1251) által építtetett „plébániatemplom mellé egy ispotályt is csatoltak”,
amely templom patrónusi joga a káptalané lett.31 Az ispotály patrocíniuma is, egé-
szen 1365-ig Szent Bertalan volt, amelynek igazgatóit is a székeskáptalan nevezte
ki.32 Az 1320–1532 között a kórház élén 13 személyt tudtam azonosítani, akik közül
tízen (76,9%) már az ispotály javadalmának elnyerését megelõzõen kanonoki stal-
lummal rendelkeztek a pécsi székeskáptalanban. A további három személy közül a
késõbb szerzetbe lépett Gál és Nagyvátyi Márton esetében feltételezhetõ, hogy
szintén pécsi kanonokok voltak, azonban forrásaink errõl nem tájékoztatnak.33

Utolsóként a Jagelló-kor (1490–1526) viszonyait vesszük górcsõ alá, hisz a
korábbi szakirodalomban, az ispotállyal kapcsolatban megjelent adatok – nézetem
szerint – korrigálásra szorulnak.

Kubinyi András, Pásztor Lajos és Somogyi Zoltán adatait alapul véve, em-
lítette Pécs Szent Bertalan- és Szent Erzsébet-kórházát, megjegyezve, hogy az
egyik a Szentlélek Ispotályos rend kezelésében állt.34 Elõször az intézmények „szá-
mát” kell szemügyre venni, tudniillik hogy a két patrocínium valóban két önálló intéz-
ményt sejtet-e? A kérdésre igen meggyõzõ megoldást javasolt Petrovich Ede, ame-
lyet most röviden ismertetek. Az okleveles anyagban elsõ alkalommal a 14. század
közepén (1348) olvasható az ispotály patrocíniuma, amely akkor Szent Bertalan
volt.35 1393-tól kezdõdõen a kútfõkben következetesen a Szent Erzsébet-kórház ja-
vadalmasaival találkozunk.36 Véleménye szerint nem két intézmény létét tárják elénk
a források, hanem egyazon ispotály idõközben (1365–1393) megváltozott patro-
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29 ÁÚO… i.m. XI. 154.p.
30 1320. március 1.: Koszta… i.m. 1998. 205.p. N° 199. a késõbbiekre Fedeles… i.m. 2001. 129.p.
31 Koszta László: Egy francia származású fõpap Magyarországon. Bertalan pécsi püspök (1219–1251).
In: Aetas 1994/1. 64-87.p.
32 Petrovich… i.m. 1960. 271.p.; Marie-Madeleine de Cevins: A szegények és a betegek gondozása a
középkor végi magyar városokban. In: Korall 11–12. 2003. május 47-74.p.
33 Fedeles: Ispotály… i.m. Vö. Petrovich… i.m. 1960. 271.p.
34 Kubinyi András: Orvoslás, Gyógyszerészek, Fürdõk és ispotályok a késõ középkori Magyarországon.
In: Fõpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. Budapest, 1999.
264.p.; Pásztor Lajos: A Magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest 1940. (reprint: 2000.)
51., 53. p.; Somogyi Zoltán: A középkori Magyarország szegényügye. Budapest, 1941. Palaestra
Calasanctiana 37. 46. 3. j., 77-78., 103. Legújabban Cevins… i.m. 2003. 54.p. is átvette.
35 Petrovich… i.m. 1960. 271.p.
36 Petrovich… i.m. 1960. 271-272.p.

15
PSz_2003-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-03_Osz\PSZ_2003_Osz_xx.vp
Tuesday, February 12, 2013 8:21:57 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



cíniumáról van szó.37 A névváltozás hátterében feltételezhetõ egy új templom vagycíniumáról van szó.37 A névváltozás hátterében feltételezhetõ egy új templom vagy
kápolna építése, és esetleg összefüggésbe hozható az 1367-ben alapított pécsi
egyetemmel is.38 Amennyiben tehát a rendelkezésre álló okleveles adatok alapján
keresünk megoldást, úgy Petrovich hipotézisét kell elfogadnunk: Pécsett egyetlen is-
potály jelent meg a forrásokban, amely patrocíniuma idõközben megváltozott.

A következõ feladatunk annak megállapítása, vagy legalábbis kísérlete,
hogy kinek a kezelésében volt az ispota, magyarán a káptalan, a Szentlélek Ispotá-
lyos kanonokrend, vagy esetleg a városi polgárság felügyelete alatt állt-e? Az utol-
só lehetõség vizsgálatával kezdjük, mivel úgy gondolom, ezt a lehetõséget zárhat-
juk ki a legkönnyebben.

Pásztor fentebb idézett munkájában azt a megállapítást tette, hogy a város-
ban a 14. század folyamán a polgárság kórházat alapított. Megállapítását egy
1393-ban kelt pápai bullára alapozta.39 Az oklevelet önmagában szemlélve való-
ban igaznak tûnik ez a megállapítás, hiszen az oklevél arról tájékoztat, hogy Gál,
az ispotály korábbi igazgatója a pálos rendbe lépett, így a pápa a kórház irányítását
és javadalmát, amelyet egyébként „laikusok szoktak kormányozni”, Lukácsfi Mik-
lósnak adományozta.40 A késõbbi adatokat figyelembe véve azonban bizonyos-
nak látszik, hogy az intézmény élén kivétel nélkül minden alkalommal klerikusok
álltak. Gergely 1398–1404 között állt a Szent Erzsébet kórház élén, és a pécsi
székeskáptalan kanonokja volt, valamint Alsáni Bálint püspök általános helynöke-
ként is tevékenykedett.41 Mátyásról 1413-ból áll rendelkezésre adat, õ is a kápta-
lan tagja volt.42 Nagyvátyi Barnabás kanonok 1359-ben vált meg az ispotály irá-
nyításától, amelyért rokona, Nagyvátyi Márton klerikus folyamodott.43 Mihály
1515-ben volt az ispotály rektora. Korábban a káptalan õrkanonoki méltóságát vi-
selte, majd a Szent András-kápolna ispánja, végül 1521-ben a székeskáptalan pré-
postja lett.44 A kórház utolsó ismert magistere Tárdai Mihály kanonok volt, 1532-
ben.45 Ezen adatok alapján valószínûsíthetjük, hogy a szegények Szent Erzsébet
ispotályát nem a városi polgárság alapította, hisz az említett kivételtõl eltekintve
mindvégig egyházi személy, az esetek döntõ többségében egy székeskáptalani ja-
vadalmas állt az intézmény élén.
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FEDELES TAMÁS

37 Petrovich… i.m. 1960. 273.p.
38 Petrovich… i.m. 1960.p. 273. Az ispotályok patrocíniumait vizsgálva Kubinyi András a Szent Erzsébet
titulusra találta a legtöbb adatot, szám szerint 27-et, ezt követte a Szentlélek 24 elõfordulással. A Szent
Bertalan patrocínium csak Pécs esetében fordult elõ. Kubinyi… i.m. 1999. 262.p.
39 Pásztor… i.m. 1940. 51.p.
40 1393. július 10.: „dicto hospitali, per laicos gubernari consueto”. Koller… i.m. III/ 210-211.p. Monumenta
Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia. Vatikáni Magyar Okirattár. (Mon. Vat.) I/1–6. II/1–3. Bu-
dapest, 1881–1909. I/3. 220-221.p.; Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis, ed.
Fejér, Georgius, Budae, 1829–1844. I–XI. X/2. 125–127.p.; Mon. Vat. I/3. 220–221.
41 1398. május 28.: Magyar Országos Levéltár (MOL), Mohács elõtti gyûjtemény. Diplomatikai Levéltár
(DL) 8322, Regesztája: Zsigmond-kori oklevéltár. (ZSO) I–VII. Mályusz Elemér, Borsa Iván (szerk.) Bu-
dapest, 1951–2001. I. N° 5337., 1404. január 5.: Mon. Vat. I/4. 596–597.p.
42 1413. augusztus 6: DL 10089, Reg.: ZSO IV. N° 957
43 Érdújhelyi Menyhért: Kutatásaim a római levéltárakban. In: Katholikus Szemle 1896. 608–609.p.
44 1512. augusztus 19.: DL 22328, 1521.: MOL Mohács elõtti gyûjtemény. Diplomatikai Fényképgyûjte-
mény (DF) 260192.
45 1532. február 18.: Koller… i.m. V/223–224.p.
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Ami a Szentlélek rend pécsi jelenlétét illeti, elõször is le kell szögeznem,
hogy ezzel kapcsolatban az általam ismert munkák mindegyike Pásztor dolgozatá-
ra hivatkozik, így célszerû az õ forrásbázisát ellenõriznünk. A könyvben a követke-
zõket olvashatjuk: „Magyarországon a Szent Lélek-rend volt a legjelentõsebb be-
tegápolórend. Budán, Nagyszebenben, Besztercén, Székelyvásárhelyen […] Pé-
csett voltak a Jagelló-korban e rendhez tartozó kórházak.”46 A szerzõ által hivatko-
zott három tétel közül az egyik kívül esik vizsgálódásainkon, mivel az erdélyi kórhá-
zak történetét tárgyalja. A másik két tételt pedig együtt kell szemlélnünk, mivel egy-
azon levéltár anyagáról van szó. Az elsõ helyen a Róma Város Levéltárában talál-
ható, és a Szent Lélek sassiai zárdájának archívumát tartalmazó fondot jelölte meg
a szerzõ, majd a Nagy Iván által, a Magyar Történelmi Tár hasábjain (1857) publi-
kált regesztákra hivatkozott.47 Nagy a bevezetésben megadta az eredeti okmá-
nyok lelõhelyét, amely ugyancsak Rómában, az imént említett zárda levéltárában
volt, a Liber confraternitatis hospitalis S. Spiritus in Sassia Romae címû kódexben.
E könyvben a 154. oldalon található a számunkra perdöntõ bejegyzés, amelyet
most az ellenõrizhetõség kedvéért szó szerint idézek: „Domina Dorothea priorissa
in eccl. S. Spiritus in civitate Quinqueecclesiensi et Veronica et Anna et Christina et
Barbara moniales dictae eccl. Intraverunt hanc S. confraternitates die XVI. Martii
1497.”48 Ezek szerint tehát a jelzett idõpontban a pécsi Szentlélek egyház fõnöknõ-
je és a felsorolt apácák az Örök Városban beléptek a Szentlélek testvérületbe. Az
említett nõvérek ahhoz a közel négyezer (3833) magyarhoz tartoztak, akik nevét
megõrizte a testvérület tagjainak adatait tartalmazó kódex. A Szentlélek rend által
irányított római kórház (Ospedale di Santa Maria in Sassia) fenntartására III. Ince
pápa szervezte meg a testvérületet, amely tagjai sorába 1477-tõl kezdve díj nélkül
lehetett belépni. A társulat tagjai haláluk órájában teljes búcsúban részesülhettek,
valamint életük során egyszer feloldozást kérhettek a legsúlyosabb bûnök alól.49

Az említett apácák tehát a pécsi Szentlélek rendház tagjai voltak, amely zárda –
amint fentebb említettük – a domonkos rendhez tartozott.50

Végezetül nem marad más hátra, mint a pécsi ispotály és a Szentlélek Ispo-
tályos rendre vonatkozó ismereteink összegzése. A forrásokban 1181–1532 közt
szereplõ ispotály nem tartozott egyik szerzetesrendhez sem, és az egy kivételtõl
eltekintve a városi polgárság sem gyakorolt felette joghatóságot. Petrovich kutatá-
sai alapján már korábban tisztázott volt, hogy egyetlen ispotály szerepelt az okle-
velekben, amely patrocíniuma 1365-ig Szent Bertalan, majd 1393-tól Szent Erzsé-
bet volt. Az ispota élén, a rendelkezésre álló adatok alapján, általában a pécsi
székeskáptalanban is javadalommal rendelkezõ egyházfi állt, így feltételezhetõ,
hogy az intézmény a káptalan kegyurasága alá tartozott. A Szentlélek Ispotályos
kanonokrend pécsi jelenlétére a szakirodalomban eddig hivatkozott források alap-
ján nem lehet következtetni, így újabb kútfõk elõkerüléséig véleményem szerint
nem lehet a rend pécsi megtelepedésérõl megalapozottan szólni.
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46 Pásztor… i.m. 1940. 53.p.
47 Roma. Archivo di Stato. Fondo s. Spiriti in Sassia. Vol. 102. fol. 101.; Római Magyar Regesták. Dudik
után közli Nagy Iván. In: Magyar Történelmi Tár IV (1857) 236–239.p.; Pásztor… i.m. 1940. 53. 2.j.
48 Nagy… i.m. 237.p., Mon. Vat. I/5.
49 Csukovits Enikõ: A római Szentlélek-társulat magyar tagjai. In: Századok 134. (2000.) 1. 215–216 és
220.p.; Puskely… i.m. 1998. II/ 1203.p.
50 Pásztort minden bizonnyal a Szentlélek patrocínium „zavarta” meg.
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BEZERÉDY GYÕZÕ

A PÉCSI PIAC A KÖZÉPKORBAN ÉS A TÖRÖK ALATT

A vélemények általában megegyeznek abban, hogy a mai Pécs belvárosa
megõrizte középkori városszerkezetét. E szerint az utcák vonalvezetése mit sem
változott az évszázadok során, de még a házak is ugyanott épültek ujjá a török
után, ahol ezek a középkorban álltak. Igaz, nehéz ezeket az érveket meggyõzõen
bizonyítani, de ugyanilyen nehéz cáfolni is. Az már az elsõ pillanatban látható, hogy
vannak megdönthetetlen bizonyítékok mindkét oldal felé. Ilyen a Szent István tér,
mely a középkorban nem volt tér. Teljes beépítettségét stratégiai okokból szüntet-
ték meg, a várból az ágyúknak biztos kilövést kívántak biztosítani. Viszont a Fõ
utca (Nagy utca) vonalvezetése aligha változott az évszázadok során.

De mi történt a város központjával, a Fõ térrel, a mai Széchenyi térrel? Válto-
zott-e ez, vagy ma is õrzi középkori képét, a tér hajdani alakzatát? Erre szeretnék
válaszolni, természetesen hiányos ismereteink alapján. Minden megjegyzésem
cáfolható, fogják is támadni, teljes határozottsággal azonban bizonyítani egyik ol-
dalra sem lehet.

FORRÁSOK ÉS ISMERETEK
Az igazsághoz tartozik, hogy olyan írott források, melyek a tárgykörhöz kap-

csolódnának, nincsenek. Oláh Miklós, Istvánffy Miklós keveset mond a városról,
a török történetírók úgyszólván semmit. Kivéve Evlia Cselebit, 1664-bõl. Színpom-
pás leírása a városról sok túlzást tartalmaz, de jócskán van benne valós tartalom is.
Õ az elsõ, s egyben az utolsó forrás és, ha azt vesszük, hogy valójában õ látta utol-
jára a középkori Pécs városát, sokat el kell hinnünk neki.

Valami kevés értékelhetõ adat maradt fenn Eszterházy Páltól, ki 1664-ben
tartózkodott Pécsett Zrínyi Miklós téli hadjárata alkalmából. Megjegyzései bizo-
nyos szempontból megegyeznek Cselebi írásával, de a tárgyalt részre õ sem tér ki.
Ugyanekkor több feljegyzés is készült Pécsrõl, ezek között található a következõ
mondatrész: „Emellett kalmárairól híres, tekintélyes kereskedõváros volt.”
Eberhard Happel német szerzõ írta, hogy a város 1664 évi ostroma alkalmából je-
lentõs készleteket zsákmányoltak, élelmiszereket, „kereskedelmi és más árukat,
török szõnyegeket, ruhákat, fegyvereket…”

A legpontosabb képet a korabeli Pécsrõl Josef Haüy rajza alapján kapunk,
melyet a visszafoglalás után készített mérnöki pontossággal. Sajnos azonban a
rajz mellé készített magyarázó leírás nem lelhetõ fel a Karlsruhei levéltárban (Szita
László szíves közlése). Nyílván elkallódott, rajza éppen ezért pontossága mellett
hiányos. Mégis ebbõl a mérnöki rajzból kell kiindulnunk.

A PIACOK KIALAKULÁSA
Pécs központjában a fõtér, illetve a piac kialakulása nem egy véletlen folya-

mat eredménye. Nagyjából Európa legtöbb városában így alakultak ki a központok,
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melyeknek okai gazdasági, politikai és egyházi tényezõk voltak. Az európai váro-
sok központjában „beépítési tömbök kihagyásával nagyméretû négyszögletes pi-
acterek létesülnek. Ezek területén, vagy szélein helyezik el a fontosabb épületeket
(városháza, kereskedelmi csarnok, templom stb.). A templom számára igen sok-
szor a piactér közelében külön teret terveznek..." Általában ezek hosszabb idõ alatt
alakultak ki, kollektív munka alapján, elõre lefektetett pontos tervek nélkül. Ez volt a
helyzet Pécsett is. A városban kialakult az egyházi és világi központ. Ez utóbbi gaz-
dasági és politikai szerepet töltött be, és egyre inkább igyekezett magát függetlení-
teni az egyház szorításától. A világi központ szerepe egyre növekedett, mely a vá-
rosi polgárság gazdasági és politikai megerõsödésének a következménye volt. Ez
a török terjeszkedésekor teljesedett ki igazán, és zárult is be a török érkeztével,
mely az egyházi és világi hatalom bukásához vezetett.

A VÁROSHÁZA
Pécs történetével foglalkozó kutatók jóformán sohasem tesznek említést

magáról a középkori városházáról. Milyen volt a polgári város, hogyan épült az be a
falakon belül, hol volt a piac, hol álltak a céhes mûhelyek, üzletek, hol volt a város-
háza? Ez utóbbi kérdést nagyon megkerülni nem lehetett, erre általában azt a bölcs
választ adják: ott, ahol a piac volt. Valóban az volt az európai gyakorlat a középkor-
ban, hogy igazgatási, de fõleg anyagi okokból a legcélszerûbb az volt, hogy a piac
mellett építik fel a városházát.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a pécsi székház is a piac mellett állt. De hol volt a
piac? Ha valaki arra gondol, hogy a jelenleg Széchenyi téren, ezzel csak részben tapin-
tott az igazságra. A középkori fõtér a középkorban egészen a török kiûzéséig ugyanis
két tér volt. Az egyik a Szent Bertalan-templom, majd a helyére épült dzsámi körül alakult
ki. Ezt még egy kisebb temetõ is körülvette. A másik a tér déli oldalán állt. A kettõ között a
Szentháromság-szobor helyén egy háztömb állt, mely az ostrom során elpusztult. Az
alsó tér – mely valószínûleg a mai Jókai teret is magába foglalta – volt a város piaca. Itt
állhatott a városháza, de nem a mostani helyén, hisz ez a terület még a térhez tartozott.
Josef Haüy hadmérnök 1687-es híres rajzán a jövendõ városház telkét is bejelölte, és a
már említett 1695. évi összeírásban is így szerepel a hely: „üres telek a városház céljára
kijelölve.” A középkori városházát e mögött kell keresnünk, a mai Városház köz helyén.
Valóban, állt is ott egy kétszintes épület, közepén toronnyal.

Ezt a tornyos épületet ismeri is a helytörténetírás, azonban eddig azt állítot-
ták róla, hogy ott a Johannita rendnek temploma állt, és annak tornyáról van szó.
Petrovich Ede más szerzetesrendeket is felemlít az egyetemmel kapcsolatban, de
õ sem tud végkövetkeztetésre jutni. Azok, akik ezt állították, teljesen figyelmen kí-
vül hagyták az 1695-ös, már említett összeírást, mely említést tesz errõl a kétszin-
tes házról, közepén egy romos toronyról. Az összeírás szerint ez a „várostorony”.
Tehát semmiképp sem templomtornyot említ. Az már természetes, hogy egy temp-
lomtorony nem lehet várostorony, sõt egy emeletes ház közepén magasodó torony
is aligha lehet templomtorony. Ha pedig várostorony, akkor nem lehet másról szó,
mint a középkori városházáról.
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Az épület a török kiûzése után már aligha felelhetett meg városház céljaira,
ugyanis túl rossz és romos állapotban volt, és kicsinek is bizonyult. Nagyobb épületet
kívánt a város építeni magának, mint ahogy a felépült barokk városháza is jóval na-
gyobb lett. Ezért a város a tornyos, kétszintes házat eladta, mégpedig két személy-
nek, a toronytól elválasztva. Elkövette azonban az eladó azt a hibát, hogy a tornyot
területhatárnak jelölte meg, de azt nem határozta meg, hogy kinek a tulajdonába ke-
rült az. Gerlisich András, az egyik tulajdonos, aki a zágrábi püspök prefektusa volt,
ezért keveset tartózkodott Pécsett, ittjártakor azt tapasztalta, hogy szomszédja a sa-
ját házrészét lebontotta, mert oda új házat kívánt építeni, és elkezdte a tornyot is
bontani. A prefektus szerint a torony az övé, ezért a szomszédját beperelte.

Ez 1733-ban történt, sajnos többet a régi tornyos épületrõl nem tudunk. Va-
lószínûleg ebben az idõben teljesen lebontották, mivel a következõ évben már új
házak álltak a telken, új tulajdonosokkal.

A szórványos adatokat számba véve, és a logika törvényét követve a város-
háza a középkorban a piac mellett állhatott, a várostorony elnevezés ugyanis erre
utal. Amikor 1695-ben elkészítették az összeírást, akkor még pontosan tudták, hogy
annak a bizonyos toronynak mi lehetett az eredeti rendeltetése. Az sem véletlen,
hogy pontosan ez elõtt jelölték ki az új városháza helyét, mely 1698-ra fel is épült.

GAZDASÁGI ÉLET
Ha ismernénk a középkori Pécs iparának és kereskedelmének a nagyságát,

a kérdésre könnyebben tudnánk válaszolni. Errõl azonban csak közvetett adataink
vannak, ami azt bizonyítja, hogy a város, bár az egész dél-magyarországi terület
legfontosabb települése, mégis, elsõsorban a püspökséggel kapcsolatosan, fõleg
egyházi vonatkozású volt. Ugyanakkor az egyházmegye központja egyben kultu-
rális centruma volt a területnek.

A gazdasági élet pezsdítõi a malmok voltak. A bõvizû Tettye partján Oláh
Miklós szerint közel negyven malom kerekei forogtak. Ezek gabona, fafeldolgozó,
gyapjú, bõrfeldolgozó stb. malmok voltak. A Nagy utcában, a Fõtéren, a Ference-
sek utcájában kézmûves mûhelyek sorakoztak. Számuk bizonytalan, gazdasági
erejük még kevésbé határozható meg.

Az iparosokat az összeírások neveibõl tudjuk megítélni, már azokból, me-
lyek valamilyen mesterséget jelentenek. Az 1554. évi török adóösszeírásokban a
következõ mesterséggel kapcsolatos nevek fordulnak elõ: Szabó, Varga, Mészá-
ros, Kovács, Ács, Tímár, Pajzsgyártó, Tûgyártó, Szûcs, Ötvös, Szíjgyártó, Kerék-
gyártó, Övgyártó, Képíró, Molnár, Fazekas, Csiszár. (Megjegyzendõ, névtannal
foglalkozó nyelvészek szerint a tulajdonnevek nem biztos, hogy foglalkozást jelen-
tenek.) Tudjuk azt, hogy a törökök elõtt kimagaslóan jelentõsek voltak az ötvösök.
Pécs iparosai és kereskedõi magyarok, olaszok, németek voltak, de nyomok mu-
tatják a zsidók megtelepedését is. A kereskedõk ittlétére utal a Boltos, Kalmár név,
de a Deák névre hallgatók is kereskedésbõl éltek, sõt a Mészáros nevûek is kap-
csolatban állhattak a marhakereskedelemmel.

Pécs természetesen vásározó hely is volt. A vásártér a fõ utak találkozásá-
nál alakult ki. Ez volt a Fõtér. Itt épült fel európai szokás szerint a városháza.
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Tudjuk azt, hogy egy idõben Pécs a marhakereskedelemnek egyik tranzitál-
lomása volt. A marhákat természetesen nem hajtották be a városba. Kint terelték
õket a falak alatt, a déli (Siklósi) kapu érintésével. A pécsi polgárok között is akad-
tak jómódú marhakereskedõk, közéjük tartozott a nagytekintélyû Scheiber Farkas
városbíró, Olasz Bernát, Boltos Bernát kereskedõ. Természetesen õk is a város-
kapuk elõtt terelték marháikat. Az is fontos volt, hogy a terelõút közel a városházá-
hoz vezessen el, ugyanis a városnak ebbõl jelentõs haszna is származott. Tudjuk,
hogy a városháza mindössze pár száz méterre esett a Siklósi kapuhoz.

A török elõtti pécsi ipar árnyalt volt és minõségi, az ötvösöknek és a szabók-
nak nagy hírük volt. Jellegében Magyarországhoz kötõdött, sõt nem egy esetben
Európához.

A TÖRÖK PIAC, A BAZÁR PÉCSETT
A helyzet a török megszállás után lassan változott. A marhakereskedelem a

véres háborús helyzet miatt bizonytalanná vált, majd meg is szûnt. A kereskedelem
azonban átalakult, keleti jellegûvé vált. Nyugat felé egyre inkább lezárultak a lehe-
tõségek. Ebben közrejátszott a soha meg nem szûnõ háborús veszély, valamint a
gazdasági összeomlás miatti felvevõpiac hiánya.

A helyi piac kétirányú igényt elégített ki. A helyi õslakosság egyre szûkülõ
igényét, illetve a megszálló törökökét. Ez utóbbi megváltoztatta a régi kereskedelmi
útvonalakat is. A keleti kereskedõk fõleg déli irányból érkeztek, s kínálták áruikat a
pécsi piacon. Ezek görögök, albánok, dalmátok, zsidók, örmények, szerbek voltak,
a legkevesebb a magyar volt köztük. Az õslakosság igénye egyre vékonyabbra
zsugorodott össze.

A magyar iparosok közül elsõsorban azok találták meg számításukat, akik a tö-
röknek dolgoztak. Ezek az ácsok, tûgyártók, pajzsgyártók, fazekasok, tímárok voltak.
Piacra viszont alig termeltek. A pécsi piac egyre inkább teljesen keleti jellegûvé vált.

A belváros mûhelyei és boltjai, melyek bazár jellegûvé kezdtek válni, rész-
ben a fõutcában sorakoztak, majd fokozottan kialakult a keleti jellegû bazár, melyet
Pécsett Cselebi szerint Karalik csarsinak, „a sötétség bazárjának” neveztek. Ez
apró üzletek sorát jelentette, ahol az üzletkötés elsõsorban a boltajtóban zajlott le.
Ez a bazársor keleti szokás szerint fedett volt, és csaknem minden fából készült.

Ezek után a fõ kérdés az, hogy hol állt a „sötétség bazárja”? Ebben a kérdés-
ben megoszlanak a vélemények. Evlia Cselebi említést tesz róla, csakhogy nem em-
líti meg a színhelyet, ezért a kialakult vélemény szerint az nem lehetett másutt, mint a
Fõ utca torkolatánál, kb. a Zsolnay Vilmos által építtetett mai BAZÁR épület helyén. A
bazár elnevezés feltehetõleg nem utal az egykori bazárra, ez azonban nem bizonyí-
tott. Elképzelhetõ az is, hogy a fedett bazár színhelye a tér közepén, a mai Elefántos
tömb helyén állott. A kérdés tehát az, mi volt a tér központjában a mai Elefántos tömb
helyén? Lakóházak, lakóházak mûhelyekkel, vagy kis apró mûhelyek a piactéren?
Ez utóbbi látszik valószínûnek. Az itt álló kovács- és lakatosmûhelyek a piac tartozé-
kai voltak, és a török ezeket természetesen birtokba vette, újabb kis mûhelyeket a
meglévõkhöz ragasztva alakította ki a keleti jellegû bazársort.
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Németh Béla történész szerint maga a vásártér volt megadóztatva. A török
hatóság a házakban mûködû boltokat nem látta szívesen, inkább egy nagyobb téren
bódékat állított fel, s azokat adta bérbe. Megközelítése ez annak a törekvésnek,
melynek végeredménye a bazársor, a csarsi létrejötte lett. Ami nem a törökök sze-
szélye miatt jött létre, ez általános keleti szokás volt. Másrészt viszont a csarsit a tö-
rök hatóság építette fel, a bódékat bérbe adták, így a bérleti díjat egységesen, ponto-
san be tudták szedni. A boltokért bérletet, a piaci helyekért helypénzt kellett fizetni.

Hogy a téren állhatott a fedett bazársor, azt az is valószínûsíti, hogy szom-
szédságában létesítették a cseszmét, vagyis a csorgó kutat, mely a mohamedán
világban nélkülözhetetlen volt. Nemcsak vallási okokból, erre a dzsámi elõtt egy
hasonló csorgókút szolgált, hanem ez volt a víznyerõhely. Ivóvízre, mûhelyek mû-
ködtetésére, állatok itatására stb. ugyancsak szükségük lehetett. A régészek
ugyan találtak a tömbön belül egy ásott kutat is, az igényeket ez azonban nem elé-
gíthette ki. Ugyanakkor a tér délnyugati sarkán, a feltételezett bazár tõszomszéd-
ságában állt egy kis török imaház is, amely a Haüy térképen bejelölve látható, de
azóta nyomtalanul eltûnt. A Jókai téren álló ún. Tichy-ház délkeleti homlokzatának
délkeleti furcsa tájolása utal az egykori kis mecsetre.

A tömb helyén tervszerû ásatást nem végeztek. A kisebb leletmentõ ásatások
azt igazolják, hogy valóban a tér közepén valaha mûhelyek álltak, melyeket a törö-
kök birtokba vehettek, majd sûrûn beépítettek, amikor a keleti jellegû bazársort kiala-
kították. Nyomai még erõteljesen látszottak akkor is, amikor Haüy közismert térképét
rajzolta, melyen természetesen fel is tüntette a szóban forgó tömböt. A rajzon még az
egykori bejáratot is feltételezni lehet a délkeleti oldalon, a cseszmével szemben.

A keleti kereskedelem egyik legfontosabb színtere a bazár és a hozzá kapcso-
lódó piac (vásár) volt. A bazár apró, 4–5 négyzetméteres kis helyiségekbõl állt, ahol
nemcsak árulták a termékeket, hanem legnagyobb részt ott helyben állították elõ azo-
kat. Mivel maga a mûhely-bolt apró volt, a vásárló az ajtóban bonyolította le az üzletet.
A nagy meleg, az esõk és a záporok ellen úgy védekeztek, hogy a kis mûhelyek, boltok
bejárata fölé védõtetõt húztak. A vásárlónak nem is volt szüksége arra, hogy bemen-
jen az apró helyiségbe, hisz csaknem minden árut keleti szokás szerint kiraktak a bejá-
rat elé. Ez a szokás Pécsett még két évszázaddal késõbb is divatban maradt. A 19.
század kereskedõi mindent az utcára raktak ki, vagy a bejárat fölé lógattak fel.

A jelentõsebb városokban ezek a bazárok egymás mellett sorakoztak, sõt a
szemben lévõ oldalon is. Az így kialakult kis sikátort lefedték gerendával és desz-
kával. Ez esetben alig esett be a fény, félhomály uralkodott a bazársoron. Ezért hív-
ták ezt Pécsett a „sötétség csarnokának”. Cselebi szerint a fedett piacon a „négy-
száz mesterember boltja van”. Ez talán túlzásnak tûnik, de a pécsi piac minden-
képp komoly jelentõséggel bírt, mivel Pécs a délvidék ellátó helyének is számított.

A klasszikus értelembe vett bazárok rendszerét a sakktábla szerinti kialakí-
tás jellemezte, a sikátorok találkozásánál kis tér alakult ki, mely fölé kupolát emel-
tek, melynek ablaknyílásain szabadon áramlott be a fény, egyúttal ez a szellõzést
is biztosította. Aligha feltételezhetõ, hogy Pécsett ilyen kupolák léteztek, különben
nem hívták volna azt sötétség csarsinak. Mégis az egésznek meghatározott piaci
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rendje lehetett. Ez abban nyilvánult meg, hogy az egymás melletti bazárok azonos
szakmák áruit kínálták. Külön voltak a textilkereskedõk, külön a papucskészítõk, a
tímárok, a fazekasok, a réz- és ezüstmûvesek, a nyergesek. Külön helyszínen áru-
sították az élelmiszereket, az édességeket és a keleti italokat. Az árucikkek általá-
ban helyi készítmények voltak, de szép számmal akadtak olyan cikkek is, melyek a
birodalom belsõ területeirõl, Kis-Ázsiából, Perzsiából származtak. A kereskedõk
ezeket szekereken, ló-, szamár- és öszvérháton szállították. Ismét megjelent, mint
szállítóeszköz a teve is. Ezek az állatok a pécsi vásáron ott pihentek a kövezeten,
arra várva, hogy gazdáik ismét útra kelhessenek velük.

Nincs okunk feltételezni, hogy ez Pécsett másként lett volna, hisz az egész
mohamedán keleten ez évszázadok óta így volt, és így van ez ma is.

Természetesen a kereskedõk jó része a bazáron kívül is árusított. A téren le-
hetett megtalálni az õslakosság árushelyeit, melyek jobbára mezõgazdasági termé-
kekbõl álltak. Nem volt ritka itt az eladásra kínált állat sem, fõleg a birka, a kecske, a
baromfi, a galamb, az erdei vad. Itt lehetett vásárolni tejterméket és mézet is. Egyéb
élelmiszereket, például a rizst jobbára már a csarnokban árusították, és a körtét, szõ-
lõt, almát, kajszibarackot, szilvát, szedert, cseresznyét, padlizsánt, olajbogyót, nem
is beszélve az élvezeti cikkekrõl, kávéról, dohányról, teáról, valamint az egzotikus
gyümölcsökrõl, narancsról, fügérõl, gránátalmáról, dinnyérõl, illetve a bódító illatú
keleti fûszerekrõl. A török nagyon kedvelte a kertjében illatozó virágokat: a rózsát, a
szegfût, a tulipánt. Ezeket is bõ választékban lehetett kapni a piacon.

A bazárt estétõl reggelig gondosan lezárva tartották, és kutyás õrökkel vi-
gyázták is. Ha beszélhetünk zajos, nyüzsgõ életrõl, ez a bazárok világa volt.

Feltételezésünk szerint az állandóan csergedezõ cseszme elõtti és bazársor
mögötti kis mecset között zajlott a város élete, vegyes, soknyelvû hangzavar tette
hangulatossá ezt a világot. Az emberek mindenféle nyelven beszéltek, hisz maguk
is a birodalom mindenféle nációját képviselték. Törökök, bosnyákok, szerbek, gö-
rögök, ragúzaiak, albánok, zsidók, cigányok, arabok, magyarok keveredtek ezen a
pezsgõ piacon.

Mindezekbõl azonban nem szabad azt a végkövetkeztetést levonni, hogy a
pécsi piac, a bazárok világa, nagy gazdasági erõt jelentett volna. Bizony ez nem
kevés visszaesést jelentett a múlthoz képest, ami fõleg a hazai gazdasági élet si-
várságát bizonyítja. A helyi magyarság a hosszú megszállás alatt teljesen legyen-
gült, elszegényedett. Alig termeltek valamit, és nem is volt mit eladniok.

A labilis katonai helyzet, az összeomlott közbiztonság a bizonytalanságot to-
vább fokozta. Az 1600-as évektõl a harcok sokszor a város kapuit is elérték, a geril-
laharcot folytató hajdúk gyakran a kapuknál ütköztek meg a törökökkel. Cselebi
1664-ben a következõt írta: „Ebben a tartományban a zene, az evés-ivás, elfogás,
felakasztás, elnyomás, összevagdalás nem szégyen”. A pécsi származású
Pecsevi így foglalta össze a közállapotokat: „Magam is Pécsett szerény házunk-
ban mihelyst beesteledett, felkötöttem a kardot, a puskát ölembe vettem és úgy fe-
küdtem le.” A hanyatló birodalom már saját alattvalóit sem volt képes megvédeni.
Zrínyi 1664. évi hadjárata a végpontot jelentette, a gazdasági élet lehanyatlott, a
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piac elsorvadt. Ebbõl az idõbõl számos feljegyzés maradt fenn, mely azt bizonyítja,
hogy a városba betörõ zsoldosok milyen hatalmas zsákmányhoz, hatalmas élelmi-
szerkészletekhez jutottak, „kereskedelmi és más árukat, török szõnyegeket, ruhá-
kat, fegyvereket…” zsákmányoltak. A bazársort a hadjárat idegen zsoldosai telje-
sen kifosztották. Ebbõl már nem volt felemelkedés!

PÉCS FÕTERE
Meg kell vizsgálnunk a mai Jókai tér és a néhai Fõtér szerkezetét, mi utalhat eb-

bõl arra, hogy a két tér egykoron nem vált ketté, hanem szervezetten egységes volt?
A térre több útvonal torkollik. A legfontosabbak a négy égtáj felõl érkeznek.

Keleti irányból a Nagy utca, nyugatról a Ferencesek utcája, délrõl a Siklósi utca,
északról a Kaposvári út. (Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy ezek az ut-
cák idõnként más és más néven szerepeltek.) A Kaposvári utcának nem volt jelen-
tõsége a piac kialakulásában. Sokkal inkább a keletrõl és nyugatról érkezõ utak-
nak. Csakhogy a Ferencesek utcája nem torkollik a Fõtérre, a hajdani piacra, ha
csak azt nem nevezzük utcának, amelyik sikátorszerûen köti össze a teret a Feren-
cesek utcájával. A sikátor az ún. Elefántos tömb miatt alakult ki késõbb. Ugyanide
torkollik be az egyházi és világi központot összekötõ Apáca utca is. Szinte elkép-
zelhetetlen, hogy ez így megfelelt volna a középkorban, amikor Pécsett az egyház-
nak, mint a város földesurának, hatalmas szerepe volt a város életében. Ez az utca
is a már említett sikátorra nyílt, beleütközve az elefántos tömbbe. A püspökvárral
összekötõ másik utca a mai Janus Pannonius utca volt. Ez azonban a Szent Berta-
lan-templomhoz s nem a város igazgatási központjához, a városházához vezetett.

A többi utcának nem volt szerepe sem a kereskedelmi központ létrejöttében,
sem a két központ kapcsolatában.

A török elõtt közvetlenül és a megszállás alatt jelentõsen megnõtt a szerepe
a Siklósi kapu felé vezetõ útnak. A vonuló marhacsordák felé ez volt a közvetlen
megközelíthetõ útvonal, illetve a keleti kereskedelem fellendültével a délrõl érkezõ
kereskedõk ez irányból közelítették meg a városközpontot.

Összefoglalva: a mai Széchenyi tér valamikor két tér volt. Ezt támasztja alá a
Kétcsatorna utca elnevezés is, utalva a két török kútra, melynek egyike az északi
téren álló dzsámi mellett állt szakrális célból, és a másik, a Karalik csarsi mellett álló
kútra. A két teret Haüy szerint egy háztömb választotta el egymástól. Amennyiben
a piactér állt a régi városháza alatt, ez a tér egységes lehetett a mellette fekvõ Kis
térrel, középütt a Karalik csarsival, ahol a középkorban kis mûhelyek álltak.

VÉGKÖVETKEZTETÉS
Az adatok ugyancsak szórványosak, mindezek ellenére mégis azt bizonyít-

ják, hogy a városnak, stratégiai jelenõségét elvesztve, gazdasági szerepe volt. A
Dunántúl déli részének Pécs volt az ellátó helye, innét biztosították a török végvá-
rak õrségeinek élelmiszer-, fegyver-és lõszerutánpótlását, szükséges ruházatát.
Fontos szerepük volt ezért a raktáraknak (a vártemplom, valamint a kereskedõk
áruháza, a bedesztán).

24

BEZERÉDY GYÕZÕ

24
PSz_2003-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-03_Osz\PSZ_2003_Osz_xx.vp
Tuesday, February 12, 2013 8:21:58 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



A gazdasági vérkeringést a város közepén álló bazársor, a csarsi biztosítot-
ta. Cselebi szerint az látszik bizonyítottnak, hogy a pécsi csarsi a legjelentõsebb
volt a Belgrád–Buda közti területen, és a gazdasági élet egyik pillérének számított.
Ezt az is bizonyítja, hogy a pécsi bazársor területileg is jelentõs helyet foglalt el,
ezért csak a piactér közepén, a mai Elefántos tömb helyén, pontosan a középkori
piac helyén képzelhetõ el.

Ezúttal mondok köszönetet dr Al-Farhat Yousuf orvosdoktornak, aki a török
korra vonatkozó részt szakmailag ellenõrizte.
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A fõtéren talált török majolika csészék a 16–17. századból. (régész: Kárpáti Gábor)

PÉCSI PIAC
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BIRÓ JÓZSEF

A HOSSZÚHETÉNYI SZÉNBÁNYÁSZATRÓL
A VICTORIA-AKNA ÉS A HIRD–HETÉNYI LÓVASÚT

LÉTESÍTÉSE

A korábbi bányásztörténeti munkákból tudjuk, hogy Vasas és Hosszúhetény
település között az 1870-es évek körül létezett egy Victoria nevû, 50–60 m mély
akna.1 A bizonytalan létesítési idõpont, és a fennállásra vonatkozó ismeretlen élet-
tartam fogalmazódott meg az említett szakcikk összefoglaló táblázatában is. A Pé-
csi Bányásztörténeti Alapítvány meghirdetett gyûjtõmunkája azonban jó néhány
olyan tényt és dokumentumot tárt fel, amely úgy érezzük, hogy tovább gazdagíthat-
ja a pécsi és Pécs környéki bányászattal kapcsolatos ismereteinket, és talán kiin-
dulási pontja lehet egy az érintettekre (személyekre és gazdasági szervezetekre)
vonatkozó további feltáró munkának.

AZ AKNA ÉPÍTÉSE ÉS BÁNYATELKEI
Babics Andrásnak a Pécs környéki bányászatra vonatkozó átfogó munkájá-

ból és többek között több az Elsõ Dunagõzhajózási Társaságtól (DGT) származó bá-
nyatelek fektetési térképrõl ismertük, hogy három Victoria nevû bányatelek is volt a
vasasi Thomen-akna bányatelkei között, illetve korábban annak szomszédságá-
ban.2 Ezek a bányatelkek a hosszúhetényi Bükösi dûlõben helyezkedtek el. A pécsi
püspökségi uradalom és a Victoria bányatársaság kérésére a Budai Bányakapitány
engedélyezte ezen a területen mind a kutatás, mind pedig a kutatás alapján a bánya-
telek fektetést, vagyis a bányászkodás megindítását. (Az ábrán, késõbbi ábrázolás
alapján, a Thomen-akna bányatelkei a folyamatos vonallal kihúzott négyszögek által
határolt területeken helyezkedtek el, magukba foglalva a korábbi Victoria-akna bá-
nyatelkeit is. A folyamatban levõ kutatási területeket körökkel jelezték.)

Az eljárás az úgynevezett szabadkutatással kezdõdött. A szabadkutatási
engedély birtokában az engedélyt kérõ meggyõzõdik arról, hogy érdemes-e részé-
re a területen bányászati jogot biztosító bányatelek-fektetési (akkori szóhasználat-
tal: bányatelek-adományozási) engedélyt kérni. Természetesen ezt az adományt
meg kellett vásárolni. Például ismerjük, hogy a késõbbiekben szóba kerülõ Victoria
III. bányatelket 160 000 forintért adományozták.

A bányászati jog körüli törvényi szabályozási viták és a többszöri változások
rányomták a bélyegét az akkori szénbányászat bérleti és tulajdonviszonyaira.3 Ek-
kor éppen visszaállították az udvari kamara 1788. évi bányászatról szóló rendele-

26

1 Szirtes Béla: A mecseki földalatti szénbányászat aknái, tárói. In: Bányászati és Kohászati Lapok BÁ-
NYÁSZAT 131. évfolyam, 6. szám, 541–542.p.
2 Babics András: A pécsvidéki kõszénbányászat története. Budapest, 1952. p.:34.
3 Egyedül a közhaszon kedvéért… Tanulmányok a 250 éves magyar szénbányászat tiszteletére.
Bircher Erzsébet (szerk.) In: Izsó István: A kõszénbányászat évszázados bányajogi vitája. A Központi
Bányászati Múzeum közleményei 2. Sopron, 2003. 6–9.p.
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LÓVASÚT

Vasas és Hosszúhetény bányatelkei az 1900-as évek elején.
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teinek hatályát és ennek 7259. sz. külön határozatát, mely Magyarországon és Er-
délyben az ásványszeneket a földbirtok tartozékának nyilvánította.

A következõ táblázaton bemutatjuk – az utóbbi idõben megtalált kétnyelvû
(magyar–német) dokumentumok alapján idõrendbe szedett táblázatot, amely az
engedélyezéssel kapcsolatos részletes információkat foglalja össze.4

IDÕRENDI TÁBLÁZAT A VICTORIA-BÁNYA ESEMÉNYEIRÕL

Dátum Esemény Ügyszám
Bányahatósági

könyv
Eljáró

hatóság

1871. május 11.
Szabadkutatási engedély
kérése

334/1871 XIV. kötet, 124.
Budai Bánya-
kapitány

1871. május 11. Bányajárási hirdetmény 283/1872

1872. április 10.
Victoria I. védnevû vájna
telek bejelentési kérelem

284/1872
Budai
Bányakapitány

1872. április 10.
Victoria II-III. védnevû
vájna telek bejelentési
kérelem

284/1872
Budai
Bányakapitány

1872. június 22.
Victoria I. védnevû vájna
telek adományozás

455/1872 I. kötet, 413.
Budai
Bányakapitány

Victoria II. védnevû vájna
telek adományozás

I. kötet, 417.

1873. február 14.
Lóvonatú vasút
engedélyeztetés közig.
bejárás

19399
Közlekedési
Miniszter

1873. május 27.
Lóvonatú vasút engedé-
lyeztetési okmánya

5205
Közlekedési
Miniszter

1873. július 29.
A lóvonatú vasút építése
miatti kisajátítási eljárás

Pécsi Járási
Szolgabíróság

1876. március 31.
Victoria III. védnevû
vájna telek adományozás

455 IV. kötet 121.
Budai
Bányakapitány

A Victoria I. bányatelek engedélyezési okmányán már feltüntették, hogy a te-
rületen egy aknát mélyítettek. Az akna mélysége 23,9 öl volt. Ebbõl az aknából
nyugat felé 5 öl hosszúságú harántvágatban széntelepet találtak.

Ebbõl következik, hogy a Victoria-aknát valószínûleg a kutatás során 1871-
ben mélyítették le a megnevezett mélységig, ami, ha az akkor a bányászatban elfo-
gadott bécsi öl mértékegységben számolunk, 45,3 m mélységnek felelt meg. A
széntelep vastagságát máshol 3 bécsi lábban (0,95 m) adták meg.

Az engedély további része megemlíti, hogy a helyszíni bejárási engedélyezési
eljárásban részt vett Radenich János pécsi ügyvéd, a szóban forgó hosszúhetényi
területet birtokló pécsi püspökségi uradalom meghatalmazott ügyésze, valamint a
bánya bérlõi, a Zsolnay Társaság tulajdonosai: Grün Zsigmond és fia, Zsolnay Vil-
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BIRÓ JÓZSEF

4 A Victoria bányatelkek kérelmezési, adományozási jegyzõkönyveinek másolatai. Pécs, Bányásztörté-
neti Alapítvány gyûjteményében.
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Viktória I. bánytelek engedélyezési okmánya.

LÓVASÚT
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mos és Engel Adolf pécsi kereskedõk. A társaság részérõl Riegel Antal mint bá-
nyaigazgató jelent meg. A szomszédos bányát (DGT) Hnilitska Antal képviselte.

A Zsolnay Társaság 1871-ben 50 éves bérleti szerzõdést kötött a Pécsi Püs-
pökséggel, de csak négy évig birtokolta a bányát. 1874-tõl átadták a bérleti jogot al-
bérletbe a Victoria Társaságnak.5

A bányatelkeket a Pécsi Püspökség nevére jegyezték be. A Victoria Társaság3

a bérlõ szerepében volt jelen. Ez a Victoria Társaság valójában egy bécsi társaság volt
(Victoria Actien-Gesellschaft für Steinkohlen-Bergbau und Coakfabrikation in Wien),
amely 1873-ban Váralja községgel megállapodást kötött, és amint a levélpapírja és
bélyegzõje bizonyítja, helyi vállalkozásként tüntette fel magát.6

A bányatársaság az adóívek szerint birtokolta a Victoria-akna közeli terüle-
tet, és ott kolóniát (Colonie) alakított ki a bánya munkásai számára. A bemutatott
térképvázlaton helyrajzi számmal ellátott telkeket láthatunk, amelyek után a
Victoria Társaság Hosszúhetény községnek adót fizetett. A vállalat telephelyéül
Váralját (Várallya) adták meg, de ismert, hogy Riegel Antal bányavállalkozást vá-
sárolt, illetve üzemeltetett a pécsi és észak-mecseki szénelõfordulások más terüle-
tein is (Carolina-akna, Sándor-akna, György-bánya).7

A megtalált telep a bányatársaságnak ígéretesnek tûnhetett, mert hamaro-
san a szénszállítás jobb megoldásán kezdtek munkálkodni.

Hozzá kell tenni, hogy az akkori felhasználóknak ezen a területen is a ke-
mény darabos szenek kellettek, amire a megtalált úgynevezett fedõ telep alkal-
masnak mutatkozott. Ez a fedõ telep a pécsi, illetve a vasasi szénterületen beveze-
tett telepszámozás szerint, amely a széntelepes rétegsor ismert legalsó telepétõl
kezdõdött, a 21-es vagy a 22-es telep lehetett. Erre a DGT Thomen-aknáin át meg-
rajzolt korabeli metszeteibõl lehet következtetni. A szintviszonyok pontos ismereté-
nek hiánya miatt azonban csak valószínûsíteni lehet ezt az állítást. Azóta termé-
szetesen e fedõ telepeket a bányászok jobban megismerték, és csekély produktivi-
tásuk miatt késõbb alig fejtették.

A SZÉNSZÁLLÍTÁS LEHETÕSÉGEI
A kutatás és a bányatelek-fektetés után a bányatársaság nagy elánnal látott

a megtalált szén kitermeléséhez. Hamarosan kiderülhetett viszont, hogy e távoli te-
rületrõl nehezen lehet majd kifizetõdõen a fogyasztókhoz szállítani a mégoly jó mi-
nõségû szenet. A szomszédos vasasi völgy felé még azóta sem vezet tartós út a
hegygerincen át, emellett az a terület a konkurens bányatársaság tulajdonában
vagy használatában volt. Ezért a hirdi szállítási irány látszhatott elfogadhatónak. A
hosszú útvonal a Pécs–Pécsvárad közti útig csak nehezen járható völgyi földúton
volt vezethetõ. Az idõjárás viszontagságai miatti körülményes szállítást úgy akar-
ták tehát könnyíteni, hogy lóvontatású vasutat kívántak építeni.
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5 Pálfy Attila kutatásai a pécsi püspöki levéltárban.
6 Babics András: Az észak-mecseki kõszénbányászat története. Budapest, 1867. 41. és 109.p.
7 Szirtes Béla: A mecseki földalatti szénbányászat aknái, tárói… In: Bányászati és Kohászati Lapok –
BÁNYÁSZAT 131. évfolyam, 6. szám, 541–542.p.; Pálfy Attila: A székesegyház önálló uradalmi szén-
bányászata. In: Pécsi Szemle 2002. tavasz, 36.p.; Szirtes Béla: A pécsi szénbányászat kiemelkedõ sze-
mélyiségei. In: Pécsi Szemle 2001. tél, 52.p.
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A Viktória Hársasi kolóniája Hosszúhetényben.

LÓVASÚT
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A vasútépítés már abban az idõben is hatósági engedélyekhez volt kötve. Az
engedélyezést a Közlekedési Minisztérium végezte. Ezért a bányatársaságnak en-
gedélyt kellett kérni a hatóságoktól és a földtulajdonosoktól. A kiszemelt nyomvo-
nalon a földek részben a püspökség, részben pedig vasasi kisbirtokosok tulajdoná-
ban voltak. A hatósági engedélyezés mellet tehát a kisajátításokat, illetve földvá-
sárlásokat is intézni kellett.

A LÓVASÚT TERVEI ÉS AZ ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNT KISAJÁTÍTÁSOK
A lóvasút építési, engedélyeztetési eljárása a helyszínen egy 1873. febr.

14-én végzett közigazgatási bejárással kezdõdött, melyet a közlekedési miniszter
január 20-i 19399. számú „intézvényével” rendelt el. A bejáráson részt vett a Közle-
kedési Minisztérium miniszteri titkára, a Vasúti és Hajózási Felügyelõség vasúti
mérnöke, Bánffay Simon, Baranya megye fõügyésze, Forray Iván fõszolgabíró, a
segédszolgabíró és egy mérnök. A vállalat részérõl Riegel Antal és Balog Miklós
mérnök volt jelen.

A felsorolt résztvevõk hivatali tisztségeibõl is kitûnik, hogy jelentõs létesít-
ménynek tartották az építendõ lóvonatú vasutat. Az elkészült jegyzõkönyvben
megemlítik, hogy a lóvasút birtokossági szempontból egyedül Vasas községet
érinti, mert Hosszúhetényben csak a Pécsi Püspökség, illetve a bányavállalat terü-
letén halad. A meghívott vasasiak az okmány szerint „minden tájékoztatás ellenére
megtagadták észrevételeik nyilvánítását”. A határozat viszont tekintettel volt az õ
érdekeikre is. Átjárókat biztosítottak a Hosszúhetény–Vasas közti út részére, és át-
ereszeket terveztek be a vízfolyásokhoz. Elõírták, hogy a pálya hosszúhetényi ol-
dalán egy 4 m széles utat kell építeni.

A táblázaton bemutatjuk az egyes szakaszokat és a hozzájuk tarozó földte-
rületeket az említett jegyzõkönyv melléklete szerinti bontásban.

Az 1873. júl. 29-én felvett jegyzõkönyv már arról szól, hogy „a máj. 27-én 5205.
szám alatt engedélyezett, a Hosszúhetény, Victoria kõszénbányától a hirdi megyei útig
vezetendõ lóvonatú vasút építéséhez szükséges földterületeket […] a bányatörvény
értelmében kisajátíttassák, mely földterület Vasas község határába esik.”

A hirdi végállomás korabeli felmérését, szintviszonyait és a vasút Pécs-
várad–Pécs közúthoz (régi 6-os úthoz) való csatlakozásának helyszínét mutatja be.

A kisajátítások megindultak. A vásárlásokat erre a célra, nyomdai úton elõál-
lított nyugtával igazolták, melynek fejlécén „Vasas község” és a „Hird–hetényi ló-
vasút” feliratok találhatók. Egy négyszögölért 36 krajcárt fizettek.

Külön lista készült a megváltott földterületekrõl tulajdonosonként és területi
elnevezés szerint (Hosszú parrag, Lobogó stb.), és azokról a földterületekrõl, ame-
lyeket nem tudtak megvásárolni a tisztázatlan tulajdonviszonyok, vagy a folyamat-
ban levõ hagyatéki, illetve szolgalmi ügyek miatt.
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A lóvasút a régi 6-os úthoz való csatlakozásának helyszínrajza.

LÓVASÚT
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A LÓVASÚTI PÁLYA JELLEMZÕ ADATAI A KISAJÁTÍTÁSI JEGYZÕKÖNYV
ÉS A HOSZSZELVÉNY ALAPJÁN

A szakasz, ill. terület megnevezése
Teljes

szélesség
Hosszúság

Kisajátított
terület

Rakhely területe a pécsi országút mellett 1700 m2

Az 1710 és 1688-as helyrajzi számú területek
közötti szakasz, pálya és egy párhuzamos út 8 m 600 m 4800 m2

Az 1687 és 1488-as helyrajzi számú területek
közötti szakasz

12 m 2100 m 2520 m2

Az erdõ területén kétvágányú pálya részére 5 m 150 m
A bányatulajdonos pécsi püspökség területén,
melyet nem kellett kisajátítani

865 m

Összesen 3715 m 9020 m2

A VICTORIA-BÁNYA ÉS BÁNYATERÜLET TOVÁBBI SORSA
Babics András szerint „A Victoria-Társaság miután közel egymillió forintot

fektetett bele bányaüzemeibe, végül elbukott a küzdelemben. 1895-ben a hosszú-
hetényi, mázai, vékényi, váraljai, és részben a szászvári bányáit is megvásárolta a
DGT.” A Victoria-bánya területe csak 1921 után került a DGT birtokába, addig csu-
pán bérelte.8

A bánya az 1900-as évben már biztosan a DGT kezelésében volt, mivel egy
bányahatósághoz benyújtott határköz-kérelem kapcsán mint a bányatársaság bér-
leményét tüntették fel.9 A Victoria Társaság e hosszúhetényi bányája valószínûleg
nem bírta a DGT által diktált versenyt, mivel a szállítási útvonal hosszú volt, és a
megtalált széntelep nem biztosította a versenyképes termelési mennyiséget, és
így a megfelelõ bevételt sem. Nem ismeretes, hogy az új szerzeményt kitermelésre
használta volna a DGT. Egy késõbbi bányatelek fektetésrõl található még térkép,
amely 1923. január 23-án készült. A bányatelket „Szent Miklós"-ról nevezték el és
délrõl csatlakozott a Victoria I. bányatelekhez.10

Vasasi bányászok szóbeli közlése alapján ismert, hogy próbálkoztak egy
Szent Miklósról elnevezett táró nyitásával, de errõl a nyilvántartásokban eddig még
nem találtunk adatokat, bár egyes szemtanúk a táró helyét is ismerni vélik.

A lóvasutat a Victoria Társaság 21 éves bérleti ideje alatt valószínûleg meg-
építhették. Ezt bizonyítja az 1920-as évekbõl származó kataszteri térkép másolata,
amely a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt térképtárában található, és amelyen
látható a teljes nyomvonal és a fel- és lerakó állomások. A késõbbi kõbányai vasút és
a Komlóra vezetõ homokvasút – amelyek egykor e területen haladtak – szakaszon-
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8 Babics András: Az észak-mecseki kõszénbányászat története. Budapest. 1967. 41. és 109.p.
9 Két, Vasas és Hosszúhetény községekben fekvõ, kérelmezett határköz fektetési térképe. DGT. 1900.
Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. bányászati gyûjteménye.
10 A Vasas és Hosszú-Hetény község határában fekvõ, a Dunagõzhajózási Társaság által a Henrich
védnevû bányatelekhez kérelmezett C határközhöz Fektetési Térképe. Pécs, 1925. jún. hó 23-án. Me-
cseki Bányavagyon-hasznosító Rt. bányászati gyûjteménye.
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ként kísértetiesen követik az akkor kijelölt nyomvonalat.11 A kövestetõi kõbánya ter-
melvényét szállító vasút nyomvonala, egy 1960-ban készül 1:10 000 méretarányú
térképen, az érintett területen, teljes mértékben egybeesik az egykori lóvasút vonalá-
val. A kõbányai vasút D-i törõállomása a régi 6-os út hirdi szakaszához a
Pécs–Bátaszék vonal hirdi állomásánál csatlakozott. A homokvasút Hirden, más he-
lyen keresztezte az említett fõútvonalat.
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11 Zachár Gyula bányamérnök, volt Vasas bányaüzemi fõbányamérõ szíves szóbeli közlése.
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MENDÖL ZSUZSANNA

NÉHÁNY PÉCSI ÉPÜLET ZSOLNAY-FÉLE MAJOLIKA
ÉS PYROGRÁNIT DÍSZÍTÉSÉRÕL

Pécs sajátossága az a színesség, amelyet számos mázas cserepû mintás
tetõ, épületeken megjelenõ majolika-díszítés, köztéri kerámiaszobor, kút hoz a vá-
rosképbe. Részben ez is adja a város sokat emlegetett mediterrán jellegét. Az épü-
letdíszítés sokfélesége ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi, hogy a város másfél szá-
zada kerámiai központ, amit a Zsolnay gyár magasba nyújtózó cifra kéményei loka-
lizálnak a városképben. Pécs hírét Zsolnay Vilmos agyagipari termékei hordták
szét a világban: kiváló eosin technikájú edényeinek és épületburkoló anyagainak
nemzetközi sikere ismertette meg a város középkori nevét jelölõ, védjegyévé tett öt
tornyot a város nevével.

Az Osztrák-Magyar Monarchia egész területén a historizáló és szecessziós
építészetben és környezetalakításban domináns szerepet kaptak Zsolnay gyárt-
mányai. A 19–20. század fordulóján érkezett el a gyár fejlõdésének a csúcsára,
technikai és mûvészi tekintetben kiemelkedõ specialitásaival: a pyrogránittal és az
eosin-mázakkal.

E periódus Zsolnay pyrogránit-díszes épületeire az utóbbi évtizedben számos
kiadvány irányította a figyelmet, és talán ezek segítenek majd a térben távol esõ, s
olykor a járókelõ szemszögébõl nehezen észrevehetõ részletek szépségének felfe-
dezéséhez, tudatosítják megtartásuk fontosságát.1 Ezek a kiadványok egyúttal se-
gíthetik a Zsolnay épületkerámiában a kvalitás felismerését. A Zsolnay gyár napi igé-
nyeket szolgált ki, és termékeinek csupán egy bizonyos hányada tekinthetõ a mûvé-
szet világába tartozónak: amikor a megrendelõ s az építész személyében valódi al-
kotótársakra lelt a gyár, olyanokra, akikre a kerámia kifejezõ és formálási lehetõségei
ösztönzõen hatottak, s egyedi, új formák alkotását, technikai megoldást kívántak
Zsolnay Vilmos gyárától, s erre áldoztak is. A századforduló stílusteremtõ törekvé-
seiben ezek az építészek igazi partnerre leltek a Zsolnay gyár mûvészeiben.

Ha ilyen mércével vizsgáljuk Pécs építészetét, azt tapasztaljuk, hogy a törté-
neti stílushagyománytól való eltérés, innovatív gesztusok itt nem találtak igazán tá-
mogatásra. A pécsi polgárok felismerték a Zsolnay terrakotta, majd pyrogránit építõ-
elemek praktikusságát és vásárolták is azokat az épülethomlokzatok felöltöztetésé-
re, de sem anyagi erejükbõl, sem ambíciójukból nem futotta ennél többre. A város
vezetése pedig szûkmarkúnak és korlátoltnak mutatkozott, amikor Lechner Ödön
és Pártos Gyula Zsolnay majolika díszítésû városház tervének (1888–1890) meg-
valósításáról lemondtak.2

36

1 Ilyen munka Gerle János: a Szecesszió Budapesten címû könyve, Budapest, 2001., Mattyasovszky
Zsolnay Tamás szép fotóiból egy kiváló válogatás a Budapest. Építészeti részletek címû kötetben. Bu-
dapest, 1999.; ugyanõ külön publikációkban ismertette a budapesti erzsébetvárosi (Erzsébetváros. Az
Önkormányzat Lapja, 1998.február 11, március 2, március 24.), és a józsefvárosi épületek még feltalál-
ható igényes Zsolnay pyrogránit díszítését. (Zsolnay épületkerámiák a Józsefvárosban, Pécs, 2003.)
2 Mendöl Zsuzsanna: Lechner Ödön pécsi épülettervei. Adatok a pécsi városháza építéstörténetéhez.
In: A JPM Évkönyve, 1978. Pécs, 1979. 389–407.p.
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A gyarapodó gyár a város fejlõdésére is kihatott, saját építkezéseinek példá-
jával, a városnak tett mecénáló gesztusaival, tulajdonosainak és mûvészgárdájá-
nak társadalmi és kulturális aktivitásával.

Ami a historizáláson túllépõ formai kezdeményezés létrejött Pécsett, túlnyo-
móan a Zsolnayak mecénáló gesztusának köszönhetõ: Zsolnay Miklós szervezte
1907. évi Pécsi Országos Kiállítás pavilonjain már szecesszió hatása alatt készült a
kerámia dekoráció. Ugyanezt a stílust képviselte a Pilch Andor és Maróti Géza ter-
vezte Zsolnay Vilmos emlékkút (1908) a Széchenyi téren, amely különleges folyatott
mázával, grès anyagával és eozin plasztikus díszítésével a történeti elõképeken túl-
lépõ, igazi újdonság volt. A család emeltette Zsolnay-mauzóleum (1903) és a
Mattyasovszky Zsolnay Tibor gyár melletti mûtermes lakóháza (1914. Pilch
Andor, Sikorski Tádé és Mattyasovszky Zsolnay László) tartoznak a jelentõsebb
helyi emlékek közé. Kívülük nagyobb szabású, igényes kivitelû, némileg szecesszi-
ós Zsolnay készítette mázas burkolatot és díszítést csupán a Széchenyi téren az
egykori takarékpénztár épülete kapott, ami 1898-ra épült fel, Korb Flóris és Giergl
Kálmán terve szerint, valamint Balázs Ernõ Fõposta épülete (1903).

A Vasváry-házak csupán a Müvészet és Ipar, valamint a Kereskedelem és
Forgalom témájú, az egykori cégéreket helyettesítõ allegorikus kompozíciókban kü-
lönlegesek, érdekesebb viszont ez épületeken a megrendelõ kerámia használatá-
nak szociológiai tanulságai. Vasváry György, aki Pécsett Zsolnay Vilmos termékei-
nek leglelkesebb gyûjtõje volt, tipikus példája az egyszer már beváltat preferáló óva-
tos polgárnak, egy mûgyûjtõ ambíciójával szerezte meg, s keresett helyet házainak
falán a Zsolnay gyár egy-egy jelentõs megrendelésébõl származó díszítményeknek.
A szkokói villájának (1884) színes pyrogránit plasztikájú fõhomlokzata csaknem egy
évtized alatt alakult ki, több neves középület díszítményeibõl, amit nem helyeztek
igazán építészeti kontextusba. A jelentõs középületekhez gyártott díszítés tartalék
darabjait Zsolnay értékesítette, így került néhány elem ezekkel egyidejûleg, vagy ke-
letkezését követõen évekkel késõbb más épületeken beépítésre. A pécsi majoli-
ka-díszes épületek egy része épp e nagy építkezések „visszfényeiként” érdekesek,
beszédesek. Ezúttal csak ezeket a pécsi példákat vesszük sorra.

Vasváry György másodpéldányok, tartalék darabok megszerzésével additív
módon dekorálta nyaralóit: és e gyakorlat jellemzõbb lett e városra, mint a kerámia
innovatív alkalmazása az épületek díszítésében.

1884-ben épült Vasváry-major (Pécs, Tiborc utca 40.) emeletes háza architek-
túráját megépülésekor valószínûleg csupán a terrakotta virágos emeletválasztó pár-
kány, és néhány drapéria díszû betétmezõ alkotta. Ezt követõen kerülhettek a homlok-
zatra az 1885-ös országos kiállítás mûcsarnokához készült mûvészportrék tondói,
majd évekkel késõbb prof. Julius Deininger (1852–1924) osztrák építész tervezte vil-
la homlokzatához készült kedélyes, állatképes (macska, kakas) majolika betétdíszei.
Szántó Antal tervei szerint, 1884-ben épült emeletes nyaralójuk (Jurisics utca 38.) fõ-
homlokzata és belsõje egy évtized alatt fokozatosan öltözött kerámia-pompába, s en-
nek befejezõdését, közremûködõit is pyrogránit emléktábla örökítette meg a belsõben,
éppúgy mint a tulajdonos család tagjainak névsorát. A lépcsõházban felfedezhetõ az
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Equitable amerikai biztosítótársaság bécsi épületbelsõjéhez készült reneszánsz orna-
mensû, maszkos, groteszk majolika tábla, az emeleti díszterem oldalfalaira a fõutcá-
ban álló üzletháza homlokzatára cégérül készült allegorikus pyrogránit-kompozíciói-
nak polikróm majolika variánsai kerültek.3 A külsõn minden díszítést a fõhomlokzatra
halmoztak, valamint a villa elõtti terasz köré csoportosítottak. Gyûjteményérõl a tulaj-
donos leltárt vezetett, amiben minden tétel eredetét, mesterét, keletkezését, techniká-
ját megörökítette. A millenniumi Mûcsarnok oldalhomlokzatának puttós betétdíszei az
oldalszárnyakat, a középrizalitot az évszakok allegóriáit ábrázoló színes reliefek éke-
sítették. Ez utóbbiak a bécsi Kärtnerstrassén Otto Wagner tervezte áruház (lebontot-
ták) díszítésére készültek, az emeleti ablakok mellett felbukkanó Merkur-pálcás, cser-
lombos trófeákkal együtt. Ezt egészítette ki itt a tulajdonos monogramja. A dekoráció,
Zsolnay-pyrogránitja képezte az épület felületét, a héjat, amely az épület tartalmát,
rendeltetését volt hivatva megjeleníteni. Ezek, mint idézetek a dekorációval a pécsi ke-
reskedõ lakát korának legmodernebb épületeinek emelkedett méltóságával hozták
kapcsolatba. A dekoráció e sokszorosíthatóságával elválik a konstrukciótól, s bárhová
adaptálható, így bármikor el is hagyható. A dekorációnak ezen a gyakorlatán változtat-
tak a századvég stílusteremtõ építészei, akik e kiüresedett történeti stíluselemeket el-
hagyva, Zsolnay kiváló anyagaiból és máztechnikáinak gazdagságára alapozva alkot-
tak új formákat és terveztek mûvészi külsõt épületeiknek.

A századvég e stílusteremtõ erõfeszítéseinek itt Pécsett nem maradt érdem-
leges emléke. A Zsolnay gyárépület viszont nemcsak kerete volt az ott folyó mun-
kának, hanem tárgya is. Amolyan gyártmánykatalógussá lett. Zsolnay saját lakhe-
lyén s gyárán próbálta ki egy-egy jelentõsebb megrendelésre legyártott újdonságo-
kat, azokat falra rakva, beépítve tesztelte hatásukat. Így gyárépülete a maga eklek-
tikusságával egyúttal múzeummá alakult.

Szállítás elõtt összeállította a különleges darabokat, illetve a burkolatokból
egy részt a gyárban a falra felrakva kipróbálta hatásukat. Így a lakó és irodaszárny
kerámia burkolata, díszítése amolyan referencia-darabokként, illetve áruminta be-
mutatóul is szolgált. Mint ahogy a gyárban létesített múzeum számára termékeibõl
egy-egy sikerült példányt, technikai, mûvészi újdonságot félrerakott, ugyanígy a
gyár körüli parkba kerti váza, szökõkút, ülõgarnitúra került, valamint az országház
belsejébe készített, a magyar népet és foglalkozásokat megjelenítõ szobrok má-
sodpéldányai, a pécsi színház oromzati szobrának tartalék darabjai kerti szobrok-
ként szolgáltak (ez utóbbi már nincs ott). A gyáron végigtekintve nagy megbízások
„visszfénye” tûnik fel az értõ szemnek, illetve a Zsolnay család tagjai a gyár látoga-
tóinak, mint egy múzeumban az egyes részletek keletkezésének okáról és valós
helyérõl felvilágosítást tudtak nyújtani. Így például a tornyos, egykori lakóépület
burkolócsempéit és szoborfülkés faltagolását az Equitable biztosítótársaság Bécs-
ben, a Stephanskirche közelében álló irodaháza (Andreas Streit, 1891) belsõ ud-
varának burkolásához gyártották.

Az udvaron a jégverem iszlám minaretje ugyancsak egy jelentõs bécsi épü-
lethez gyártott mintadarab: a J. Zacherl féregirtó és szõnyegtisztító cég Karl
Mayreder 1888–1892 között épült gyára homlokzatához készült. Ez a cég Ázsiából
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3 Romváry Ferenc: A pécsi „Vasváry-telep” története. Vasváry György mûgyûjteménye. In: A JPM Év-
könyve 32 (1987) Pécs, 1988. 203.p.
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beszerzett alapanyagaira utalva és a kor iszlám kultúra iránti érdeklõdésének meg-
felelõen, amit annak magas szintû kerámiahagyománya és mûvészete tett vonzó-
vá számukra, csempe-burkolatú homlokzattal, kupolával, minarettel adott felhívó
jelleget, egzotikus és higiénikus külsõt gyárának. Zsolnay Vilmos gyárát találták al-
kalmasnak e csempeburkolat szállítására, amely e nagy múltú mintaképekhez mi-
nõségében, mûvészetileg egyenrangút és hiteleset készít. Zsolnay Miklós
1887–1888 közötti keleti utazásával is kapcsolatba hozható, aki a helyszínen ta-
nulmányozta ez emlékeket, s azokból mintákat hozott haza elemzésre.4 A világkiál-
lításokon e kor embere egymás mellett csodálta meg ugyanis a távol-keleti orszá-
gok, régmúlt korok termékeit és a kortárs iparmûvészet remekeit. A jelen iparmûvé-
szetétõl, iparától e régi minták és technikák tökéletes utánzatát értékelték, s ha az
technikailag tökéletes lett, az esztétikai érték fontosabb volt, mint a régiség, vagy
eredetiség szempontja. Otthonukban együtt, olykor egymás mellé beépítve alkal-
mazták a régit, újat, másolatot.5
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Bécs, az Equitabla Biztosító Társaság
székházának belsõ udvara.

Pécs,  Zsolnay gyári raktárépület
nyugat felõl.
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4 Gerelyes Ibolya–Kovács Orsolya: Egy ismeretlen orientalista. Zsolnay Miklós keleti kerámiagyûjtemé-
nye. Kiállítási katalógus, Janus Pannonius Múzeum–Magyar Nemzeti Múzeum, Pécs 1999. 85 p.
5 Louise Campbell: The design of Leighton House. The artist’s ‘Palace of Art’ In: Apollo, No 408. 1996.
10–16.p. E villa ún. arab elõcsarnokában (George Aitchison, 1880), a mit Walter Crane tanácsára a ‘pa-
lermói La Zisa ‘ elõcsarnokának mintájára képeztek ki, hogy ott a Viktória korszak ünnepelt festõje W.
Leighton elhelyezhesse keleti utazásai során gyûjtött kerámiáit, izniki csempegyûjteményét is ennek fa-
lába építette be, s mivel a kerettel összefogott szimmetrikus kép néhány csempéje hiányzott, azt William
de Morgan gyártotta le és pótolta.
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Pécs lakóiban az évek során mind inkább tudatosult a Zsolnay termékek ér-
tékessége, s a lokálpatriotizmus is megkívánta, hogy a homlokzatot legalább
emblematikusan megjelöljék Zsolnay majolikával, terrakottával, díszítéssel. Még
1931-ben is épült olyan ház a József Attila utca–Vas Gereben utca sarkán, amely-
nek parapetjeibe a millenniumi Mûcsarnok Schickedancz Albert tervezte dekorá-
ciójából és az 1885-ös országos kiállítás Pfaff Ferenc tervezte Mûcsarnokának
fríz motívuma került beépítésre polikrom kivitelben. Az építtetõ tulajdonos Kiss Fe-
renc mûszaki tisztviselõ volt Pilch Andor építészirodájában, aki fõnöke közremûkö-
désével módosított terv szerint emelt saját házának az említett betétdíszein kívül a
kapu fölött a kõmûves szerszámok és körzõ vonalzó együttesébõl álló pyrogránit
emblémával örökítette meg a homlokzaton az építészet iránti elkötelezettségét,
foglalkozását.

Zsolnay Vilmos jó érzékkel tudott tanulni a példákból, gyártmányainak kialakí-
tásánál a Bécs melletti Inzensdorfi Heinrich Drasche-féle Wienerberger Ziegel-
fabrik építési terrakottái, majolikái jelentették az elsõ mintaképet, és lépcsõfokot a
minõségben, amit termékeivel megcélzott, mégis az 1873-as bécsi világkiállításon
már fel tudta hívni építési terrakotta díszítményeire a figyelmet azok elevenebb
plasztikájával, jó minõségével, precíz kivitelével. Zsolnay figyelemmel kísérte a csá-
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Bécs, XIX. Nusswaldgasse 14. J. Zacherl
gyár Zsolnay–majolika díszítése.

MENDÖL ZSUZSANNA
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szárváros új épületeit. Igyekezett kapcsolatba lépni azok tervezõivel, s az osztrák ok-
tatási intézmények, akadémiák tanáraival, iparmûvészeivel. Reneszánsz gyümölcs
tondóba foglalt madonnák és polikróm majolika falikút díszítette a Heinrich Ferstel
tervezte bécsi Iparmûvészeti Múzeum (1868–1871) vestibüljét. Heinrich Ferstel
(1828–1883) a wienerbergi Ziegelfabrik tanácsadója volt, s számos nyerstégla hom-
lokzatú neoreneszánsz bécsi középületen alkalmazta e vállalat terrakottáit és majoli-
káit.6 A bécsi iparmûvészeti múzeumában felállított reneszánsz majolika falikutat7 és
a Luca della Robbia modorában tervezett tondó Madonnát pedig az a Valentin
Teirich tervezte, aki élharcosa volt az olasz reneszánsz felélesztésének. Ennek ér-
dekében végzett gyûjtését, mintalapjait 1873-ban kiadták Bécsben „Ornamente aus
der Blütezeit Italienischer Rennaissance” címmel. Teirich egy ideig a grazi ipariskola
tanára volt, s talán e közelség révén is, s Zsolnay tudatos kapcsolatépítésének kö-
szönhetõen, Zsolnay Vilmos legyárthatta Teirich néhány díszedény tervét, illetve a
Zsolnay Múzeum adattárában kerámia-bútortervek is maradtak tõle. Zsolnay cégé-
nek és teljesítményének bizonyítéka, hogy számos bécsi építész és mûvész-tanár
lett munkatársa egy-egy feladatnál és szavazott bizalmat Zsolnay készítményeinek
megrendelésével.

A neoreneszánsz építészet divatját követõen is talán a pécsiek vallásossá-
gának következtében sokáig élt a toszkán-reneszánsz majolika mestereinek, a
della Robbiák, vagy a Rosellik modorában a Zsolnay Vilmos gyártotta gyümölcs-,
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A budapesti Mûcsarnok pyrogránit betétdísze. Pécs, József Attila u. 43.

Az 1885. évi budapesti országos kiállítás mûcsarnokának pyrogránit betétdísze. Pécs, József Attila u. 43

ZSOLNAY-FÉLE MAJOLIKA

6 A bécsi egyetem Kémiai Intézete, 1868–1872 . Wien, 9. Währinger Str. 10.
7 Képét lásd: Roschitz, Karlheinz: Wiener Weltausstellung 1873. München–Wien, 1989. S. 37.
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virágfüzérrel övezett Madonna vagy Szent József tondóképek elhelyezésének
gyakorlata.8 E modorban azután Kallós Ede is tervezett a gyár számára a 20. szá-
zad elején, amit polikrom és sómázas pyrogránitban kiviteleztek (Majorossy u. 5.).

Beszédes példája a gyár korábbi nagyszabású építkezésekhez készült dí-
szítõelemeinek új összeállításban történõ hasznosítására Hoffman Károly bútor-
üzletének portálja a Perczel utcában, amely 1897-ban készült, majd 1912-tõl Csu-
kás Zoltán vette át az üzletet, aki megtartotta a portált, csupán névtábláját helyez-
te el a kompozícióban. A portál reneszánsz, relief-díszes vázás, maszkos pilasz-
terei a millenniumi mûcsarnok Schickedanz tervezte épületén alkalmazottaknak
polikróm mázas másolatai, az attika csillagdíszes kartusai a bécsi Equitable bizto-
sítótársaság belsõ udvarának díszei közül való.

Az elsõ világháború táján készülhetett a Hunyadi úton egy földszintes ház lép-
csõházának és elõszobájának Zsolnay-féle csempeburkolata. Kovács Orsolya mû-
vészettörténész bukkant rá, neki köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmemet. A ház-
ban Mattyasovszky-leszármazottak laktak, a rokoni kapcsolat révén talán a gyári ter-
vezõk segítségével válogatták össze, s alakították ki a csempeburkolatot: a lépcsõ-
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Pécs, Mecsek utca, 5. Kallós Ede: Szent József tondó.

MENDÖL ZSUZSANNA

8 Gyümölcstondóban Madonna, Pécs, Mária utca 25.; Szent József, Reneszánsz Madonna, Bölcsõde,
a volt Stefánia lépcsõházában, Pécs, Vargha Damján utca 1.; Kallós Ede tervezte Madonna sómázas
pyrogránitból, Pécs, Sörház utca 5.
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ház foltosan felvitt sárga mázas lábazata felett. Két kék szalag között a budapesti
egykori Artézi fürdõ (1912) burkolatához készült szecessziós, tavirózsák között nõi
fej relief-képével ékes csempéinek fríze látható. Az elõszoba fõfala sötét csempesor-
ral keretelt és osztott mezõiben nagy falitükröt helyeztek el, amit geometrikus díszíté-
sû betétmezõk és különféle máztechnikájú csempék öveznek, és eozin betétek gaz-
dagítanak. Az elõszobafal a bécsi szellemû szecesszió, a Wiener Werkstätte hatását
mutatja. Ez igényes kialakítás jelenleg még megvan a helyszínen, bár a közönségtõl
rejtetten, érzékeltetve a pécsi lakáskultúrában a Zsolnay mûvészi csempéinek sze-
repét. A tulajdonosváltás azonban ezt is megsemmisítéssel fenyegeti, aki bizonyára
bõvíteni kívánja a házat, így a lépcsõházat is, s abban a naiv hitben él, hogy a
Zsolnay-csempék leszedhetõk a falról. Pedig amit egyszer Zsolnay munkásai felrak-
tak a falra, az nem bontható le a csempe sérülése nélkül. A városképben lépten-nyo-
mon láthatjuk is már a sikertelen próbálkozások szomorú nyomait, az összetört kerí-
tés fedõelemeket a mauzóleum vagy a Felsõvámház utcai Mattyasovszky-ház kerí-
tésén, mellvédjén. Legalábbis akkora törésszázalékkal fejthetõk csak le, hogy nem
hoz nyereséget, mert csak pár darab marad esetleg épen.

A pécsieknek épp a Zsolnay gyár újabb évfordulója évében a vandalizmust
nagyobb odafigyeléssel és társadalmi összefogással kéne megakadályozniuk, s a
megmaradtakat megõrizniük.
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Pécs, Hunyadi út 29. Lépcsõház és elõszoba.

ZSOLNAY-FÉLE MAJOLIKA
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RAÝMAN JÁNOS

A SZIKVÍZGYÁRTÁS ÉS A PALACKOZOTT TETTYE
FORRÁSVÍZ PÉCSETT

Az 1800-as évek második felében megjelentek, és egyre jobban kedveltté
váltak Pécsett is a különbözõ gyógyhatású és üdítõ célból is fogyasztható ásvány-
vizek. Ezek (jól-rosszul záródó palackokban) elsõsorban Magyarország területérõl
érkeztek, hiszen az ország különösen gazdag volt ásványvizekben, de bõséges
választék állt rendelkezésre a külföldrõl behozott és a közönség által felkapott
gyógyvizekbõl is.

Eleinte, mint a gyógyászat egyik különleges eszközét, fõleg a gyógyszertá-
rak kínálták különbözõ betegségek kúrálására, és nagy választékot tartottak raktá-
ron ezekbõl a különleges gyógyvizekbõl, de a forgalom növelése érdekében saját
berendezésekkel szódavizet is gyártottak és forgalmaztak. Nem annyira az oldott
szénsav gyógyászati hatása miatt, hanem inkább mint üdítõ folyadékot.

Így a neves pécsi patikus, Sipõcz István is a „zum Mohren” gyógyszertárá-
ban a külföldi és belföldi ásványvizek mellett 1871-ben már szódavizet is kínált a
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A Sipõcz-patika szikvizes palackja. A Sipõcz-patika „kracherl” golyózáras palackja.
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vevõinek. Tehát kimondottan üdítõitalt is készített és forgalmazott, amelyekbõl
egyébként a város több üzletébe is szállított, hogy ott is árusítsák. A Sipõcz-patika
szép maratott feliratú és díszítésû palackját be is tudjuk mutatni.

A szódavíz ára a patikában: egy szifon töltve 10 krajcár volt, és ugyanennyi-
be került egy „kracherl” (golyózáras palack) szódavíz is. A szifon betétdíja 1 forint
volt, a kracherlt 6 krajcárért vette vissza.

A jeles patika 1872-ben már 26 különbözõ helyrõl származó gyógy- és ás-
ványvizet ajánlott gazdag készletébõl a város közönségének, amelyeket rendsze-
resen raktárán is tartott. 1

Mivel az ásványvizek gyógyhatása mellett egyre nagyobb szerepet kapott
az ital élvezeti szerepe, ezért folyamatosan növekvõ mennyiségben kellett szikvi-
zet is gyártani. A közönséges ivóvizet viszonylag egyszerû berendezés segítségé-
vel széndioxiddal töltötték fel. Az így üdítõitallá tett kútvizet borral is lehetett fo-
gyasztani, amely valamelyest nyilván hasonlított a természetes szénsavtartalmú
ásványvizekhez, amelyeket borvíznek is neveztek. De az olcsó szódavízgyártás
mellett fokozatosan elterjedt az ásványvizek szénsavas feltöltése is. Divatja napja-
inkban is tart. Ma már az üzletházak roskadoznak a különbözõ betegségek kúrálá-
sára is alkalmas szénsavmentes „csendes” és szénsavval dúsított, és emiatt zajos
viselkedésû ásványvizektõl.

Frank Sándor (Tiszafüred, 1868. – Pécs, 1930.) pécsi gyógyszerész igye-
kezett a közönség igényeit kiszolgálni, saját gyarapodásáról sem megfeledkezve,
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SZIKVÍZGYÁRTÁS

A Sipõcz-patika hirdetése.

1 Fünfkirchner Zeitung, 1871. június. 4. és 1872. május.12.
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amikor levélben bejelentette a pécsi rendõrkapitánynak, hogy 1907. június 1-jén
Pécsett Sipõcz Istvánné, a szódagyártó gyógyszerész özvegye, a vendéglõsök
szikvízgyártó szövetkezete és a „Turul” szikvízgyár, mint a város három szikvizet
elõállító cége egyesül, és közös részvénytársaságot hoz létre. Rövidesen utána jú-
nius 16-án megtartották az alakuló közgyûlést, és a létrejött új céget Pécsi Egyesült
Szikvízgyárak Részvénytársaság néven jelentették be. Az ekkor létrejött társaság
üzleti célja egészséges szikvíz és szénsavas üdítõitalok elõállítása és forgalmazá-
sa volt. A cég alaptõkéjét 66 000 koronában állapították meg, amelynek biztosítá-
sára 2200 db 30 korona névértékû részvényt bocsátottak ki. A részvénytársaság
kék üvegpalackjára már az új cég nevét maratták: PÉCSI EGYESÜLT SZIKVIZ-
GYÁRAK RÉSZVÉNY TÁRSASÁGA.

Vezetõi és jelentõsebb részvényesei Frank (Fónagy) Sándor, Cserta An-
tal, Radocsay Imre, Hirschfeld Samu, Gyimóthy Gyula, Rózsa József és Dar-
vas Adolf voltak.

A pécsi királyi törvényszék, mint illetékes cégbíróság 1907. november 26-án
be is jegyezte az újonnan megalakult vállalatot.

A Tettye bõvizû karsztforrása õsidõk óta adott jó minõségû ivóvizet a környé-
ken élõknek. Csobogó patakjánál már a hódoltság elõtt is malmok zakatoltak. Csak
akkor Séd, Malomséd névén ismerték, olvasható Reuter Camillo fejtegetésében.2

A bõséges ivóvízzel rendelkezõ védett völ-
gyet az Árpádok óta lakták. Szathmáry
György pécsi püspök ma csak romjaiban
látható, de egykor pompás palotáját már
feltehetõleg kiépített vezetéken a forrásvíz-
bõl látták el állandó ivóvízzel. Legalábbis a
palota feltárásakor erre utaló csõvezeték
részleteket is találtak.

A Tettye tényleges forrásfoglalását
csak 1892-ben építették ki, mivel szükség
volt rá Pécs vízellátásának biztosítására,
és ekkor kapcsolták be a város vízvezeték-
rendszerébe. Erre a célra a jó minõségû vi-
zet különösen alkalmassá tette a forrás
kedvezõ szintmagassága.

A nevezetes forrásvíz hálózatba
kapcsolása adott lehetõséget és feltehetõ-
leg ötletet arra, hogy a Pécsi Egyesült Szik-
vízgyárak Rt. a szikvíz gyártásánál eddig is
használt csapvizet, amely valójában a
Tettye forrásából táplálkozott, eladási stra-
tégiájában jobban kihasználhassa.

46

RAÝMAN JÁNOS

Az Egyesült Szikvízgyárak Rt. palackja.

2 Reuter Camilló: Malomséd. In: A JPM Évkönyve, 1963, Pécs 1964. 143-145.p.
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A tettyei eredetû víz palackozására megkezdték az utat kitaposni. A Pécsi
Kereskedelmi és Iparkamara úgy foglalt állást, hogy a „szénsavval telített pécsi
tettyei kristálytiszta üdítõ és borvíz” forgalmazásának semmiféle törvényes akadá-
lya nincsen. A város tisztiorvosa is mintát kapott a vízbõl, amelyet dr. Telbisz Já-
nos kir. kereskedelmi törvényszéki vegyésszel vizsgáltatott meg, és ennek ismere-
tében közegészségügyi tekintetben nem kifogásolt. Sõt azt jelentette a tanácsnak,
hogy a víz jóízû, bor és növényi nedvekkel vegyítve ízletes, és mindenek felett bak-
tériummentes.

Ezek után 1911. augusztus 10-én a társaság igazgatósági ülésén Frank
Sándor ügyvezetõ igazgató egy elõterjesztést tett. Ebben bejelentette, hogy a pé-
csi Tettye forrás vizét palackozni szándékozik és ebbõl a célból egy külön közkere-
seti társaságot hoz létre. A bejelentett új vállalkozást a részvénytársaság elfogad-
ta. Így megalakulhatott a „Pécsi Tettye Forrásvíz” vállalat, de nevezték magukat
„Pécsi Tettye Kristályvíz” vállalatnak is. A vállalkozást úgy szervezték, hogy tulaj-
dona három részre oszlik. Egy hányada részvénytársaságé, egy rész a szervezõ
Frank Sándoré és a harmadik rész Darvas Adolfé. Az új vállalkozás vezetését
Frank Sándorra és Darvas Adolfra bízták, akik ezt a feladatot együtt látták el.

A cég nevében 1911-ben Pécs szab. kir. város tanácsához fordultak, hogy a
város engedélyezze számukra a város címerének használatát. Április 24-én a te-
kintetes tanács úgy határozott, hogy Szabó József szikvízgyárostól megvonja a
címerhasználat jogát, és ezt a továbbiakban a Pécsi Egyesült Szikvízgyárak Rt.-re
ruházza. Döntésükkel felhatalmazták a céget, hogy „az általa patentzáras pa-
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Kristálytiszta üdítõ és borvíz palack címkéje.
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laczkokban forgalomba hozandó Tettye üdítõvíz czimkéin a folyó évre 50 korona, s
a következõ esztendõkre 100 korona díj fizetése ellenében a város czímerét hasz-
nálhassa”. 3

A levéltárban megmaradt az erre a célra benyújtott palack címkéjének a ter-
ve is. A nyakszalagon tervezték elhelyezni az egyik városcímert, amelyrõl egy nem
túl nagy rajztehetséget eláruló vázlat maradt. A palack hasán elhelyezett nyomta-
tott címkén a festõi tettyei romok láthatók. Ezt feltehetõleg kezdettõl fogva használ-
ták, és az ábra felsõ részén helyet hagytak ki a megszerzett jogosítvány alapján a
város címerének elhelyezésére.

Az új vállalat ipari tevékenységére 1911. augusztus 11-én Pécs város rend-
õrkapitánya, mint a város elsõfokú iparhatósága Frank Sándor és társai nevére
iparigazolványt állított ki.

Az új termék elõállítási költségeihez szükséges pénzt úgy teremtették elõ,
hogy a cég alaptõkéjét 1911. szeptember 24-én hozott döntés alapján duplájára,
132 000 koronára emelték. Ennek 4400 db 30 korona névértékû részvény felelt
meg. A részvényekbõl 2200 db maradt a társaság addigi részvényesei tulajdoná-
ban, és az új 2200 részvényt a vállalatot megszervezõ Frank Sándor és Darvas
Adolf kapta meg egyenlõ arányban.

A cégalapítás célja a Tettye-forrás vizét szénsavval telítve palackozni és for-
galomba hozni. A cégbíróság 1913. május 9-én a három tulajdonos nevére ezt az
új céget be is jegyezte.

Megalakulása után rövidesen a cégnek egy kellemetlen hatósági vizsgálat
és pereskedés is a nyakába szakadt. Ugyanis a budapesti illetõségû Aulich Vil-
mos feljelentést tett ellenük, és ebben több valódi és vélt szabálytalanságot hozott
a hatóság tudomására.

Ezek közt a legfontosabb az volt, hogy ez a víz nem más, mint szódavíz. Te-
hát a szódavízre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá, amely szerint a zárókupa-
kon véséssel, vagy az üvegen üvegnyomással a forgalomba hozó nevét fel kell
tüntetni. Az nem mentség, hogy a kupakon olyan jelzés van, mely által a készítõ
megállapítható. A vizes üvegen ez az elnevezés áll: „Magashegyi Forrás Víz. Pécs
Tettye. Hochquell-Wasser”. Ebbõl nem állapítható meg, hogy a Pécsi Egyesült
Szikvízgyárak Rt. készítette. Egyébként is a felirat sztaniol kapszulákon áll, dom-
bornyomással. Szabálytalan, hogy nem szifonkupakot használ, hanem olyat, mint
az ásványvizeknél. Szabálytalan a „Kristálytiszta üdítõvíz, borvíz” megnevezés,
mert ezt csak miniszteri engedély birtokában használhatják.

A város kiállt a pécsi polgárok által létrehozott társaság mellett. Azt írták a mi-
nisztériumnak, hogy a gyártó sehol nem mondta, hogy amit elõállít, az ásványvíz. A
„Magashegyi Forrás Víz Pécs Tettye. Hochquellen-Wasser” felirat minden elõírásnak
megfelel. A származása ebbõl kétségkívül megállapítható. Igaz, nincs vésve a felirat.

A feljelentés több fórumot is megjárt. Ezekbõl kiderült, hogy a cég a vizet va-
lóban nem a Tettye forrásból, hanem a vízvezetékbõl nyerte, tehát az ásványvíz
nevet nem viselheti, de ezt a vizet elõállító és forgalmazó gyógyszerész nyilván
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pontosan tudta, mert sem a reklámok, sem a palack felírása nem is tartalmazott
ilyen szöveget. De nyilván ez lehetett az oka a szokatlan „kristálytiszta üdítõ és bor-
víz” termék megnevezésnek, amely azért kétségtelenül azt sugallta, hogy ebben a
palackban valami különleges forrásvíz, tehát ásványvíz van.

Az 1912-ben kiadott szórólapon már ez állt: „…a pécsi Tettye közismert és
kiváló tiszta baktérium mentes magas hegyiforrás vizét … Szénsavval telített »Pé-
csi Tettyei Kristály-tiszta Üdítõ és Borvíz« elnevezés alatt patent záras palackok-
ban hozzuk forgalomba… A közérdeket óhajtjuk szolgálni tehát, midõn kristály-
tiszta, szénsavval telített vizünket a nagyközönségnek a legolcsóbb áron rendelke-
zésre bocsátjuk és ezzel is módot nyújtunk az egyéb drága ásvány és szénsavval
telített vizek pótlására.

Az ezen víz forgalomba hozása folytán ezen üzletágunkban évenkint eléren-
dõ tiszta hasznunkból 5%-ot a pécsi Tüdõbajosokat gondozó (dispensaire) Intézet
javára fordítjuk illetve adjuk.”

Ára ½ liter 12 fillér, 1 liter 20 fillér, 1és ½ liter 30 fillér. A palackok betétdíja 18,
20 illetve 22 fillér. A kereskedelemben mindenütt ugyanannyiért kapható, a töltõte-
lepen naponta friss töltésbõl kívánatra házhoz is szállítják.

Végül egy évvel késõbb, 1913-ban zárult le a peres ügy, mivel a cég bemutatta az
új palackjait, amelyen üvegnyomással olvasható a cég neve, és vésve van a nyakszala-
gon a felirat. Szerencsére ebbõl is be tudunk mutatni egy fehér és egy zöld üvegpalackot,
a cég nevével az üveg palástján.

A cég telephelye a Siklósi út 27.
szám alatt volt, amely a társaság tulaj-
donát képezte. Itt helyezték el a szén-
savas töltõt és a raktárakat, ahonnan a
kristályvíz kiszállítását is végezték. A
szükséges átépítést 1912-ben fejezték
be. A városi rendõrkapitányságra be-
terjesztett „Munkarend” szerint a mun-
kaidõ reggel 6-tól este 18 óráig tartott,
amelyen belül összesen 2 óra reggeli-
és ebédidõt biztosítottak. A szikvíz
vagy kristályvíz töltésénél a munkás-
nak arcvédõt kellett használni. Vala-
mennyi alkalmazott biztosítópénztár
tagja volt. Bérfizetés hetente pénteken
18 órakor történt.

A helyszínt megvizsgáló tisztior-
vos elõírta, hogy az edények mosását
az addig használt kútvíz helyett a ve-
zetékes vízzel kell végezni, a fertõzés-
veszély miatt.

A Pécsi Egyesült Szikvízgyárak
Rt. 1914-ben használatos levelének fej-
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lécén jól látható a cég profilja: ásványvíz nagykereskedés és a pécsi tettyei kristálytisz-
ta üdítõ és borvíz töltése és szétküldése. Számos nevezetes hazai és külhoni ásvány-
vízbõl tartottak készletet. Többek között a mohai Ágnes, borszéki, Salvator forrás,
korndorfi, igmándi, málnási Siculia, parádi, szántódi, gliesshübli seltersi, rohitschi for-
rás ásványvizeibõl. A levél fejlécét pedig egy szép kristályvizes palack, a „Pécsi Tettyei
Kristálytiszta üdítõ és borvíz” címkéjével ellátott csatos üveg díszíti.

Néhány év múlva a Pécsi Egyesült Szikvízgyárak Részvénytársaság üzleti
jelentése és zárszámadása az 1916. évrõl azt állapította meg, hogy a háború kitö-
rése nyomán a forgalomban visszaesés következett be. Ásványvizet is csak igen
mérsékelt mennyiségben tudtak beszerezni és forgalmazni. Viszont a kristályvíz-
üzlet, tehát a Tettyevíz forgalma azért észrevehetõen megerõsödött, ebben külö-
nösen szerencsés eseménynek számított, hogy a hadsereg részére szállítási meg-
bízást kaptak. Teljesítéséhez még beruházásokra is szükség volt, sõt nagyobb
mennyiségben kellett ládákat, palackokat és dugókat is beszerezni. De a beszá-
molóból azt is megtudhatjuk, hogy a társaság 15 ezer korona hadikölcsönt jegyzett
és a helybeli katonakórháznak 3150 K értékben adományozott kristálytiszta szén-
savas vizet, azaz palackozott Tettyevizet.

Az 1916-os év tiszta nyeresége 21 650 K volt. A vagyonkimutatás szerint
szikvizes palack 14 936 K és kristályvizes palack 13 272 K értékben terhelte a költ-
ségeket, amely mintegy 150 ezer darab palackot jelenthetett. Az év eredményébõl
a háborús év dacára 20 % osztalékot tudtak fizetni a részvényeseknek.

1918-ban a társaság üzletkörét kibõvítették. Ezt „ásvány- és gyógyvizek be-
szerzése és nagybani árusítása, valamint részesedés más ipari és kereskedelmi
vállalkozásokban” bejegyzéssel vezették be az alapszabályba. Ugyanekkor július
7-én tartott közgyûlés határozata alapján az alaptõkét 300 ezer koronára emelték,
amelyet 1000 db 300 korona névértékû részvény képviselt.
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A háborús évek után, a szerb megszállás alatt is eredményesen gyártották
és árulták a kristályvizet. A társaság összesített éves eredményébõl néhány adat:

1918-ban 86 000 K
1919-ben 70 000 K
1920-ban 99 000 K volt.
1921-ben az alapszabályba újabb bejegyzés történt, mely szerint üzleti kö-

rük azzal bõvült, hogy fióktelepek és elárusítóhelyek létesítése vonatkozó tevé-
kenységüket is szükségesnek tartották az alapszabályban rögzíteni. Ugyanekkor
az erõsödõ infláció követése érdekében az alaptõkét 1 200 000 K-ra emelték, ame-
lyet 4000 db 300 K értékû részvény fedezett. Ebben az évben még a társaság ne-
vének a megváltoztatására is sor került. A cégnek az illetékes hatóságnál bejelen-
tett új neve „Délmagyar Ipar és Kereskedelmi Részvénytársaság” lett.

Áruosztályukon különbözõ vegyi- és gyógyszeripari cikkek, pipereszappan-
ok és egyéb kozmetikai áruk nagybani eladását végezték. Külön megjelölve, hogy
a társaság képviselte a Brázay, Elida és Diana gyártmányokat, mint a területen
lévõ fõelárusítója.

Az ásványvíz-osztály bonyolította le a cég összes bel- és külföldi ásványvi-
zének és gyógyvizeinek nagybani beszerzését, és külön kiemelték, hogy a cég az
Édeskuty L. féle ásványvíz-kereskedésnek a fõlerakata.

A szénsaveladási osztályon a hazai folyékonyszénsav-ellátással foglalkoz-
tak. A Pécs Tettye Kristálytiszta víz töltése külön vállalatként szerepelt.

Az egyre növekvõ infláció miatt újabb tõkeemelések következtek: 1923. feb-
ruár 11-én 3 millió koronára növelték az alaptõkét, amely 10 ezer db 300 koronás
részvényt jelentett. Még ugyanazon év október 16-án már 40 millió koronára emel-
kedett az alaptõke, és ekkor 20 ezer db 2000 K címletû részvénnyel váltották ki a
régi 300 koronásokat. Majd 1924. január 19-én a már 80 millióra emelkedett az
alaptõkéhez 40 ezer db 2000 koronás részvényre volt szükség. 1924 évben a má-
jus 31-i közgyûlésen a társaság feladatkörét ismét kibõvítették. Ekkor „vegyi- és
gyógyászati cikkek, gyógynövények nagybani vétele és eladása, valamint vegyi és
ipari termékek elõállítása és forgalmazása” került bejegyzésre. Ezzel összefüg-
gésben a cég nevét is megváltoztatták „Délmagyar Gyógyáru Nagykereskedés
Részvény Társaság”-ra.

1926-ban a korona pénznemet a pengõ váltotta fel. Ezért az alaptõkét újra
meghatározták, és 80 000 P-ben állapították meg. Ezt 4000 db 20 P névértékû
részvény biztosította.

1930-ba Fónagy (Frank) Sándor elhunyt, és a részvénytársaság az 1930.
március 24-én felvett jegyzõkönyve szerint a Tettyevíz-palackozó cégének vezeté-
sét egyedül Darvas Adolfra ruházta. A jegyzõkönyvet aláírták: Gyimóthy Gyula
mint ig. elnök, Darvas Adolf, Erreth Endre, Hamerli József, Radocsay Imre,
Schmidt János, Visnya Ernõ és dr. Parragh Antal mint társasági ügyész.

Ekkoriban készült a cégnek egy kék papírra nyomott reklám szórólapja,
amelybõl néhány adatot kölcsönöztünk. „Pécsi Tettye Forrás Üdítõvizet a mai nap-
tól kezdve csak fehér, patentzárós palackokban hozzuk forgalomba és annak el-
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adási árát minden másfajta szénsavas víznél olcsóbban állapítottuk meg és hely-
ben bárhova házhoz szállítva a következõ árakat számítjuk:

Ûrtartalom szerint 0.2 liter 0.5 liter 1 liter 1.5 liter
A víz ára palackkal 38 fillér 50 fillér 60 fillér 90 fillér
Palack visszaváltás 32 fillér 40 fillér 46 fillér 70 fillér
A víz ára palackonként 6 fillér 10 fillér 14 fillér 20 fillér

A fehér patentzárós palackokat
fém nyakszalaggal látták el, és csak
azzal vették vissza. Azt hirdették, hogy
ez a víz olcsóbb, mint az autoszifonos,
vagy bármely más szénsavas víz.

A reklám aláírója a Pécsi Tettye
Forrásvíz Vállalt volt, mint egyik cége a
Délmagyar Ipar és Kereskedelmi Rt.-
nek. Telephelye Pécs, Siklósi út 27.

A részvénytársaság 1930-as
években használatos nyomtatott, dí-
szes fejlécû levélpapírján vállalat meg-
jelölésére ez állt: 1907-ben alapított
„Délmagyar” Ipar és Kereskedelmi R.T.
Pécs, Siklósi út 27 és Alsómalom utca
20/1. telephellyel. Továbbá Ásványvíz
Nagykereskedés és Szikvízgyár szere-
pelt külön a cég megnevezésben.

„Delma” üdítõitalok és a Pécsi
Tettye forrásvíz forgalmazó vállalat
1936-ban a közkedvelt Pécsi Tettye
forrásvíz gyártmányának eddig meg-
szokott nevét törvényesen védett
Mecsekgyöngye névre változtatta,
adta hírül a pécsi napilap.4

1942-ben a társaság tiszta nyeresége 2442 pengõ és 79 fillér lett. Amikor a
második világháború végigsöpört Pécsen is, elmaradtak a cégre vonatkozó hírek
és adatok.

Csak a pengõ megszûnése után, 1947-ben értékelték újra a társaság vagyonát,
és ennek alapján azt állapították meg, hogy az alaptõke 142 000 forintban határozható
meg. Ez az összeg megfelelt 4000 db 35 Ft és 50 fillér névértékû részvénynek.

Végül 1948. május 2-án tartott közgyûlésen a cég felszámolását határozták
el. Ezért levélben fordultak a cégbírósághoz, melyben bejelentették, hogy alaptõ-
kéjük 150 000 Ft alatt van, kimondták a felszámolást és ezt kérték bejegyezni. A
cég felszámolási feladatával dr. Ernõházy Emilt, Darvas Gézát, Darvas Andort
és Fáy Imrét bízták meg.
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Ezek után a negyven éves, két háború viszontagságait és gazdasági össze-
omlását is túlélõ, végig jól mûködõ cég, és ezzel a pécsi Tettye vezetékes víz pa-
lackozása is megszûnt.

Az ábrákon bemutatott Sipõcz-féle és az Egyesült Szikvízgyárak Rt. szódás-
üvegeket Romváry Ferenc, a Tettyevizes palackokat Bartha Attila gyûjteményébõl
volt szerencsém kölcsönözni, amelyért e helyen is köszönetet mondok. A felvétele-
ket Hágen József készítette.

Források:
BML Cégbírósági iratok Ce. 1372 és Ct 349.
BML Baranya vármegye alispáni iratok 813/1922 és 9420/1913
A Pécsi Egyesült Szikvízgyárak Részvénytársaságnak alapszabályai. Kézzel írva
1907. Nyomtatva 1912, majd 1921-ben Engel könyvnyomdájában.
Üzleti jelentés és zárszámadás nyomtatott kiadásai 1917., 1925., 1926., 1927.
évekbõl.
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SCHWEITZER GÁBOR

„A PERZSA HATÁRON”
TUKA BÉLA 1907–1914 KÖZÖTT A PÉCSI

JOGAKADÉMIÁN

Az egykori Pécsi Püspöki Jogakadémia (Joglíceum) tanárai közül aligha-
nem Tuka Béláé volt a legkülönösebb életút. Az elsõ világháború után a tudósi pá-
lyát a kalandorival felcserélõ Tuka Béla – bocsánat, akkor már Vojtech Tuka – pá-
lyafutásának elsõ szakasza tudományos szempontból rendkívül ígéretesnek tûnt.
Noha az alábbi írás csupán a Pécsett 1907. és 1914. között eltöltött hét esztendõ tör-
ténetét kívánja összefoglalni, nem tekinthetünk el a késõbbiek lehetõ legrövidebb át-
tekintésétõl sem. Nem, mert a Vojtech Tukává vedlett egykori pécsi jogászpro-
fesszor 1939–1944 között elõbb miniszterelnökként, utóbb külügyminiszterként is a
kérészéletû hitleri bábállam, a Szlovák Köztársaság egyik kulcsfigurája volt.

AZ ÉLETÚT
Tuka Béla a Selmecbánya melletti Hegybányán (ma Piarg) született 1880-

ban.1 Tanulmányait Selmecbányán kezdte, majd Léván fejezte be. Innen került a fõ-
városba, a tudományegyetem jog- és államtudományi karára. A frissen szerzett dip-
lomával a zsebében, 1902–1903 között több hónapon keresztül látogatta a berlini,
párizsi és oxfordi egyetem óráit, majd tanulmányozta a londoni és római rendõrség
munkáját. Ez utóbbi szakmai gyakorlatra már csak amiatt is szüksége lehetett, mert
visszaérkezte után éveken keresztül a budapesti államrendõrség segédfogalmazó-
jaként kereste kenyerét a fõkapitányság bûnügyi osztályán. A jogtanári katedra felé
mentora Concha Gyõzõ (1846–1933), az MTA tagja, az alkotmánytan és a közigaz-
gatás-politika iskolateremtõ professzora egyengette egykori tanítványa útját.2 A pé-
csi joglíceumban eltöltött évek után 1914-tõl a pozsonyi Erzsébet Tudományegye-
tem Jog- és Államtudományi Kara nyilvános rendes egyetemi tanáraként láthatjuk vi-
szont. A világháborús összeomlás Pozsonyban érte utol. Tanártársai többségétõl el-
térõen, akik 1921-ben átjöttek Magyarországra, hogy itt folytassák pályafutásukat,
Tuka az új államban, a Csehszlovák Köztársaságban maradt. Ebben nyilván komoly
szerepet játszott, hogy politikusi ambíciói fokozatosan lehengerelték a tudósit. Tuka
azonban nem játszott nyílt lapokkal. Évtizedek óta ismeretes, csehszlovák, német és
magyar kutatók régóta megírták, hogy a húszas évek elejétõl a magyar irredenta
szolgálatában állott. Elõbb különbözõ felvidéki magyar pártalapítási kísérleteknél, s
titkos katonai szervezkedéseknél segédkezett, utóbb felülkerekedvén benne új kele-
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1 Tuka Béla életútjának állomásait korábbi tanulmányom alapján vázolom fel, ennél fogva az ott hasz-
nált szakirodalomra itt külön nem hivatkozok. Lásd „A zsidókérdés két világ ütközésének problémája”.
Tuka Béla levele Concha Gyõzõnek (1918). Világosság, 2002/2–3. 116–130.p.
2 Concha Gyõzõ pályáját újabban bemutatja Arczt Ilona: Concha Gyõzõ címû tanulmánya. In: „Jöjj el
szabadság!” Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplõ kötet. Budapest, Rejtjel
Kiadó, 2003. 93–112.p.
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tû szlovák identitása, Andrej Hlinka páter Szlovák Néppártjához csatlakozva futott be
fényes karriert.3 Nemzetközi jogi tudása révén õt kérték fel a szlovák autonómia elsõ
tervezetének kidolgozására, aminek 1921 folyamán eleget is tett. Magyar részrõl azt
remélték a szlovák autonómia megvalósulásától, s ennek elõmozdításában vélhetõen
komoly háttérszerepet szántak a néppárthoz „beépülõ” Tukának, hogy az meg-
könnyítheti az elcsatolt felvidéki részek Magyarországhoz való visszakerülését. Tuka
hamarosan bekerült pártja elnökségébe, s prágai nemzetgyûlési képviselõvé is meg-
választották. Elsõ, mellesleg számára a nemzetközi ismertséget meghozó bukására
1929-ben került sor. A párt hivatalos orgánumában, az általa szerkesztett Slovákban
az elõzõ esztendõben megjelent egyik cikkében ugyanis azt állította, hogy a Szlovák
Nemzeti Tanács által 1918. október 30-án elfogadott túrócszentmártoni deklarációnak
volt egy titkos záradéka, miszerint a világháború után a cseh és szlovák fél által létre-
hozandó unió tíz esztendeig marad fenn. Ennek lejártával különleges közjogi helyzet,
ún. vacuum juris áll elõ, aminek következtében mindkét szerzõdõ fél visszanyeri ön-
rendelkezési jogát és szabadságát. Írása nem használt az amúgy sem túl szívélyes
cseh és szlovák viszonynak: Tuka elmélete ugyanis a magyarbarát – gúnyosan ma-
gyarón – szlovák autonomista törekvések számára teremtett jogalapot. Miután men-
telmi jogát felfüggesztették, a köztársaság államrendjének felbomlasztása vádjával
perbe fogták, és súlyos fegyházbüntetésre ítélték. A reá kiszabott 15 évbõl nyolcat le is
ült. Utolsó, német nyelven megjelenõ jogfilozófiai munkáját börtönévei alatt írta. Tuka
szlovák nacionalistaként és a vád szerint magyar ügynökként vonult börtönbe, ám on-
nan már meggyõzõdéses nemzetiszocialistaként szabadult. A totalitárius eszmék
amúgy sem álltak messze tõle, hiszen még a húszas évek elsõ felében, Rodobrana
(Honvédõk) néven olasz fasiszta mintát követõ paramilitáris szervezetet alapított és
vezetett. A börtönbõl kiszabaduló Tuka felismerte, hogy a szlovák ügy felkarolása már
nem a gyenge magyar irredentizmustól, hanem a rendkívül expanzív és agresszív hit-
leri Németországtól várható. Azt azonban nem vette észre, hogy a szlovák autonómia
felkarolása csupán taktikai ütõkártya volt a Csehszlovákia szétbomlasztását elõkészí-
tõ Harmadik Birodalom kezében. A szlovák néppárt radikálisai, akik az autonómia he-
lyett már a függetlenség gondolatával kacérkodtak, Tuka személyében már nemcsak
a szlovák nemzet mártírját, hanem egyedüli lehetséges vezérét is tisztelték. A Cseh-
szlovák Köztársaság végóráiban, 1939 februárjában, németországi látogatása alkal-
mával Tuka – egyelõre magánemberként és mindenféle felhatalmazás nélkül – a
Führer gondoskodására bízta a szlovák nemzet sorsát. Az 1939 márciusában hitleri
bíztatásra kikiáltott Szlovák Köztársaság vezetõi az elsõ idõszakban inkább a Jozef
Tiso mögött felsorakozó konzervatív, ám Németország iránt még így is feltétlenül lojá-
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3 Tuka identitás-váltását pécsi éveinek egyik szemtanúja, Komócsy István a következõképpen kom-
mentálta. „Tuka, amikor nálunk volt, nem volt renegát vagy tót irredenta. Tót földön született, atyja
katholikus tanító volt, a fiú akkor alig tudott tótul. Azután sorsa visszavetette Pozsonyba. Jöttek a cse-
hek. Túltengõ önérzetének és magabízásának acélosságával ott maradt. Várta, hogy mi lesz? Eggyel
tisztában volt. Azzal, hogy ha tenni kell, cselekedni fog. A szabadságnak nemcsak bölcsésze és írója,
hanem rajongója és átélõje volt. Ott és akkor a tót szabadságokat nyomták el. És Tuka gyermekifjúsága
népének, a szívig-vérig katholikus tótságnak szószólója – ma már mártírja lett.” Komócsy István: Egy
volt pécsi jogtanár, Tuka Béla 15 éves fegyházbüntetése jogérvényes. Baráti visszaemlékezéssel. Pé-
csi Hírek, 1930. augusztus 11. 3. Az idézet olvastán felmerülhet a kérdés, vajon Komócsy semmit sem
hallott Tuka kétes magyar kapcsolatairól?
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lis néppárti politikusok köreibõl kerültek ki. A Tuka vezetésével ugrásra készen várako-
zó néppárti radikálisok, az ifjú l’udákok egyelõre háttérben maradtak, bár vezérük Tiso
államelnökké történt kinevezése után, 1939 októberében átvette tõle a miniszterelnök-
séget. A Szlovák Köztársaságot Tiso és Tuka sodorta a második világháborúba. A ná-
cizmus eszméit a szlovák sajátosságokkal ötvözõ radikálisok ideje csak 1940 nyarán
érkezett el. A hitleri diplomácia segítségével a salzburgi találkozó után Tuka kormány-
fõ ekkor szerezte meg a külügyminiszteri tisztséget is és híve, Sanyo Mach vette át a
belügyek irányítását. A radikális „hatalomátvétel” óráiban Tuka diadalittasan hirdette
meg Pozsonyban a szlovák nemzetiszocializmus programját. Két évvel késõbb, 1942
tavaszán miniszterelnökként és külügyminiszterként egyaránt egyik kezdeményezõje
és önként vállalt felelõse volt a szlovákiai zsidóság nagyobbik része, mintegy 57 000
ember deportálásának. Szenvedésük és mártírhaláluk közvetve mindenképp Tuka lel-
kén száradt. Politikai, jogi és morális felelõsségét a szlovákiai holokauszt tragédiájá-
ban az sem csökkenthette, hogy a deportálásokat utóbb a mérsékeltebb világi és egy-
házi körök, továbbá a Vatikán tiltakozására a szlovák kormány felfüggesztette. Magas-
ra ívelõ karrierje 1944 õszén, a szlovák nemzeti felkelés idején ért véget, amikor a már
betegeskedõ és öregedõ Tuka megválni kényszerült kormányban viselt pozícióitól. A
világháború után Vojtech Tuka sem kerülhette el a földi igazságszolgáltatást. Tekintet-
tel arra, hogy életének utolsó évei végzetesen fonódtak össze a hitleri bábállam, a
Szlovák Köztársaság sorsával, kezdve az állam dicstelen létrejöttétõl annak még dics-
telenebb kimúlásáig, Tuka osztozni kényszerült „teremtménye” sorsában. 1946 nya-
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Vojtech Tuka a pozsonyi Szlovák Egyetem
rektora.

Vojtech Tuka a Szlovák Köztársaság
miniszterelnöke.
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rán a volt kormányfõ-külügyminisztert a pozsonyi népbíróság elé állították, amely bû-
nösnek találta. Az ítélet kötél általi halálra szólt. Halála körülményei mégis ellentmon-
dásosak, hiszen a kivégzés bekövetkeztérõl szóló tudósításokkal ellentétes források
szerint nem sokkal az ítélet végrehajtása elõtt, természetes körülmények között halt
meg a pozsonyi börtönben.

TUKA BÉLA LEVELEI CONCHA GYÕZÕNEK. TUKA PÉCSRE ÉRKEZÉSE
A Pécsett eltöltött évek fontosabb eseményei a jogakadémia levéltári iratain,

évkönyvein kívül Tuka Béla Concha Gyõzõhöz intézett, az MTA Könyvtára Kézirat-
tárában õrzött levelei segítségével rekonstruálhatóak. A fennmaradt levelek alap-
ján bizonyos szempontból még többet is megtudhatunk a jogakadémia hétköznap-
jairól, mint amennyit a jegyzõkönyvek, évkönyvek sejtetni engednek. A hivatalos
források szövegezõinek vezérelve ugyanis gyakorta az öncenzúra követelménye,
hiszen ami nem feltétlenül tartozik a külvilágra, arról szerencsésebb hallgatni, míg
Tuka magánlevelei éppen a publikum elõl elrejtett „intimitások” miatt értékesek.
Példaként hivatkozhatnánk a tanári pályázatokkal kapcsolatos beszámolókra. Még
egy olyan kis intézmény esetében is, mint amilyen a pécsi jogakadémia volt, alkal-
manként nagy harc folyt egy-egy megüresedett katedra betöltéséért.4 A tanári pá-
lyázatokkal kapcsolatos Tuka-levelek a nyilvánosság elõtt ismeretlen, bizalmas,
háttérben folyó puhatolózásokról, olykor intrikákról tájékoztatták az egyik vagy má-
sik jelölt mellett esetenként még ringbe is szálló professzorát. Tuka beszámolói
ugyan gyakran elfogultak, sõt elõítéletesek, alkalmanként már kifejezetten indula-
tosak és igazságtalanok, de ha elvonatkoztatunk erõs érzelmi töltésû megjegyzé-
seitõl, még így is sok értékelhetõ információhoz jutunk. Szubjektív beszámolói elle-
nére sokat tudunk meg a jogakadémia világáról, a tanárok és a hallgatók kvalitásai-
ról, a kar és az Aula – a pécsi püspökség – kapcsolatairól. Levelei ugyanakkor ed-
dig ismeretlen adalékokkal gazdagítják az erõs katolikus gyökerekkel rendelkezõ
magyar középváros 20. század eleji szellemi életének hétköznapjairól szóló króni-
kákat. Az elsõ pécsi vonatkozású leveleket 27 évesen, a jogakadémia frissen kine-
vezett ideiglenes minõségû rendkívüli tanáraként küldte Conchának, míg az utolsó
pécsi vonatkozású leveleket 34 évesen, nyilvános rendes egyetemi tanárként Po-
zsonyból postázta mesterének.

Alig múlt 26 éves, amikor 1906 decemberében, a Bors Emil nyugalomba vonu-
lásával megüresedõ katedrára, tíz pályázó társaságában benyújtotta Zichy Gyula pé-
csi megyéspüspökhöz címzett pályázatát. Pályázati anyagaihoz nyilván büszkén mel-
lékelte a berlini egyetem, a berlini Königliches Staatwissenschaftliches Seminar, a Col-
lége de France, a párizsi katolikus egyetem, a párizsi állami egyetem jogi fakultása, az
Oxford University Extension óralátogatási igazolásait és a katolikus közéletben is aktív
s köztiszteletnek örvendõ Concha Gyõzõ professzor bizonyítványát. Irodalmi terveirõl
a következõket vallotta: „...Engem a társadalmi problémák nagy egészükben, össze-
függésükben ragadtak meg, s az ambícióm könnyebb részletkérdések kidolgozása
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4 Tuka Béla pécsi évei idején a jogakadémia összlétszáma, a tanárokkal és a hallgatókkal együtt
150–180 fõ között mozgott. A jogakadémia történetére vonatkozóan lásd Rajczi Péter: A pécsi püspöki
jogakadémia története. Pécsi Szemle, 1998. õsz–tél. 33–39.
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helyett arra irányult, hogy a nagy korkérdések mélyébe hatolva járatlan utakon új igaz-
ságokat keressek.”5 Tuka igen kedvezõ referenciákkal rendelkezett, noha tudomány
iránti elkötelezettségét publikációkkal még nem tudta alátámasztani. A jogakadémiai
jelölõbizottság elsõ helyen Tuka kinevezésére tett javaslatot a püspök számára meg-
küldött jelentésben.6 A Rómában tartózkodó megyéspüspök majd’ egy hónappal ké-
sõbb értesítette Tukára nézve kedvezõ döntésérõl a jogakadémia vezetését. Zichy
Gyula ideiglenes minõségben rendkívüli tanárnak nevezte ki õt a magyar közjog, a po-
litika, a nemzetközi jog és a jog- és államtudományokba való bevezetés tanszékére.
Egyúttal kötelezték, hogy még az állás elfoglalása elõtt a püspöki helynök elõtt „hivata-
los esküt és hitvallást” tegyen, továbbá elvárták tõle, hogy „szabályszerû” idõ alatt
megszerezze az egyetemi magántanári képesítést.7 A tanári eskü kettõs, egyház és
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Concha Gyõzõ 1912-ben.

SCHWEITZER GÁBOR

5 Baranya Megyei Levéltár. VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. 2. A Joglíceumi Igazgatóság. Ik-
tatott iratok. 16. doboz. 370/1906 szám (Budapest, 1906. december 28.)
6 Jelentés a pécsi püspöki lyceum nyugdíjazás folytán megüresedett (…) tanszék elnyeréséért beérke-
zett pályázati kérvényekrõl. Pécs, 1907. január 9. PPL Pécsi Püspöki Joglyceum iratai. 144/1907.
7 BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. Joglíceumi bolt és házbérleti és tanári fizetési könyv,
350/1907 szám alatt (Róma, 1907. január 29.).
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haza iránt tanúsított lojalitást várt el a jogakadémia oktatóitól: “…Elõadásaimban, iro-
dalmi mûködésemben, valamint társadalmi életemben pedig úgy római katholikus
egyházamnak, mint magyar hazámnak hû fia kívánok maradni.”8

A jogakadémia igazgatója, Mutschenbacher Viktor a tanári kar 1907. feb-
ruár 15-i ülésén jelentette be Bors Emil nyugalomba vonulását a politika és magyar
közjog tanszékérõl, egyúttal üdvözölte utódát Tuka Béla személyében, akit mint a
jogakadémia legifjabb oktatóját azon nyomban megbíztak a kari jegyzõi tisztség el-
látásával is.9

A KATEDRÁN
Jogakadémiai elõadásait Tuka 1907. február 18-án kezdte meg, s elsõ élmé-

nyeit már két nappal késõbbi levelében megosztotta Conchával. Önfeledt lelkesedés
árad a sorokból: „Egész lelkemmel átérzem a tudomány szolgálatának felemelõ ér-
zését” – írta. A diákjai elõtt bemutatkozó tanárnak jól eshetett, hogy mintegy 80–90
fõnyi hallgatósága „szenzációnak kijáró éljenzéssel” fogadta a legelsõ órán. Elõadói
stílusáról így vallott: „Eddig igyekeztem magas színvonalra, stílusra, tudományos ko-
molyságra, s távol tartottam magam minden kedélyeskedéstõl.” A sikerrel abszolvált
bemutatkozás után – olvassuk tovább a mélyen hívõ ifjú tanár sorait – boldogan
mondta el a votumnak, azaz fogadalomnak megajánlott rózsafüzért.10

Két hónap elteltével – ennyi idõ bõségesen elegendõnek bizonyult egy ki-
csiny oktatási intézmény életének megismeréséhez – már kritikus észrevételek kí-
séretében számolt be mesterének tapasztalatairól. „Kissé el van a jogász ifjúság
hanyagolva. Az elõadások látogatását nem veszik szigorúan, de azon kívül aztán
az ifjúsággal a tanári kar éppenséggel semmit sem törõdik.”11

A számonkérés körülményeivel sem volt különösképpen elégedett. „A leg-
több kollégám – írta újabb néhány hónap elteltével – megelégszik igazán minimális
készültséggel.” A hallgatók többsége ráadásul nem is tankönyvbõl, hanem annak
kompendiumából, azaz kivonatából készült a vizsgákra. Idõsebb kollégái azzal vi-
gasztalták szigorú kérdezésérõl korán elhíresült fiatal tanártársukat, hogy szerin-
tük a többi jogakadémián sincs ez másként, ha viszont „nagyon szigorúan vesszük
a dolgokat, elnéptelenedik az akadémia.” Az óralátogató diákok rendkívül alacsony
száma – „az elõadásaim felén háromnál több nem volt jelen” – sem volt valami bíz-
tató elõjel, bár a tapasztaltabb tanártársak itt is találtak mentséget a diákok számá-
ra. „Ha a hanyagságot büntetjük – érveltek Tukának –, beiratkoznak Budapesten,
ahol nem ellenõrzik a mulasztókat”.12

A tanári pálya elején tartó Tuka mindenesetre arra a következtetésre jutott,
hogy tartalmában érdekesebb, stílusában színesebb órákat kell tartania az elkövet-
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8 Tuka Béla 1907. február 7-én tette le a tanári esküt. PPL Püspöki Joglyceum iratai. 552/1907.
9 BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai 1. Tanári kari értekezletek jegyzõkönyvei 2. doboz.
1905–1923. Tukával együtt nevezték ki a nyugalomba vonuló római jogász, Schaurek Rafael helyére
Szõnyi Ottót, a jeles archeológust.
10 Tuka Béla levele Concha Gyõzõnek. Pécs, 1907. február 20. MTA Könyvtára Kézirattár, Ms 4811/620
A továbbiakban a Conchához intézett levelek keltezését és jelzetét közlöm.
11 Pécs, 1907. április 21. Ms 4811/621
12 Pécs, 1907. december 18. Ms 4811/625
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kezõkben: „Jövõre talán megpróbálom a tár-
gyat kicsit színesebben, történeti és összeha-
sonlító államtudományi adatokkal tarkítva elõ-
adni.”13

A második katedrán eltöltött esztendõ
végén már bizakodóbb hangon vonta meg a
mérleget: „A szerzett tapasztalatok, a gyakorlat
jó hatásait érzem magamban, látom a tanítvá-
nyaimon. Komoly, becsületes munkával – bár
nem nagy számú jogászban – mégis sikerül ér-
deklõdést, itt-ott meggyõzõdést ébresztenem, s
így örömmel, reménnyel nézek a jövõ elé.”14

Újabb néhány tanév elteltével, habilitált
egyetemi magántanárként viszont már egyre
komorabban látta a pécsi jogtanárság kilátása-
it. Borúlátását egyre rosszabbodó látása is be-
folyásolta, hiszen szembetegsége a tudomá-
nyos munkák kibontakozását nagyban hátrál-
tatta. „Hívõ ember létemre el-elfog néha az el-
keseredés. Eddig azt hittem, az a földi rendel-

tetésem, hogy majd egykor tudóssá érve szolgáljak Istennek eszközképpen a világ
jobbá-szebbé tételében. Ma már kezdem tisztán látni, hogy nem erre vagyok ren-
deltetve. Mire hát? – kérdem kínzó kétséggel. Arra, semmi másra, mint hogy há-
rom-négy – csak testileg jelen levõ – jogásznak magyarázgassam a nemzetek éle-
tének magyarázgatni?”15

Egy további levélbõl arra is fény derült, hogy melyik napszakban nem volt
szerencsés órát hirdetni a pécsi joghallgatók számára. „…Nálunk ’nem szokás’
elõadásokra járni, s én hozzám a fiúk nem kötelezõ tárgyra és pedig déli korzó ide-
jén (délelõtt 11–12-ig) szép számmal megjönnek. Évtizedes szokás ebben az órá-
ban nem hirdetni elõadást, mert hallgatóság úgy sincs soha. Bozóky a múlt évben
megpróbálta, s kénytelen volt a korzó idejére esett óráit délutánra áttenni.”16

A Pécsett töltött idõszak alatt Tuka meglepõen sok tárgy oktatásában vett részt.
Nyilvánvaló rátermettségén kívül természetesen a szükség – az oktatói kar alacsony
létszáma és a számára elõírt magas óraszám abszolválása – diktálta e „felhalmozást”.
Amikor 1914 tavaszán Késmárky István, a jogakadémia igazgatója támogató sorok
kíséretében terjesztette elõ a Vallás- és Közoktatási Minisztériumnak Tuka pozsonyi
egyetemre történõ kinevezését a politikai vagy nemzetközi jogi tanszékére, tételesen
igazolta az általa az elmúlt esztendõkben oktatott tárgyakat. Az összeállítás szerint
Tuka 1907–1914 között a politika, magyar közjog és nemzetközi jog tanszékén okta-
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13 Pécs, 1907. december 18. Ms 4811/625
14 Pécs, 1908. december 23. Ms 4811/633
15 Pécs, 1912. november 3. Ms 4811/675.
16 Bozóky Géza kereskedelmi- és váltójogot oktatott a jogakadémián; Pécs, 1912. november 3. Ms
4811/675
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tott. Ezen idõszak alatt, 1907–1912 közt „bevezetés a jog- és államtudományokba” cí-
men tartott elõadásokat, az 1911/1912-es tanévben újkori alkotmányokat, a következõ
esztendõben hadijogot, s végül 1913/1914-ben jogbölcseletet oktatott.17

A KATEDRÁN KÍVÜL. JOGAKADÉMIAI PÁLYÁZATOK. A PÉCSI
„KULTURKAMPF” ÉS A MÁRIA KONGREGÁCIÓ

A tanári hivatással együtt járt a jogakadémia által kiírt pályamunkák bírálata.
E feladattal Tuka elég korán megismerkedett. Kézenfekvõnek tûnt, hogy a közjogi
témakörben „A magyar parlamenti tagok mentelmi joga” kiírt pályázatra beérkezett
munkákat Tuka és egy nálánál idõsebb professzor, Vasváry Ferenc bírálják el. A
tanári kar 1907. május 21-én vitatta meg Tuka bírálati jelentését, amelyhez utóbb
Vasváry is csatlakozott. A három beérkezett dolgozat közül Tuka javaslatára kettõt
méltattak egyenlõ jutalmazásra, Gombos Edéét és Kemény Jenõét.18 S hogy mi-
ért említettük meg ezt a pályázatot? Azért mert Tuka fontosnak tartotta, hogy ne
csak a pályázat témájáról, hanem – ami az ügy érdemét nem érinti – a pályázók
származásáról is beszámoljon Conchának küldött levelében. Némi keserûséggel
nyugtázta ugyanis, hogy a pályamûvek szerzõi közül ketten bizonyosan „Isten vá-
lasztott népébõl” valók, azaz zsidó vallásúak, és miként megjegyezte, félõ, hogy a
harmadik pályázó – akinek kilétét nem sikerült kiderítenünk – szintén „szabadgon-
dolkodó”.19 Nyilván azt gondolta, hogy a világnézetileg legalább részben elkötele-
zett jogakadémián a többségi felekezethez tartozó diákok nagyobb arányban és si-
kerrel pályáznak majd. Csalódottsága ellenére korrekt bírálatokat terjesztett a ta-
nári kar elé, s személyeskedõ megjegyzéseit sem tárta a jegyzõkönyv tanúsága
szerint a belsõ nyilvánosság elé.

A tanári pálya kezdetén Tuka lelkesen vetette bele magát a tudomány iránt
érdeklõdést mutató, vallásos érzületû jogászifjúság megszervezésébe. „Néhány
jogászt összegyûjtve, megalakítottuk a ‘Pécsi Jogászifjúság Társadalomtudomá-
nyi Köré’-t.” – írta 1907 tavaszán. „Ez olyanforma lesz, mint a budapesti egyetem
joghallgatóinak Tudományos Egyesülete, melyeket egyes jogászok (és mások) az
itteni Szabadgondolkodók Köre által rendezett népelõadások ellensúlyozására
fognak a munkások számára idõnkint tartani”.20 A szervezkedés tehát nem szolgált
kizárólag tudományos célokat. A társadalomtudományi kör életre hívása ugyanak-
kor elõsegítette az országos szinten már régebb óta egymással szemben álló és
konkuráló világnézetek, a (politikai) katolicizmus és a (polgári) radikalizmus helyi-
érdekû hadszínterének kiteljesedését. A jogakadémiai tudományos kör utóbb,
1907. október 4-én Társadalomtudományi Egyesületté átalakulva csatlakozott a
Dunántúli Széchenyi Szövetséghez. Elõadásokat nemcsak a jogakadémia tanárai,
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17 BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. 2. A Joglíceumi Igazgatóság. Iktatott iratok. 20. do-
boz. 54/1914 (Pécs, 1914. március 27.)
18 BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai 1. Tanári kari értekezletek jegyzõkönyvei 2. doboz.
1905-1923. Lásd az 1907. április 15-i és május 21-i ülések jegyzõkönyveit. Továbbá: A Pécsi Püspöki
Joglyceum Évkönyve az 1906/7-iki tanévrõl. Pécs, 1907. 80–81.p.
19 Pécs, 1907. április 21. Ms 4811/621.
20 Pécs, 1907. április 21. Ms 4811/621.
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Angyal Pál, Szõnyi Ottó és természetesen
Tuka tartottak az egyesület keretében, hanem
külsõ elõadót is meghívtak Komócsy István ka-
nonok személyében.21

Tuka tanári pályája elején módszertani
hitvallásnak tûnõ, ám annál jóval messzebbre
mutató meggyõzõdéssel vallotta hit és tudo-
mány összekapcsolásának szükségességét.
„Az lenne a célom – írta a társadalomtudomá-
nyi kör alakulása idején –, hogy a joggal és az
államélettel foglalkozó tudományokat a hit és
vallással való kapcsolatukban mutassam be,
és ezzel komoly, szilárd alapot jelölhessek ki,
amelyre a fiatalok az ezentúl szerzendõ isme-
reteiket, tudásukat építhessék. Oly sokoldalú
és oly kemény támadásoknak van az imp-
ressziók között ingadozó fiatalság hite éppen a
’tudomány’ nevében kitéve, hogy ezzel szem-
ben nagyon kívánatos a hitnek az igazi tudo-
mányhoz való viszonyát mélyrehatóan ismer-

tetni, s ezzel a fölényes, gúnyos, ’szabadgondolkodó’ bölcsesség mérgezõ hatásá-
val szemben már jó eleve ellenállóvá teszi”.22

Nyilván e felismerés is motiválta, hogy részt vegyen a jogakadémiai Mária
Kongregáció megalakításában, amire 1908. december 18-án, 12 alapító tag jelen-
létében sor került. „Reggel közös szentáldozáson voltunk – tájékoztatta az alaku-
lás utáni napok történetérõl Conchát –, amelyen a tanári karból még Vasváry volt
jelen. A városnak erõsen filoszemita ’liberális’ publikuma megrökönyödött, hogy a
Bors Emil neveltjeibõl kongresszisták lettek!23 Az azóta tartott egy ülésen a Ne
temere bullát vitattuk meg az ifjúság élénk érdeklõdése mellett.”24 A jezsuita rend
lelki, szellemi irányításával mûködõ kongregációk célkitûzése abban foglalható
össze – olvassuk a történész Szabó Miklós sorait –, hogy a katolikus eszmeiség-
hez és klérushoz hû értelmiségi elitet neveljenek ki. E nevelõ tevékenység „mere-
ven autokratikus keretben, szigorú papi ellenõrzés alatt folyt.”25

A joglíceum évkönyvei természetesen bõséges teret biztosítottak a kongre-
gáció mûködésérõl szóló beszámolóknak. A kongregáció küldetését és munkáját
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Tudományegyetem professzora.
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21 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1907/8-iki tanévrõl. A késõbbiekben a katolikus hittudomá-
nyi fõiskola professzorai gyakran szerepeltek az elõadók között.
22 Pécs, 1907. április 21. Ms 4811/621.
23 A Bors Emil elleni kifakadások oka az lehetett, hogy az akkor már nyugalomba vonult professzor ro-
konszenvezett a polgári radikálisok törekvéseivel, s kapcsolatban is állt velük.
24 Pécs, 1908. december 13. Ms 4811/633. Az említett „Ne temere” dekrétum a vegyes házasságokkal
foglalkozott.
25 Szabó Miklós: Középosztály és újkonzervativizmus. Harc a politikai katolicizmus jobbszárnya és a
polgári radikalizmus között. In: Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986. Bp., Atlantis program,
Medvetánc könyvek, 1989. 185–188.
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méltató, kezdetben mérsékelt hangvételû híradások az évek multával fokozatosan
radikalizálódtak. Noha a következõ értékelések nem Tukától származnak, feltéte-
lezhetjük, hogy a kongregáció egyik mentoraként, egyetértett tartalmukkal. A Mária
Kongregáció – olvassuk az alakulás évérõl szóló beszámolóban – „majdan hivatva
lesz katolikus ifjaink vallási érzületét, erkölcsi meggyõzõdését és intézetünk katoli-
kus jellegét kidomborítani”.26 A kongregáció azonban a társadalmi problémák iránt
is nyitottságot mutatott, jóllehet egyelõre a védekezést tartották szükségesnek. „A
kongregáció célja tisztán a vallásos érzés emelése, az egyéni megszentelés – rög-
zítette az 1911/12-es évkönyv ülésein –; tudományos és társadalmi kérdésekkel
csak annyiban foglalkozott, hogy a vallásos érzés, a hitélet mélyebb, jobban meg-
alapozott legyen és a vallás ellen irányuló alaptalan támadásokat visszautasíthas-
sa, de soha másokat nem bánt, az ifjakat osztályokra, ellenséges csoportokra nem
bontja, köztük a barátságos együttélést, összetartozást nem zavarja. E tekintetben
kongregációnk mûködése zavartalan volt”.27 Az eddigi beszámolók aláírás nélkül
jelentek meg, ám a következõ, 1912/13. évit már Weigand Béla neve fémjelezte.
Az elõzõ esztendõk körültekintõ, konfliktuskerülõ összefoglalóihoz képest
Weigand meglepõen nyersen összegezte a kongregáció politikai s világnézeti kül-
detését, gondosan megnevezve egyúttal a szembenálló tábor reprezentánsait. „Mi,
kongreganisták, akik négy-öt év elõtt még kevesen voltunk, de azóta számunk
megtízszerezõdött Magyarországban. A Regnum Marianumban… S mi az oka,
hogy seregünk napról-napra nõ? […] A mi toborzóink: a szabadkõmûves páholyok,
a Galieli et comp. cégek, s azok, akik már azt hitték, hogy alszunk, s ha õk ezalatt
beosontak abba a gyönyörû paradicsomba, amelyet úgy hívnak, hogy Regnum
Marianum, míg mi szenderegtünk… […] Mi nem politizálunk, mi nem ócsároljuk a
más meggyõzõdését, mert tiszteljük mindenkiét, de ócsárolni sem hagyjuk a ma-
gunkét! Elvenni sem hagyjuk. Sõt megerõsítjük lelkeinket a támadások ellen”.28 A
jogakadémiai kongreganisták hálájuk kifejezéseképp az 1910. december 17-i tiszt-
újítás alkalmával tiszteletbeli praefectussá, azaz világi elnökké választották Tuka
Bélát.29 A kongregáció Tuka Pozsonyba távozásakor külön is elköszönt patronáló
tanárától.30 Amikor Tuka megüresedett pécsi tanszékére a megfelelõ utódot keres-
ték, az Aula által preferált kettõs mérce, a szakmai kvalitások mellett a katolikus el-
kötelezettség vizsgálata alá vetették a pályázókat. Tuka egyik lehetséges utóda
esetében a tudományos képességek felõl ugyan nem merültek fel kételyek, ám
gyakorló katolicizmusával szemben annál több. Ha a jelölt e kétségeket eloszlatja,
akkor – vélekedett Tuka Conchához intézett levelében – nyert ügye lehet Pécsett.
„Az akadémián eddig éppen én voltam az, aki a hitbeli meggyõzõdés nyílt megval-
lásával, a kongregáció megalapításával és vezetésével az ifjúságot a jó irányba
tartogattam. Az Aula attól fél, hogy ha nem sikerül a helyemre ilyenforma ’élõ’ kato-
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26 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1908/9-iki tanévrõl. Pécs, 1909. 5.
27 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1911/12-iki tanévrõl. Pécs, 1912. 6.
28 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1912/13-iki tanévrõl. Pécs, 1912. 67-69.
29 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1910/11-iki tanévrõl. Pécs, 1911. 59.
30 A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1913/14-iki tanévrõl. Pécs, 1914. 67.
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likust ültetni, az akadémia a régi színtelen, közönyös, ’éppencsakhogymegvan’ ál-
lapotába esik vissza”.31 A nagyszámú pályázó közül végül a jogakadémiai Mária
Kongregáció körül is serénykedõ Faluhelyi Ferencre, a pécsi tudományegyetem
késõbbi professzorára esett az Aula választása.

A politikai katolicizmus és a polgári radikalizmus kultúrharca a szabadtanítás
1907-es pécsi kongresszusa idején élezõdött ki. A szakirodalom a kongresszus
elõzményeit, eseményeit és következményeit kellõ alapossággal feltárta.32 Tukát ott
találjuk a kongresszus résztvevõi között, bár elõadást nem tartott és a következõ év-
ben publikált napló tanúsága szerint hozzászólást sem fûzött az elhangzottakhoz.33

Véleményét mégis ismerjük, hála Conchának küldött tudósításának. A kongresszu-
son szerzett tapasztalatait az alábbi mondatban summázta a tanácskozásokról távol
maradó professzora számára: „Az egész kongresszus nem volt más, mint a kozmo-
polita és vallásellenes szociálizmusnak a hazafias, keresztény világnézettel való
mérkõzése.”34 Azt Tuka készséggel elismerte, hogy a „zöldek” és a „szocik” jól szer-
vezett, népes táborral rendelkeztek, ám az elõadások alkalmával általuk használt
terminológiáról, „szociológiai tolvajnyelv”-rõl, és a mögötte szerinte ott tátongó tartal-
mi „üresség”-rõl már nem sokat tartott. A liberális tudomány képviselõire – Beõthy
Zsoltra, Alexander Bernátra – ugyanakkor „egy letûnt korszak” reprezentánsaiként
tekintett, „akik bámulva néznek szét a nekik teljesen idegen és érthetetlen új világ-
ban.” Azt azonban nem hallgatta el, bizonyítékot szolgáltatva látens antiszemitizmu-
sának, hogy megítélése szerint a radikálisok táborában „óriási többségben” voltak je-
len, miként gúnyosan megjegyezte, a „gens electa”, azaz a zsidóság képviselõi. A
konzervatív táborban ugyanakkor hangos derültségre szolgáltatott okot – tudatta
Conchával –, amikor „Piklerék az õ ’hazafiságukat’ emlegetve, hivatkoztak az
’õseinkre’, akik 1000 évvel ezelõtt ezt a hazát elfoglalták’…”35 Mintha Tuka csak üres
frázisnak tekintette volna hazafias megnyilvánulásukat.

Tuka azonban nemcsak a konzervatív irányultságú joghallgatók szervezke-
désében vett részt, hanem csatlakozott a Pécsett is kibontakozó keresztényszocia-
lista mozgalomhoz. „Egy itteni pap felhívására tartottam néhány elõadást a munká-
soknak. Ott köznapi nyelven szólhattam, s a beszédem egészen gördülékeny volt”
– írta 1907. tavaszán.36 S valóban, neve fel-felbukkan a pécsi keresztényszocialis-
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31 Pécs, 1914. szeptember 25. Ms 4811/682.
32 Felkai László: A szabadtanítás pécsi kongresszusa 1907-ben és az iskolánkívüli oktatás korabeli tör-
ténetének áttekintése. In: Pedagógiai Szemle, 1954/4–5. 359. skk. Horváth Zoltán: Magyar századfor-
duló. A második reformnemzedék története (1896–1914). II. kiadás. Budapest, Gondolat, 1974. 306.
skk.
33 A szabad tanítás Pécsett 1907-ben tartott országos kongresszusának naplója. Vörösváry Ferenc
(szerk.). Budapest,, 1908. 648.p.
34 Pécs, 1907. október 10. Ms 4811/623
35 Egyik levelében Tuka bevallotta mesterének, hogy egyetemi tanulmányai elején õ maga is Pikler Gyu-
la hatása alatt állt, s éppen Conchának köszönhetõ, hogy kigyógyult a “Pikler lázból”. Pécs, 1907. de-
cember 30. Ms 4811/626
36 Pécs, 1907. április 21. Ms 4811/621. Tuka már korábban is kapcsolatban állt a keresztényszocialis-
tákkal. Legalábbis a jelölõbizottság a tanári pályázatok értékelésekor Tuka személyével kapcsolatban
feljegyezte, hogy részt vesz a keresztényszocialista mozgalomban. PPL Pécsi Püspöki Joglyceum ira-
tai. 144/1907 (Pécs, 1907. január 9.)
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ta rendezvények, ismeretterjesztõ elõadások, bálok alkalmával a helyi sajtóban. Az
elõadások tartása mellett közéleti szerepre annyiban vállalkozott, hogy választmá-
nyi tagja lett a keresztényszocialisták helyi szervezetének. 1911. decemberében a
keresztényszocialista program egyik szerkesztõjeként „szép elõadásban fejteget-
te” a párt programját: „a jog és igazság keresését, mint a keresztényszociálizmus
megalapozó eszközeit”.37 Úgy tûnik, hogy a párt munkájában, ha nem is az él-, de a
második vonalban számíthattak Tuka közremûködésére.

JOGAKADÉMIAI DIÁKCSÍNYEK
A tanári kar jegyzõkönyvei és Tuka levelezése egyaránt beszámolnak a jog-

akadémia kedélyeit „felborzoló” eseményekrõl. Nem kell országos jelentõségû
bûntényre gondolnunk, csupán a diákság apróbb csínytevéseire. Két érdekes eset-
re hivatkozhatnánk ezekbõl az évekbõl. Az egyik „incidens” Tuka óráján történt, s
ha õ nem említi meg Conchának, valószínûleg még ennyi nyoma sem maradt vol-
na; míg a másik Szent Flórián szobrának megrongálásával kezdõdött és a jogaka-
démiai fegyelmi bizottság, illetve a tanári kar elõtt végzõdött.

Az elsõ esetet nemzeti önérzetbõl elkövetett térképcsonkításként minõsít-
hetnénk. „Hazafias drámának indult és bohózat lett belõle” – értékelte Tuka a tör-
ténteket. Mindössze annyi történt, hogy az egyik közjogi órára illusztrációképpen
behozatott 1851-ben készült, „Gesamtmonarchiá”-t ábrázoló és természetesen
német föliratozású térképrõl valaki a szünet ideje alatt zsebkéssel kivágta a német
nyelvû címkét, és azt a földre hajította. A hallgatók közölték a jogakadémia pedellu-
sával, hogy „ilyen térképet magyar fõiskolán nem szabad tûrni, s a megcsonkításá-
ért szolidaritást vállalnak minden fórum elõtt.” Már-már úgy tûnt, a tanári kar elé ke-
rül az ügy, amikor Tuka magára vállalta a konfliktus békés elintézését. „A levegõ
puskaporos volt, amikor felülve a katedrára kijelentettem, hogy mielõtt a rendes
dolgunkba fognánk, egy ügyet kell elintéznünk.” – emlékezett Tuka, miként látott
hozzá a skandalum elboronálásához. Levelében hosszasan idézte melodrámába,
vagy komédiába illõ nagymonológját a hazafiságról és bátorságról, gondosan felje-
gyezve a diákság reakcióit: „derültség”, „összenézés, csendesség”, „az arcok
megnyúlnak”, „kínos csend”. Tuka színpadra méltó jelenete végül az ismeretlen
tettes vagy tettesek megszégyenülésével végzõdött. Mutschenbacher igazgató
„idõközben vért izzadott”, ám értesülvén a megnyugtató fináléról, „boldogan szo-
rongatta” Tuka kezét. A térképrongálásból nem lett az intézet falain, és természete-
sen jelentõségénél jóval túlmutató botrány.38

A második csíny elkövetõi már nem voltak ennyire szerencsések. Igaz, cse-
lekményüket nem is az akadémia falai között, hanem az utcán követték el. Egy szép
májusi éjszakán a Szent Flórián szobor kezébõl – különösebb anyagi kárt ezzel nem
okozva – két, kissé kapatos jogakadémiai hallgató letörte a lándzsát. A jogakadémia
számára kifejezetten kellemetlen lehetett, hogy e hallatlan eseményrõl a rendõrség
útján értesültek. Zárt fegyelmi tárgyalást rendeltek el a rendbontó diákok ügyében.
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37 Pécsi Újlap, 1911. december 5. 2.p.
38 Pécs, 1908. február 28. Ms 4811/627
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Az elkövetõk természetesen beismerõ vallomást tettek s tettüket mélységesen meg-
bánták, ennek ellenére a tanári kar álláspontja megoszlott a hallgatók elmarasztalá-
sát illetõen. Hárman azt javasolták – köztük Tuka is –, hogy a két jogakadémistát fél
évre zárják ki a líceumból, míg szintén hárman az enyhébb következményekkel járó
dorgálás mellett voksoltak. Az igazgató ügydöntõ szavazatával az utóbbiakat támo-
gatta. A két joghallgató csupán igazgatói megrovásban részesült.

A jegyzõkönyv tanúsága szerint Tuka a zárt ülésen arra hívta fel kollégái fi-
gyelmét, hogy a büntetés megállapításakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a ré-
szegeskedés az ifjúság körében eléggé elterjedt, s ami a rombolásra vonatkozott,
arra bõven akadt precedens még a jogakadémia épületén belül is. Utalt arra, hogy
a kar nem feledkezhet meg döntése során az intézet katolikus jellegérõl sem, s vé-
gül az elmondottakra tekintettel „szigorú büntetést” kért az elkövetõkre.39 Úgy tû-
nik, nyoma sem maradt a korábbi kedélyeskedõ, a nyilvánvaló, bár kissé gyermek-
ded diákvirtust atyáskodva elsimítgató attitûdnek. A belsõ nyilvánosság elõtt a fia-
tal professzor a morálisan ugyan megkérdõjelezhetõ, bár csekély anyagi és erköl-
csi kárral járó rongálás szigorúbb megtorlásáért szállt ringbe.

TUKA ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Nyilván alaposan megdobogtatta a tudományos pálya elején járó fiatal, 31

éves jogtanárnak a szívét az akadémiai levelezõ taggá jelölés híre. A körülmények
ismeretében már önmagában rendkívüli elismerésnek számíthatott, hogy tagjelölt-
ként a tudós társulat elé került, hiszen neve a legszûkebb szakmai köröktõl eltekint-
ve nem örvendhetett különösebb ismertségnek. A jelölés súlyát, esélyeivel ellen-
tétben növelte, hogy még nem rendelkezett az egyetemi magántanári címmel,
azaz vetélytársaival szemben a tudományos szamárlétra legalsó fokainál tartott.

A levelezõ taggá választás felvetése a magyar konzervatív politikai gondolko-
dás ismert személyiségétõl, Asbóth Jánostól származott.40 „Asbóthnak deus ex
machina- szerû ötletével, hogy is mondjam, a ’halhatalanok’ csarnokának legalább a
szele csapott meg – vallott érzéseirõl Tuka a mesteréhez 1911. március 27-én inté-
zett sorokban –, amit a budapesti és pécsi ismerõseim és barátaim üdvözõ szavaiból
fújt felém.”41 Asbóth a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjaként rendkívül
elismerõ sorok kíséretében ajánlotta megválasztásra Tukát tagtársainak. „[…] keve-
sen vállalkoznak nagy kérdések átható és átfogó tárgyalására, mely széleskörû ta-
nulmány mellett évek megfeszített, odaadó munkásságát és úgyszólván bizonyos
architektúrai alkotóerõt igényel. Ha valakinek sikerül ilyen feladatot úgy megoldani,
hogy a magasra fejlett irodalmak elõtt is becsületére válik a magyarnak és oly ma-
gyarsággal, mely egyúttal tudományos, valamint nemzeti jellegében tanúságot tesz
arról, hogy a magyar, mint kultúrnyelv megállhatja helyét a többiek mellett. Akkor ez
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39 Baranya Megyei Levéltár VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. 1. Tanári kari értekezletek jegy-
zõkönyvei. 2. doboz. 1905-1923. Lásd az 1909. május 17-i ülés jegyzõkönyvét.
40 Asbóth Jánoshoz lásd: Lackó Miklós: Két portré. I. A magyar konzervatívok legképzettebb publicistá-
ja. Asbóth János: Korunk uralkodó eszméi. In: Filozófia és kultúra. Írások a modern magyar mûvelõdés-
történet körébõl. Lackó Miklós (szerk.). MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2001. 83–91.p.
41 Pécs, 1911. március 27., Ms 4811/653
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az, ami elsõsorban érdemli meg az akadémiai pálmát” – olvassuk Asbóth méltatá-
sát.42 Azt bizonyosan tudjuk, hiszen Tuka visszaigazolta Conchának, hogy egykori
pesti professzorai közül kiknek küldte meg az 1910-es év legvégén megjelent köte-
tét. Concha javaslatára Tuka mintegy 40 helyre juttatta el a monográfiát, név szerint
megemlítve (Szászy) Schwarz Gusztávot, Timon Ákost, Kmety Károlyt, Magyary
Gézát, és külön is Prohászka Ottokárt, mint akik szóban vagy írásban megköszön-
ték a számukra megküldött kötetet.43 Asbóth akkoriban figyelhetett fel Tukára, ami-
kor több mint 500 oldalas monográfiáját, A szabadság-ot elolvasta, de Concha –
esetleg mások – „háttérmunkáját” sem zárhatjuk ki.44

Igen komoly mezõnyben kellett megmérettetnie magát Tukának az akadé-
mián. Harmadmagával legfiatalabbként s a legszerényebb szakmai reputáció birto-
kában jelölték levelezõ tagnak a filozófiai, társadalom- és történettudományi osz-
tály A) alosztályába. Rajta kívül az 53 éves Szászy-Schwarz Gusztávot, a római jog
és a magánjog professzorát, illetve a 40 éves Fellner Frigyes közgazdász, egye-
temi tanárt ajánlották akadémikusnak.

Túlontúl korainak tûnt a jelölés a lelkes és nyilván jó szándékú, ám meggon-
dolatlan, jó szándékú Asbóth részérõl, ugyanis neki tudnia, legalábbis sejtenie kel-
lett a szavazás kimenetelét. „Én oda voltam a büszkeségtõl, hogy annyi voksot
kaptam, holott a legvérmesebb számításom sem terjedt 5–6 szavazaton túl…”45 –
reagált Tuka a történtekre. Az MTA II. osztálya 1911. április 25-i osztályülésén dön-
tött a tagjelölésekrõl. Tukára, várakozásával ellentétben, jóval több, 14 igen, és jó-
val kevesebb, 24 nem szavazat esett.46 Keserû elégtétellel vehette viszont tudo-
másul, hogy a másik két jelölt sem kapta meg a levelezõ tagsághoz szükséges
2/3-os támogatást, noha Tukánál eleve esélyesebbnek tûntek és lényegesen több
szavazatot is kaptak.47 Lehet, hogy egy további, Tuka személyétõl és szakmai elõ-
menetelétõl független körülmény is rontotta kilátásait. Nevezetesen arról van szó,
hogy 1909 óta a pécsi jogakadémiának a büntetõjogász Angyal Pál személyében
már volt akadémiai levelezõ tagsággal rendelkezõ professzora. Vélelmezhetjük,
noha bizonyítani nem tudjuk, hogy a tudós társaság ilyen rövid idõn belül nem óhaj-
totta újabb pécsi taggal bõvíteni sorait.

A Magyar Tudományos Akadémia részérõl Tuka Bélát két évvel késõbb újabb
kudarcélmény érte. Az Akadémia évrõl-évre kiosztotta a legjobb jog- és államtudo-
mányi munkának kijáró Sztrokay-díjat. Az Angyal Pál és Polner Ödön által az Aka-
démia II. osztálya számára készített elõterjesztés rendhagyó módon kettõ munka
számára javasolta –- megosztva – odaítélni a jutalmat. A tizenegy áttanulmányozott
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44 Tagajánlások 1911-ben. Magyar Tudományos Akadémia. Kézirat gyanánt. Hornyánszky, Budapest,
1911. 23-24.p.
43 Pécs, 1911. január 27. Ms 4811/ 652
44 Tuka Béla: A szabadság. Politikai tanulmány. Budapest, Grill, 1910. 528.p.
45 Pécs, 1911. május 4. Ms 4811/654
46 Az 1911. április 25-i osztályülésrõl szóló jelentés. MTA Könyvtára Kézirattár. K. 1532. A II. osztály
jegyzõkönyvei 1910-1912.
47 Schwarz Gusztávra 25 igen és 16 nem, Fellner Frigyesre 23 igen és 20 nem szavazat esett. Lásd uo.
Évekkel késõbb mindketten tagjai lettek a tudós testületnek; míg Fellnert 1915-ben, addig Schwarzot
csak 1918-ban választották levelezõ taggá. Velük szemben Tuka ismételt jelölésére nem került sor.
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kötet közül Tuka monográfiáján kívül Szászy-Schwarz Gusztáv „Új irányok a magán-
jogban” címû mûvét tartották a bírálók jutalmazásra érdemesnek.48 Az Akadémia
nagygyûlése végül, hivatkozással arra, hogy a tudós testület korábban anyagilag
már támogatta Tuka monográfiájának megjelenését, ami önmagában is figyelemre
méltó, egyedül Szászy-Schwarz Gusztáv jutalmazása mellett döntött.49

A történteket Tuka rezignáltan kommentálta: „Mi is történt tulajdonképpen?
Az ország elsõ tudományos testülete érdemesnek talált arra, hogy velem foglalkoz-
zék és egy elismert hírû tudós mellé állítson. Az a körülmény, hogy a jutalmat csak
’erkölcsi valutában’ fizették ki nekem, a lényegében nem változtat. Erre az ered-
ményre is büszke lehetek, de […] nem szédített el. Hogy a jutalomnak arany valutá-
ban való kifizetésétõl elestem, csak a zsebemet bántotta, a szívemet nem”.50 Az el-
ismerés elmaradása ettõl azonban még fájdalmasan érinthette.

A MAGÁNTANÁRI HABILITÁCIÓ
Tuka számára a legelsõ pécsi naptól kezdve egészen nyilvánvaló volt, s ha

nem lett volna az, kinevezési okmánya határozottan azzá tette, hogy ésszerû idõn
belül meg kell szereznie az egyetemi magántanári fokozatot. Ez nemcsak saját elõ-
menetele és szakmai önbecsülése miatt tûnt elengedhetetlennek, hanem kenyér-
adója, a pécsi joglíceum tekintélye érdekében is. Az egyetemi magántanári cím bir-
tokosa ugyanakkor „teljes jogú résztvevõje a magyar tudományosságnak”, tehát a
habilitáció abszolválása egyfajta belépõt jelentett a magasabb szakmai körök
felé.51

Az elsõ pécsi évek során Tuka több alkalommal megírta Conchának, hogy
munkaadója nagy türelemmel, de folyamatosan érdeklõdött a disszertáció és a
habilitáció állása felõl, mígnem 1910 elején szellemes sorok kíséretében tájékoz-
tatta mentorát a kedvezõ fordulatról. „A püspök titkára52 mondotta, hogy a hosszú
várakozás után a habilitáció ügyébõl ’rehabilitáció’ kérdése lett, hogy a kissé meg-
ingott bizalom kissé helyreütessék. Enyhíti ennek a szójátéknak a súlyát, hogy az
egyik püspöki farsangi díszebéden emelkedett hangulatban követetett el.”53

A budapesti tudományegyetem elõtt folyó magántanári eljárás legfontosabb
mozzanatait a habilitáció alapjául szolgáló monográfia megjelentetése és a magán-
tanári kollokvium jelentette. A magántanári próbaelõadás megtartásától – tekintettel
Tuka több éves oktatási gyakorlatára – eltekintettek. A jog- és államtudományi kar
kari tanácsának 1910. szeptember 20-i ülésén Concha Gyõzõ terjesztette elõ jelen-
tését a politikából magántanári képesítésért folyamodó Tuka Béla „személyes minõ-
sültsége tárgyában”, amelynek alapján a kar igen meggyõzõ, 15:2 arányban a jelöl-
tet magántanári képesítésre bocsátotta. A kari tanács Tuka irodalmi munkásságá-

68

SCHWEITZER GÁBOR

48 Jelentés az 1910–1911. évi Sztrokay-jutalomról. Akadémiai Értesítõ, 1913. május 15. 311–314.
49 Akadémiai Értesítõ, 1913. június 15. 446.
50 Pécs, 1913. május 1. Ms 4811/676
51 Bíró Judit: Magántanárok a pesti tudományegyetemen. Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem történetébõl. Budapest, 1990. 81.p.
52 Mosonyi Dénes
53 Pécs, 1910. január 21. Ms 4811/643
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nak bírálatára Conchán kívül Földes Béla professzort kérte fel.54 Mindkét bírálati je-
lentés Tuka munkáját a habilitáció alapjául elfogadásra javasolta. Ennek alapján a
kari tanács 1911. október 25-i ülésén egyhangú, 15 igen szavazattal szóbeli kollokvi-
umra bocsátotta Tukát.55 A kari tanács tagjai jelenlétében lezajlott vizsgára 1911. no-
vember 17-én került sor. A hivatalból felkért vizsgáztatókon, azaz Conchán és Földe-
sen kívül – akik együttesen 11 kérdést intéztek a jelölthöz – a kar professzorai közül
a magánjogász Grosschmid Béni élt további négy tétel erejéig a kérdésfeltevés le-
hetõségével. Tekintettel arra, hogy mind Concha, mind pedig Földes teljes megelé-
gedettségüket fejezték ki a jelölt válaszaival, a kari tanács jelenlévõ 14 tagja a politi-
kából egyetemi magántanárrá képesítette Tuka Bélát. A kar határozatát szíves tudo-
másul vétel és megerõsítés végett felterjesztették a vallás- és közoktatási minisztéri-
um számára56, amire a kedvezõ válasz két hónappal késõbb meg is érkezett.57

AZ „INDEX”-ÜGY
Az 1910-es év utolsó napjaiban, sokévi munka és várakozás után végre

megjelent Tuka kétségkívül impozáns monográfiája. Elsõkönyves szerzõ létére
nem panaszkodhatott a figyelem hiányáról. Kötetérõl rangos folyóiratokban – így a
Jogállamban58, a Magyar Társadalomtudományi Szemlében59 – jelentek meg rövi-
debb-hosszabb recenziók. Az MTA által kiadott Budapesti Szemlében egyenesen
mestere, Concha Gyõzõ méltatta tanítványa könyvét.60 A polgári radikális Husza-
dik Században a közgazdasági szakíró, Székely Artúr tett közzé rövid, ám annál
kritikusabb hangvételû írást.61 Tuka számára, már csak egzisztenciális szempont-
ból is, a katolikus orgánumok recenziói lehettek a legfontosabbak. A Katholikus
Szemlében megjelenõ ismertetésben az egyházjog professzora, Notter Antal

69

TUKA BÉLA

54 ELTE Levéltár 7. a. 1. 11. Jog- és Államtudományi Kar. Tanácsülési Jegyzõkönyvek. Jegyzõkönyv a
budapesti kir. magyar tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1910. évi szeptember hó 20-n
tartott I. rendes ülésérõl. 2510/1909–1910. sz.
55 ELTE Levéltár 7. a. 1. 12. Jog- és Államtudományi Kar. Tanácsülési Jegyzõkönyvek. Jegyzõkönyv a
budapesti kir. magyar tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1911. október 25-én tartott II.
rendes ülésérõl. 17/2510/1909–1910. sz. Földes Béla bírálati jelentésére nem, Concha Gyõzõére ellen-
ben – érdekes módon – az MTA Könyvtára Kézirattárában bukkantunk rá Ms 4811/119 szám alatt.
Concha e jelentés szinte szószerinti megismétlésével méltatta Tuka monográfiáját a Budapesti Szemlé-
ben megjelent recenziójában. Lásd Concha Gyõzõ: A szabadság. Budapesti Szemle, 1911. április (412.
szám), 41–55.p.
56 ELTE Levéltár 7. a. 1. 12. Jog- és Államtudományi Kar. Tanácsülési Jegyzõkönyvek. Jegyzõkönyv a
budapesti kir. magyar tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1911. november 17-én tartott
I. rendkívüli ülésérõl.
57 ELTE Levéltár 7. a. 1. 12. Jog- és Államtudományi Kar. Tanácsülési Jegyzõkönyvek. Jegyzõkönyv a
budapesti kir. magyar tudományegyetem jog- és államtudományi karának 1912. január 24-én tartott II.
rendes ülésérõl. 1058/1911-12. sz.
58 Barabási Kun József recenziója a Jogállam 1911/4. számában jelent meg. 266–275.p.
59 Gyulai Lajos méltatása a Magyar Társadalomtudományi Szemle 1911/4. számában jelent meg
(326–333.)
60 Budapesti Szemle, 1911/április. 41–55.p.
61 Tuka egyik levelében maga is kommentálta az 1911/július-decemberi számban (242–243.p.) közzétett re-
cenziót: „A ’H. Sz.’ úgy látszik, valami kis galileista zsidó gyereknek utalta ki a könyvet ’kivégzés’ céljából. A
kis kazár bámulatra méltó ügyességgel oldotta meg a feladatát: úgy írni egy könyvrõl, hogy az kevesebb le-
gyen az agyonhallgatásnál is. „Pécs, 1911. október 31. Ms 4811/668. Székely Artúr méltányolta ugyan, hogy
Tuka tárgyilagosságra törekszik, amikor a vele ellenétes nézeteket valló szerzõk álláspontját is behatóan
tárgyalja, ám ennek ellenére „színtelen, unalmas, eklektikus” munkának tartotta Tuka könyvét.
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nemcsak Concha szellemi hatását, hanem Tuka „bölcselkedõ képességét” és szé-
leskörû olvasottságát emelte ki. Notter azzal a megnyugtató dicsérettel zárta írá-
sát, hogy Tuka munkája „kiváló nyeresége” lesz a szakirodalomnak.62

Sok fejfájást okozhatott viszont a szintén kánonjogász Hanuy Ferenc egy-
házi hatóság elõtti feljelentéssel egyenértékûnek tekintett terjedelmes bírálata, ami
legalábbis Tuka szerint mûvének egyházi indexre kerülésével járhatott volna.
Hanuy azonban nem jószántából látott hozzá a vaskos könyv értékeléséhez. Zichy
püspök 1910. december 24-én elõször Szilvek Lajos kanonokot, a dogmatika és
filozófia tanárát kérte fel, tekintse át „hiterkölcsi szempontból” Tuka frissen megje-
lent s számára felajánlott monográfiáját. A püspöki felkérésnek eleget téve Szilvek
áttanulmányozta a könyvet és arra a véleményre jutott, hogy az olvasottak „kath.
hiterkölcsû dogmába” nem ütköznek. 63 E válasz nem teljesen nyugtatta meg Zichy
püspököt már csak amiatt sem, mert Szilvek sorai utaltak bizonyos teológiai fenn-
tartásokra, ennélfogva 1911. február 11-én Hanuyt kérte fel Tuka kötetének bírála-
tára.64 Hanuy a tavasz folyamán alapos recenziót publikált a Religióban, s június
közepén kelt levelében 14 pontban külön is összefoglalta Tuka tévelygéseit.65

Hanuy olvasatában Tuka nézetei, miként a család, tulajdon és szabadság össze-
függései kapcsán írottak, több vonatkozásban is „evolúciós ízû”-ek, vagyis ellenté-
tesek az egyház tanításaival, továbbá az egyház állam alá rendelésérõl vallott fel-
fogása ellentétben áll a kánonjog elveivel. Fenntartásaira tekintettel Hanuy azt
rögzítette Zichynek írott jelentésében, hogy Tuka kötete számára az egyházi
approbáció, azaz jóváhagyás nem adható meg. Ám a következõ sorokban az
approbáció feleslegességérõl gyõzte meg a püspököt. Tukának ugyanis nem volt
szüksége a jóváhagyásra, hiszen világi ember lévén ennek megszerzésére nem
kötelezhetõ. Ugyanakkor enyhítõ körülményként Hanuy arra is hivatkozott, hogy „a
kifogásolt tételek ily nagy munkában, mely különben is csak szakemberek közt való
elterjedésre számíthat, nem látszanak bárkire is veszélyt hozni, különösen azért
sem, mert szerzõnek keresztény gondolkodása és álláspontja a mû egyéb helyein
elég világosan kidomborodik”. Végezetül azt javasolta, hogy a „szerzõnek ne gör-
díttessék akadály az útjába a mû közzétételénél és a könyvpiacra való bocsátásá-
nál”. Zichy Gyula teljes egészében elfogadta Hanuy érvelését, s a kimerítõ szakvé-
lemény megküldésével egyidejûleg 1911. június 17-i levelében tájékoztatta Tukát a
jövõben követendõ eljárásról. A püspök szinte szóról-szóra átvette Hanuy fentebb
idézett sorait, amit azzal a kötelezettséggel toldott meg, hogy munkája esetleges
újabb kiadása elõtt az egyházi szempontból kifogásolt tételeket Tukának „alkalmas
szövegezéssel” módosítania szükséges.66
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62 Katholikus Szemle, 1911/VIII. 866–870.p.
63 Szilvek Lajos levele Zichy Gyulának. Pécs, 1911. február 5. PPL Pécsi Püspöki Joglyceum iratai.
591/1911.
64 Zichy Gyula levele Hanuy Ferencnek (fogalmazvány). Pécs, 1911. február 11. PPL Pécsi Püspöki
Joglyceum iratai. 591/1911.
65 Hanuy Ferenc levele Zichy Gyulának. Budapest, 1911. június 15. PPL Pécsi Püspöki Joglyceum ira-
tai. 2262/1911. Hanuy Ferenc recenziója 4 részben jelent meg a Religio 1911/22-25. számaiban
(397–399., 412–414., 428–431., 445–447.p.)
66 Zichy Gyula levele Tuka Bélának (fogalmazvány). Pécs, 1911. június 17. PPL Pécsi Püspöki
Joglyceum iratai. 2262/1911.
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Tuka a püspöktõl kapott levelet gondosan lemásolta, s megküldte Conchá-
nak. „Három nap elõtt kaptam kézhez a püspök úr levelét, melyet másolatban mellé-
kelni bátorkodom” – írta mesterének 1911. július 5-én. „A pécsegyházmegyei inkvizí-
ció úgy látszik, Prohászka sorsára akar engem juttatni67. Ha elolvasod […] a kritikát,
ráismersz a ’Religio’-beli recenzióra. Siettem felkeresni Hanuy-Torquemada urat.
Fájdalom, nem találtam a szállásán és behatóan nem is tárgyalhatok vele, mert csak
két napig maradt Pécsett”.68 Az utcán azonban véletlenül összeakadtak egymással,
folytatta beszámolóját, így alkalma nyílt arra, hogy kifejezze Hanuynak, mennyire sé-
relmesnek érzi az „egyházi hatósági kritika egyes pontjait.” Hanuy a püspök levelére
hivatkozva emlékeztette Tukát, mindösszesen arról van szó, hogy az egyházi szem-
pontból aggályos tételeket szükséges módosítania a monográfia esetleges újabb ki-
adása elõtt. A Hanuyval folytatott utcai diszkusszió felelevenítésekor Tuka nem mu-
lasztotta el megemlíteni, ezzel nyilván cselekvésre kívánta serkenteni professzorát,
hogy nézetei védelmében Concha felfogására hivatkozott. Hanuy erre a védekezés-
re azzal replikázott, hogy a teológusok jól tudják, panteisztikus nézeteivel Concha
mennyire „téves és veszedelmes utakon jár”, ám életkora és minden kétségen felül
álló „katolicitása” megvédelmezi õt attól, hogy „a veszedelmes úton” haladva végze-
tes következtetésre jusson. A védettség azonban Tukára nem vonatkozhat, már
csak fiatal kora miatt sem, így õt segíteni kell abban, hogy a helyes utat megtalálja.
Tukát a rövidke vita nem nyugtatta meg, ellenkezõleg. Arról biztosította Conchát,
hogy álláspontja védelmében a legmesszebbmenõkig hajlandó elmenni („verekedõ
kedvemben vagyok”). Elõttünk ismeretlen válaszlevelében Concha vélhetõen ered-
ménnyel csitítgatta az egyházi dorgálás nyomán felbõszült tanítványát, ugyanis júli-
us 10-i, szokatlanul rövid levelében Tuka megnyugtatta mentorát, hogy elõzetes jó-
váhagyása nélkül egyetlen lépést sem fog tenni.69 Az „index-ügy” szerinte évekre
visszanyúló elõzményeirõl egy héttel késõbb, 1911. július 17-én keltezett levelében
azonban már részletes beszámolót küldött Conchának. E levél egyenesen vissza-
utal Tuka egyik 1907 õszén keltezett beszámolójára, amelyben még kedélyes han-
gon szólt arról, hogy jogakadémiai elõadásait a „klérus” kitûntetõ figyelemmel kíséri.
„Nem is hittem volna – írta akkoriban –, hogy a politika iránt oly nagy az érdeklõdés,
nem annyira a ’szorgalmas’ tanítványok körében, mint inkább a clérus egyik-másik
tagja részérõl. Úgy látszik, még mindig a Bors emléke fûzõdik ehhez a katedrához, s
élénk érdeklõdés tárgya: mit tanít a jogakadémia politikusa? – még mai napság is. A
szuverenitás korlátlanságát fejtegetvén meg kellett érnem, hogy majdnem anathema
alá kerültem. […] Sikerült azonban megnyugtatnom az illetõt, hogy még nem vagyok
eléggé érett – a máglyára”.70

Az évekkel azelõtti baráti hangvételû disputára emlékezve tehát nem tartotta
véletlennek, hogy a püspök titkára ezúttal arra kérte, megjelenése elõtt mutassa be
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67 Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök néhány mûve – így az 1910-ben megjelent „Az intellektua-
lizmus túlhajtásai” c. munka – 1911. június 5-én került a tiltott könyvek listájára az Index Congregatio
prefektusának a pápa által szentesített dekrétuma nyomán. Lásd Gergely Jenõ: Prohászka Ottokár. „A
napba öltözött ember”. Budapest, Gondolat, 1994. 127–149.p.
68 Pécs, 1911. július 5. Ms 4811/657. Zichy Gyula 1911. június 17-én kelt levelének Tuka által készített
másolatát lásd Ms 4811/660 jelzet alatt.
69 Pécs, 1911. július 10. Ms 4811/658
70 Pécs, 1907. november 16. Ms 4811/624
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egyházi cenzúrára monográfiáját. Tiltakozása hatására – világi lévén egyházi cen-
zúrára nem kötelezhetõ – végül amellett a kifinomult megoldás mellett döntöttek,
hogy az „Egyház iránti gyermeki tisztelet és ragaszkodás jeléül” a püspöknek át-
nyújtandó tiszteletpéldány alkalmával kéri az approbációt, azaz a jóváhagyást.

Tuka Szilvek eljárását sem hagyta szó nélkül, hiszen szemére vetette, hogy
míg munkájáról városszerte azt nyilatkozta, hogy az a „katolicitás” szempontjából
elsõrangú, addig a kötet szerzõjének – s tegyük hozzá a püspöknek – a félrema-
gyarázásra alkalmas „mondásokra” hívta fel a figyelmet.71

Zichy püspök – ez a dokumentumokból egyértelmûen kiolvasható – nem he-
lyezett kilátásba semmiféle indexet, ám, még ha szándékában állt volna, sem kez-
deményezhette a tiltólistára felkerülést, miután annak lényeges elõfeltételei hiá-
nyoztak. Ezzel a ténnyel természetesen Tuka is tisztában volt.72

A Hanuy-jelentés nyomán megküldött Zichy-levél és a Conchának címzett
Tuka-beszámoló tartalmi ellentmondásait Concha nyilvánvalóan azonnal érzékel-
te, s Tuka minden hízelgõ fondorlata ellenére, hogy professzorát „társtettesként”
maga mellé állítsa, egyetlen levéllel sikerült jobb belátásra térítenie felbõszült pécsi
tanítványát. Alapos okunk van feltételezni, Tuka leveleinek manipulatív célzatú for-
dulatait olvasván, hogy egyáltalán nem bánta volna, már csak a kínálkozó
Prohászka-párhuzam és az „ingyen reklám” miatt sem, ha könyve felkerül a tiltott
könyvek listájára, így ennek elmaradása – paradox módon – némi csalódást is je-
lenthetett számára. Azonban a püspök által kifogásolt nézetek korrekciójára tett
sejtelmes ígérvényt sem kellett valóra váltania, mert A szabadság második kiadása
nem került napirendre. Tuka utóbb keserûen panaszolta Conchának, hogy a meg-
jelenést követõ elsõ év végén könyvébõl mindössze 14 példány fogyott el a kiadó-
nál. Ám hogy raktári készletei megcsappanjanak, elhatározta – vajon e gesztus
mögött egyfajta Zichy és Hanuy ellen irányuló nemes bosszút sejthetünk? –, hogy
tehetséges diákjai számára egy-egy példányt fog ajándékozni.73

„A PERZSA HATÁRON”
A fennmaradt levelek tükrében úgy tûnik, nem Tukáról fogják mintázni az

ideális kolléga szobrát. Megerõsíti ezt a véleményt az egykori tanártárs, Bozóky
Géza 1929-ben, Tuka prágai pere idején a pécsi sajtónak adott tapintatos nyilatko-
zata, jóllehet a hangsúlyt Tuka zárkózottságára, nem pedig nagyon is megalapo-
zottnak tûnõ összeférhetetlenségére helyezte. „Rendkívül ideális, fennkölt gondol-
kodású ember volt Tuka, de nagyon óvatos, mondhatni bizalmatlan. A társadalmi
élettõl teljesen visszavonult. Az abszolút emberi igazság volt mindig eszményképe,
ezt hirdette, ezért harcol ma is, de az emberekben nem bízott”.74 Hasonló szellem-
ben tette közzé Tukára vonatkozó emlékeit egy évvel késõbb Komócsy István a
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71 Pécs, 1911. július 17. Ms 4811/659
72 Tuka 1911. július 5-i levelében olvassuk: „Igaz (…) elõször, hogy civil létemre egyházhatósági
approbációra szükségem nincs. Igaz az is, hogy a munkának a forgalomból való eltiltása nem következett
be. De a püspöki leirat a felsorolt tételeket elítéli és – ha feltételesen is – helyesbítendõknek mondja.”
73 Pécs, 1912. május 12. Ms 4811/673
74 Kemény József: Amikor Tuka Béla még a pécsi joglíceum és a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem
tanára volt. Pécsi Napló, 1929. augusztus 4.
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Pécsi Hírekben. Komócsy sorai szerint Tuka „megvetette a társasélet formalizmu-
sát, s – mint írta – modern remeteként élt Mecsek utcai villájában. Feleségén kívül
két jó barátját engedte csak magához, vagy csak engem” – olvassuk.”75

Az elsõ pécsi hetek mindenesetre ígéretesen indultak. Pécsre érkezése
napján, 1907. február 6-án leendõ tanártársai vacsorán látták vendégül, ahol még-
iscsak kötetlenebb formában ismerkedhettek meg egymással. „Csupa kedves, ko-
moly úriember, engem nagy szívélyességgel fogadtak, úgyhogy a legkellemesebb
benyomásokkal tértem nyugovóra, miután a legkitartóbbak a szálloda kapujáig el-
kísértek, úgy 3 óra felé éjfél után”76 – számolt be Conchának az elsõ élményekrõl
1907. február 20-án. A dúsan terített asztal mögött kellemesen lepergõ órákat más
forrásból is rekonstruálhatjuk, mégpedig Vasváry Ferenc professzor körültekintõ
naplóbejegyzései alapján. A Hajó Szálló elsõ emeleti egyik különszobájában
Szõnyi Ottó tiszteletére rendezett vacsorán összesen kilencen vettek részt a jog-
akadémia tanári karából a már megnevezettekkel együtt: Mutschenbacher Viktor
igazgatón kívül Schaurek Bódog, Kopcsányi Károly, Mihálffy Ernõ, Angyal Pál,
Jellachich István és Késmárky István vettek részt a lakomán.77 Vasváry naplója a
figyelemre méltó étrendet is megörökítette: „malaczpörkölt tarhonya- és burgonyá-
val, farsangi fánk gyümölcsízzel, pulykasült gyümölcsbefõttel és olasz salátával,
kenyér, hazai és déli gyümölcs, czukorka, sajt”, s kíséretképpen némi ital is elfo-
gyott.78 A helyi szokásoknak megfelelõen – beiktatását követõen – Tuka április fo-
lyamán vacsorára invitálta kollégáit, amire a változatosság kedvéért a Király utcai
„Az Arany hajó”-hoz címzett szállóban került sor. Ismét Vasváry Ferenc naplójára
hivatkozhatunk, ugyanis Tuka az általunk ismert levelekben még csak említést sem
tett az eseményrõl. Az étrend ezúttal szolidabb volt: „sör, pástétom, diós rétes, sajt,
kenyér, vegyes gyümölcs, czukorka, szilvási asztali és szentmiklósi pecsenyebor,
francia pezsgõ, szivar, szivarka.”79

A róla kialakított képpel ellentétben Tuka mégsem élt teljesen remeteéletet,
amit professzortársa, Vasváry Ferenc naplóbejegyzései is igazolnak. A társasélet
mindennapjait is gondosan megörökítõ naplóban jó néhány alkalommal felbukkan
Tuka neve, igaz, leggyakrabban a jogakadémiai tanársággal együtt járó társadalmi
kötelezettségek, ünnepi Istentiszteleteken, püspöki alkalmi ebédeken való megje-
lenés, avagy a kölcsönös udvariassági bemutatkozó látogatások alkalmával. Rit-
kábban olvashatunk kötetlenebb, bor és szivarfüst mellett közösen ünnepelt név-
napokról, avagy késõ éjszakába nyúló kávéházi csevegésekrõl, de az a tény, hogy
Tuka részese volt e társasági eseményeknek, mégiscsak megdönti a magányos-
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75 Komócsy István: Egy volt pécsi jogtanár, Tuka Béla 15 éves fegyházbüntetése jogérvényes. Baráti
visszaemlékezéssel. Pécsi Hírek, 1930. augusztus 11. 3.p.
76 Pécs, 1907. február 20. Ms 4811/620
77 A megnevezettek közül többen – Schaurek, Mihálffy, Késmárky és természetesen Vasváry – az
1923-ban Pécsett megnyíló tudományegyetem professzorai lettek. Lásd: Kajtár István: A pécsi jogász-
professzorok emlékezete 1921–1945. In: Per aspera ad astra. Megemlékezés a honfoglalás 1100. és az
Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözésének 75. évfordulójáról. Nagy Ferencné (szerk.). Pécs,
JPTE, 1997. 61–66.p.
78 Vasváry Ferenc naplója (1907. február 6-i bejegyzés). Ezúton is hálásan köszönöm dr. Nádor András
pécsi fõállatorvos úrnak, hogy a tulajdonában lévõ Vasváry-naplóból rendelkezésemre bocsátotta a
Tuka Bélára vonatkozó bejegyzéseket.
79 Vasváry Ferenc naplója.(1907. április 11-i bejegyzés)
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ság részben saját maga, részben pedig kortársai által – igaz, utólag keltett – míto-
szát. Egy mulatságos esetet éppen Vasváry Ferenc jegyzett fel. 1912. májusában
néhány jogakadémiai tanártársával, Bozóky Gézával, Szõnyi Ottóval és a Tuka há-
zaspárral felkerekedtek, hogy megmásszák a Pécs közeli Máré várát. A várrom kö-
zelében a püspökség menedékházzal rendelkezett, ami egy kis pihenési lehetõsé-
get biztosított az elcsigázott kirándulók számára, csakhogy Vasváryék elfelejtették
magukkal vinni a kulcsot. A kilátástalannak tûnõ helyzetet Tuka mentette meg,
ugyanis egy zsineg és egy hajtû segítségével sikerült felnyitnia az egyik ablakot,
így azon keresztül bemászva kiadogatták egymásnak a nyugágyakat. Vasváry
mintegy emlékeztetõül azt is feljegyezte az eset kapcsán, hogy jogtanársága elõtt
Tuka a budapesti rendõrség fogalmazójaként kereste kenyerét, vagyis arra céloz-
hatott, hogy a rendõri idõszak alatt elsajátított mesterfogásoknak most kifejezetten
jó hasznát vette a vármászástól meggyötört társaság.80

Minél több idõt töltött viszont Tuka a jogakadémián, annál elmarasztalóbb
ítélettel volt a városban tapasztalt viszonyokról, vonatkozzon ez akár az oktatás, il-
letve a vizsgáztatás körülményeire, akár a kollégák tudományos munkásságára, il-
letve ennek hiányára. Furcsa kontraszt körvonalazódik a levelekben. Mintha Tuka
jószerént csak saját magát tekintette volna az egyetlen igényes jogakadémiai okta-
tónak s alkotó elmének, aki tervein kívül telis-tele van szakmai tépelõdéssel, le-
gyen szó akár a mindennapi elõadásokra, akár a habilitációra való készülésrõl.
Mindeközben kollégái túlnyomó többségérõl – Szõnyi Ottó, Vasváry Ferenc és a
Pécsrõl hamarosan elkerülõ Angyal Pál kivételével – középszerûségükön kívül
mást nem igen tartott említésre érdemesnek.81 Minél igényesebbnek tûntette fel
magát, tépelõdései ellenére, vagy éppen azok miatt, magát annál igénytelenebb-
nek láttatta saját kollégáit. „Rettegek attól a gondolattól, hogy én is úgy éljem le az
életemet, mint a jogtanár kollégáim legnagyobb része, hogy túlesve a habilitáción,
attól kezdve egy kis hírlapon kívül soha semmit nem olvas”.82 Ennek a szinte már
rögeszmévé váló „látszat”-nak idõvel nem lehetett más következménye, mint a jog-
akadémiáról való távozás fontolgatása. Tuka a színvonalasabb oktatói gárda re-
ményében már 1911 óta kacérkodott a pozsonyi jogakadémiára való átigazolás
gondolatával.83 Azt sem tekinthetjük ugyanakkor kifejezett véletlennek, hogy az
egyetemi magántanári cím megszerzését követõen a jogakadémia igazgatója,
Késmárky István - hivatkozással az intézmény szabályzatára és szokásaira – ered-
ménytelenül ugyan, lassítani igyekezett a Tukának kijáró nyilvános rendes tanári
cím megadását.84 E mögött a sikertelen akció mögött persze ott sejthetjük a reá

74

SCHWEITZER GÁBOR

80 Vasváry Ferenc naplója (1912. május 23-i bejegyzés)
81 Pozsonyba távozta után sem gondolta ezt másképpen. „…A semmit sem dolgozó Vasváryn és az ar-
cheológiában elsõrangú képzettségû Szõnyin kívül a többi mélyen alatta marad a középszerûségen is.”
Pozsony, 1914. október 27. Ms 4811/684
82 Pécs, 1913. november 13. Ms 4811/678
83 „Bozóky kollégám pályázik Pozsonyba. Ott járt s azt a hírt hozta, hogy Vutkovics talán néhány hónap
múlva nyugalomba vonul. Igen nagy kísértést érzek, hogy tanszéküresedés estén én is pályázom.”
Pécs, 1911. május 15. Ms 4811/655. Egy hónappal késõbbi levelében már az átkerülés esélyeit latolgat-
ta: „…A habilitáció nagy ágyúja nélkül a ’pozsonyi vár bevétele’ is jelentékenyen nehezebb lesz.” Pécs,
1911. június 16. Ms 4811/656
84 A sikeres habilitáció után Tuka azzal a kéréssel fordult munkáltatójához, hogy állásában véglegesít-
sék, és rendes tanárrá léptessék elõ. Késmárky ugyan továbbította a kérelmet Zichy püspök felé, ám a
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szakmailag féltékeny kollégák irigységét is, hiszen Tuka hozzájuk képest életkor-
ban korábban érte el a véglegesítéssel együtt járó stallumot.

Ugyanakkor az Aulának arról a törekvésérõl is olvashatunk a Conchának
küldött levelekben, hogy a tanári kar tagjai lehetõség szerint helybeliek közül kerül-
jenek ki, ami Tukának – okkal – rosszul eshetett. Akkor, amikor Bozóky Géza a po-
zsonyi jogakadémiára távozott, Tuka szerint a püspökség egyik „hangadó férfiú”-ja
azt találta mondani, hogy most már csak neki kell elmennie Pécsrõl és „tiszta lesz a
levegõ”.85 A nem-pécsiekkel szemben táplált elõítéletnek kétségkívül volt alapja.
Legalábbis erre utal az a Késmárky István által 1911 õszén a pécsi püspökhöz cím-
zett levélfogalmazvány, amelyben a jogakadémia helyettes igazgatójaként a meg-
üresedõ állások betöltésekor a helybeliek preferálását ajánlotta: „…Ha vidékrõl a
legjobb erõket hozzuk ide, azok csak átmenetnek tekintik a pécsi állást, és amint
valahol más akadémián állás nyílik, oda törekszenek. […] a mi intézetünk elõkészí-
tõ iskola lesz a jogtanárságra”.86 Tuka esetében alig három év múltán vált valóra
Késmárky önbeteljesítõ jóslata.

Az oktatás színvonalát bíráló korai észrevételeire fentebb már hivatkoztunk.
A tanártársakkal szembeni kifejezett elégedetlenségnek egyik 1909-ben, a
habilitáció alapjául szolgáló disszertáció írásának vége felé keltezett levelében
adott hangot. „…Most már nagyon nyomasztóan érzem, hogy itt Pécsett senkim
sincsen, akivel az engem érdeklõ kérdésekrõl tartalmas eszmecserét folytathat-
nék”87 – fakadt ki a panasz Tuka tollából. Concha reakcióját nem ismerjük, de ab-
ból, hogy Tuka a késõbbiekben egyre nyersebb formában ismételte a számára fáj-
dalmas tényt, az õt kielégítõ szellemi közeg hiányát, arra következtethetünk, hogy
válaszsorai nem nyugtatták meg egykori tanítványát. Lehetséges, hogy Tuka pusz-
tán csak hízelegni akart Conchának, amikor lépten-nyomon arról biztosította, szá-
mára létkérdés a vele való levelezés, hiszen Pécsett szinte senkivel sem képes
szót érteni? Mi lehetett ezzel a célja, amikor amúgy is teljes bizonyossággal élvez-
hette Concha Gyõzõ atyai jóindulatát és támogatását?

A negyedik jogakadémián eltöltött év közepén, 1911. májusában Tuka újabb
kifakadásáról olvashatunk, bár ennek közvetlen kiváltó okát, saját szembetegsé-
gétõl eltekintve, amely munkabírását és kedélyét egyaránt kedvezõtlen irányban
befolyásolhatta, nem ismerjük. „Az utóbbi idõkben meglehetõsen elégedetlen vol-
tam Péccsel is, a kollégáimmal is, meg – a tétlenség miatt – magammal is”.88

Aligha tekinthetjük helyénvalónak gõgõs kifakadását afeletti örömében,
hogy Concha 1912 elejére tervezett pécsi elõadása végül elmaradt: „…Szégyen-
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joglíceum szabályzatára és kialakult gyakorlatára hivatkozva azt is megírta, hogy a magántanári képesí-
tés megszerzését követõ 3 év elteltével nevezték ki eddig rendes tanárrá a jogakadémia oktatóit. Zichy
püspök figyelmen kívül hagyta az igazgató aggályait s tekintettel arra, hogy Tuka habilitációs munkájá-
val „kiváló elismerést is aratott”, kivételes jelleggel mégis véglegesítette s nyilvános rendes tanárnak ne-
vezte ki õt. BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. 2. A Joglíceumi Igazgatóság. Iktatott
anyagok19. doboz. 21/912 (Pécs, 1912. január 26.), 437/1912. (Pécs, 1912. január 29.)
85 Pécs, 1912. május 12. Ms 4811/673
86 BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. 2. A Joglíceumi Igazgatóság. Iktatott iratok. 19. do-
boz. 235/1911
87 Pécs, 1909. május 31. Ms 4811/638
88 Pécs, 1911. május 4. Ms 4811/654
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kezve láttam volna, hogy az én városbelieim analfabéta tömege milyen szánalmas
megnemértéssel viszonozták volna a Te mélyen szántó beszédedet.”89

Az akadémiai jelölés idején – monográfiája megjelenését követõen – Tuka
sorra látogatta egykori pesti professzorait. Sokat sejtetõ sorok kíséretében értékel-
te e találkozást Conchához küldött levelében. „Végiglátogattam egykori tanárai-
mat, akik valamikor kolosszusként tûntek fel elõttem. S nem bírtam leküzdeni azt
az érzést, hogy abban, hogy arányaikat most kisebbeknek látom, nemcsak annak
van része, hogy õk leereszkedõleg közeledtek hozzám, hanem annak is, hogy va-
lamelyest én is emelkedtem hozzájuk…”90 A fentiek olvastán könnyedén kikövet-
keztethetjük, miként vélekedhetett ezekben a számára mégiscsak szakmai sike-
rekkel kecsegtetõ idõkben pécsi kollégáiról, noha róluk ezúttal nem tett említést. Is-
mét csak képzelõerõnkre hagyatkozhatunk, vajon a sikeres habilitációt, ám ku-
darccal végzõdõ akadémiai jelölést követõen mennyiben módosulhatott tanártár-
sai kárára a róluk alkotott kép. Szövegszerû választ csak 1913 õszén kapunk, ak-
kor írta le ugyanis a megsemmisítõ és megfellebbezhetetlen ítéletet: „Beszélgetés-
re itt a Perzsa határon alig van kivel”.91 A „Perzsa határ” szóvirág nyilván a szellemi
sivárság metaforája kívánt lenni, ami mégiscsak túlzásnak, sõt fellengzõsnek tûnik.
A jelek szerint Tuka ekkorra már végleg elszánta magát, hogy bízva mestere támo-
gatásában, távozik Pécsrõl. Minden valószínûség szerint sokat tett azért, hogy vi-
tathatatlan kvalitásai ellenére lehetetlen helyzetbe hozza magát a jogakadémián,
amibõl a távozáson kívül nem maradt más kiút a számára. Okkal, vagy anélkül, ta-
nártársai többségétõl elidegenedett, sõt a jelek szerint az oktatás sem elégítette ki.
Súlyosbodó szembetegsége a tudományos munkák kibontakozását gátolta. A
megüresedõ állások betöltésével kapcsolatos helyi prioritások miatt pedig ki-
mondva-kimondatlan szembe is helyezkedett az Aula hivatalos álláspontjával.

„Csak” ennyi lenne a bezárkózás és a távozás oka? Lehet, hogy még önma-
gának sem merte bevallani, hogy tudományosan megfeneklett, de legalább megtor-
pant, s a kudarc okát a felelõsséggel együtt áthárította tanártársaira?! Annyi bizo-
nyos, hogy disszertációja befejezése után nagyon is érthetõen új témák, területek
iránt érdeklõdött. „…jó lenne történeti és tételes jogi tanulmányokkal foglalkoznom. –
írta 1911. júniusában. – […] a nyáron felcsapok történésznek” – folytatta témaként
megjelölve a politikatudomány történeti megközelítésû feldolgozását.92 A következõ
nyáron külföldi, nyugat-törökországi tanulmányútra indult. „Minthogy engem a politi-
kának épen az alapvetõ problémái izgatnak, érzem szükségét annak, hogy a hely-
színen lássak primitív politikai alakulatokat. Idegen világrészekbe el nem mehetvén
figyelmem Törökország nyugati részének vad hegyi törzsei felé irányul”.93 Tuka nem
éppen a legnyugodtabb világpolitikai idõszakban három hetet töltött Albániában. Fi-
gyelmét leginkább a vérbosszú élõ hagyománya keltette fel. „Ez a vérbosszú rendkí-
vül érdekes intézmény, amelyben megvan a mi jogrendszerünknek úgy a pompás lo-
gikája, mint az elmaradhatatlan fikciói és végsõ következetlensége, a summus jus
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89 Pécs, 1912. február 7. Ms 4811/671
90 Pécs, 1911. március 27. Ms 4811/653
91 Pécs, 1913. november 13. Ms 4811/678
92 Pécs, 1911. június 16. Ms 4811/656
93 Pécs, 1912. május 12. Ms 4811/673
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summa injuria”.94 Újabb másfél év múltán arra az elhatározásra jutott, hogy albániai
élményeit felelevenítve politikai bölcseleti szempontból dolgozza fel a vérbosszú té-
máját, ám végül olvasási nehézségeire hivatkozva feladta, valójában csak prolongál-
ta tervét.95 A múltban való kutakodás, az „ásás” helyett figyelme a jelen megértése, a
„boncolás” felé irányult: „nem tudok ellenállni annak a lelki kényszernek, hogy a Te
Politikád mellé a társadalmi és állami élet jogának a bölcseletét megírjam.” 96 Miként
írta, vállalkozása pszichológiai kiindulópontjául a Freud-féle pszichoanalízist vette.
„Ez a rendszer az egyéni lélektan terén mozog ugyan és szenzációt hajhászó csoda-
bogarakkal van tele, de a figyelemreméltó alapgondolatát talán sikerülni fog a kollek-
tív lélektan terén haszonnal alkalmaznom.”97 Az 1912-es külföldi tanulmányút ta-
pasztalatit hosszú évtizedekkel késõbb mégis „kamatoztatta”, hiszen 1940 januárjá-
ban, amikor miniszterelnökként a pozsonyi egyetem rektora lett, székfoglalója témá-
jául az albániai vérbosszút választotta.98

A tanári pályázatok bolygatásával érzékeny területhez érkeztünk, ugyanis a
színfalak mögött zajló bizalmas események említésén kívül sok személyes(kedõ)
megjegyzés is elhagyta Tuka tollát. Tanulságosak ugyanakkor beszámolói, mert
még ha szûk résen keresztül is, bepillantást nyerhetünk a pécsi Aula „humánpolitiká-
jába”. Úgy tûnik, a legtöbb zördülést éppen ez a terület okozta Tukának, hiszen tudo-
mányos elkötelezettségét nehezen tudta az egyház iránti lojalitással összeegyeztet-
ni. Tuka kétségesnek tartotta az oktatás színvonalának biztosítását, amennyiben az
Aula számára a tanári állásra jelentkezõ vallásos buzgalma fontosabb a szakmabeli
jártasságnál. Ennek illusztrálására elegendõ egyetlen esetet felidéznünk. Elhúzódó
és lázas levelezés elõzte meg, illetve követte a Kopcsányi Károly váratlan halálával
1911 nyárutóján megüresedett magánjogi tanszék betöltését. Tuka Conchát is felke-
reste levelében, volna-e jelöltje Kopcsányi tanszékére.99 Concha utóbb Suloky Ist-
ván fõvárosi ügyvédet javasolta a pécsieknek.100 Egyik további levelében Tuka arra
kérte Conchát, néhány sorban külön is emlékezzen meg támogatottja katolikus érzé-
seirõl, „mert a pályázók olyanok, hogy a karban is és az aulában is ma ezzel lehetne
leghatósabban érvelni”. Ugyanakkor azt is jónak tartotta volna, ha jelöltjük ajánltatni
tudná magát Prohászka Ottokárral vagy Glattlelder Gyulával, „esetleg valamelyik
fõbb jezsuitával”.101 Október elején még úgy tûnt, Suloky annak ellenére esélyes az
állásra, hogy nem tudta megnyugtatóan bizonyítani aktív vallásosságát.102 Két héttel
késõbb, Tuka számára váratlan fordulattal, egy addig esélytelennek tartott pályázót,
Schaurek Rafaelt, Baranya vármegye 29 éves aljegyzõjét, a pécsi tudományegye-
tem késõbbi professzorát nevezték ki a magánjogi tanszékre. A pályázat menetérõl

77

TUKA BÉLA

94 Pécs, 1912. július 28. Ms 4811/674
95 Pécs, 1914. március 4. Ms 4811/680
96 Utalás Concha 1894-ben megjelent – s Tukára elementáris hatást gyakorló – fõmûvére, a „Politiká”-ra
97 Uo.
98 Lásd Prof. Dr. Vojtech Tuka, der erste Rektor der Slowakischen Universität. Pressburg, 1940. 30. A
pesti tudományegyetem képviseletében Huszti József vett részt Tuka rektori beiktatásán. Naplószerû
jegyzeteiben – némi malíciával – írta 1940. január 14-én, hogy „Tuka kb. másfél óráig olvasott fel szlová-
kul az albán vérbosszúról.” MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4202/12
99 Pécs, 1911. szeptember 7. Ms 4811/662
100Suloky István (1884–1934) utóbb kúriai bíróként tevékenykedett.
101Pécs, 1911. szeptember 29. Ms 4811/665
102Pécs, 1911. október 6. Ms 4811/666
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alkotott lesújtó véleményét, nyilván elsõ felindultságában, Tuka nyomban megírta
Conchának. Meglátása szerint ugyanis Schaurek teljességgel alkalmatlan a tanári
és tudósi pályára. Szerencsétlen alkati adottságát (Schaurek idegrángásban szen-
vedett) nem vethette szemére, bár a pályázatokról szóló jelentésben hangsúlyozták,
hogy erre tekintettel aligha alkalmas oktatásra; annál inkább nehezményezte a tudo-
mányos ambíciók hiányát. „Legbizalmasabb barátai sem merik meggyanúsítani az-
zal, hogy szabad idejét a tudományos foglalkozás örömeivel töltötte volna el. Õ
maga is megindító naivsággal meséli el curriculum vitae-jéban szószerint a követke-
zõket: ’Összes üres óráimat az egyházi zene szenteltem s már több egyházi éneket
szerzettem.’ – majd következett Tuka gúnyos konklúziója. A püspök – úgy látszik –
zenelyceummá akarja fejleszteni a joglyceumot.”103 Concha jelöltjének elejtését a
jezsuita lapszerkesztõ, Bangha Béla Bozóky Gézához intézett levelének tulajdoní-
totta, amelynek tartalmát a kandidáló bizottság elé terjesztették. Banghát Bozóky
kérte fel, tájékozódjon és adjon véleményt a Mária Kongregációba járó barátaira hi-
vatkozó Suloky személyével kapcsolatban. Eleget téve a kényes felkérésnek,
Bangha informálódott Suloky vallásos meggyõzõdését illetõen, s tapasztalatairól
tájékoztatta Bozókyt. Informátorától, Suloky közeli ismerõsétõl Bangha úgy érte-
sült, hogy Suloky korábban „határozottan atheista elveket vallott”, s hogy „fütyül a
vallási dolgokra”. Bangha úgy gondolta, ezek az információk „egyelõre tán elegen-
dõk lesznek” a joglíceum kandidálóinak a helyes döntés meghozatalához.104 Tíz
nappal késõbb Bangha részletesebben is megírta véleményét, hogy megnyugtas-
sa az aggodalmaskodó Bozókyt. „…Én azt hiszem – írta Bangha – egy kath. Intézet
tanári pályájára nem csak akkor érdemtelen valaki, ha notórius atheista, hanem
még akkor is, ha soha semmi kath. Akcióban nem szerepelt és semmi jelét
katholicizmusának nem adta.”105 Ez a levél már Schaurek kinevezését követõen
érkezett meg a címzetthez. Idõközben Bangha tudomására jutott, hogy Suloky
Concha pártfogoltja volt, s hogy önmagát Concha elõtt tisztázza, Bangha október
30-án hosszadalmas levélben tárta fel szerepét a Suloky-ügyben. „Minthogy én az
információt diszkréció alatt kaptam és diszkréció alatt továbbítottam, nincs mó-
domban, hogy forrásomat S-val közöljem; minthogy nem vádról, hanem jogos ma-
gáninformációról van szó, úgy hiszem, S. itt szembesítést és tán amúgy sem kivite-
lezhetõ szóbeli védekezést nem követelhet.”106 Bangha – kissé körülményesen,
ám már a pécsi döntés ismeretében – Conchának is megírta a Bozókyn keresztül a
pécsiek számára adresszált álláspontját. „Egyébként – s ez végleg megnyugtat –
egy kath jogakadémiára (a multakon is okulva) nem volna szabad olyat kinevezni,
akinél egyáltalán szóba jöhet, hogy atheista, vagy akinél hosszas bizonyító eljárás-
ra van szükség, hogy nem érdekkatholikus; sõt olyant sem, aki pozitív
katholicizmusáról legalább is nem ismeretes még baráti körben sem, s kath. irány-
ban érdemeket nem tud felmutatni”.107 Egy héttel késõbb Tuka is tollat ragadott,
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103Pécs, 1911. október 20. Ms 481/667. Tuka azon a véleményen volt Schaureket illetõen, hogy belõle
idõvel „jó 15-öd rangú tanár lesz, aki majd szépen elorgonálgat csendesen, nem alkalmatlankodva sem
a tudomány múzsájának, de – beteges, félénk gyerek létére – jó messzire elhúzódva a kath. ügyért foly-
tatott harcoktól.” Uo.
104Bangha Béla levele Bozóky Gézának. Budapest, 1911. október 10. MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4811/54
105Bangha Béla levele Bozóky Gézának. Budapest, 1911. október 20. MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4811/52
106Bangha Béla levele Concha Gyõzõnek. Budapest, 1911. október 30. MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4811/53
107Uo.
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hogy a Bozóky által kölcsönadott Bangha-leveleket bizalmasan megküldje
Conchának és saját akciójáról beszámoljon, hiszen a pályázat ideje alatt õ maga is
érintkezett Sulokyval.108 Az ügy azonban még nem került nyugvópontra, hiszen
Suloky november közepén valamiféle erkölcsi jóvátétel reményében legfõbb támo-
gatójához, Conchához fordult, azt bizonyítandó, hogy maguk az informátorok rága-
lomnak tartják a nekik tulajdonított, Sulokyra nézve kedvezõtlen következmények-
kel járó kijelentéseket.109 A tisztánlátás reményében Tuka, feltehetõen Concha fel-
kérésére, Budapesten felkereste s elbeszélgetett Bangha informátoraival. Végre
úgy érezhette, hogy testhez álló feladatot kapott mesterétõl: konspirálhatott, kuta-
kodhatott, s miként idézõjelek között meg is vallotta egyik levelében: „nyomozást”
végezhetett a fõvárosban. „Az ügy elõttem eléggé tisztán áll. A kissé kapkodónak,
szertelennek látszó Cs.110 a hûvös, zárkózott, bizalmatlankodó S-nak egy kevéssé
pózoló kijelentéseitõl megijedt. Felületesen és ’egyházmentõ’ szolgálatban tetsze-
legve önmagának, P. B-nak nagyképûen elmondta a megfigyeléseit. Ez utóbbi pe-
dig egy kissé elbizakodva az emberismeretében, ez adatokból teljes joggal S. val-
lástalanságára mert következtetni. Elhamarkodását azonban második levelébõl
láthatólag, maga is belátta, mert okoskodását mentegetni igyekszik”.111 Tuka leve-
le végén felajánlotta Conchának, hogy az õ jóváhagyása mellett készséggel rábírja
Sulokyt, hogy „hagyja ezt az áldatlan dolgot abba.” A késõbbi Tuka-levelek azon-
ban már nem érintik a Suloky-ügyet. Ennél fogva azt sem tudjuk, hogy Tuka közre-
mûködésével, vagy anélkül ért véget e kényes pályázat utóélete.

Az elõzmények ismeretében aligha csodálkozhatunk azon, hogy Késmárky
igazgató 1914. március 27-i levelében melegen támogatta a kultuszminisztérium
elõtt Tuka Pozsonyba kerülését a közjogi és politikai, vagy a nemzetközi jogi tan-
székre.112 Úgy tûnik, ekkorra a távozás maradt az egyetlen megnyugtató megoldás
valamennyi érintett számára, de Tukának mindenképp. Tuka Béla megüresedõ ka-
tedrájára 27-en nyújtottak be pályázatot. Közülük 1914 õszén, miként fentebb jelez-
tük, Faluhelyi Ferenc foglalhatta el a Pozsonyba távozott professzor tanszékét.113

A pécsi jogakadémián eltöltött évek nemcsak a lendületes pályakezdés,
majd megtorpanás idõszakát jelentették Tuka Béla életében, hanem a szellemi
érés idõszakát is. Világlátásának markáns pillérei – így elkötelezett, ám egyházi
felsõséggel szemben autonómiára törekvõ katolicizmusa, keresztényszocializmus
iránti vonzalma, mélyülõ antiszemitizmusa – ekkor még nem párosultak vészjósló
totalitárius nézetekkel. A pályafutás elsõ évtizede nem predesztinálta a méltatlan
folytatást és a végképp szégyenteljes befejezést. Professzoraként további tudomá-
nyos eredményekkel kecsegtetõ karrier várhatott volna rá, ha a politika szirén-
hangjának ellenállva kizárólag a katedrán marad, csakhogy a történelem nem fog-
lalkozhat feltételezésekkel.
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108Pécs, 1911. november 6. Ms 4811/669
109Suloky István levele Concha Gyõzõnek. Budapest, 1911. november 14. MTA Könyvtára Kézirattára,
Ms 4811/583
110A Suloky által megnevezett leinformálható személyek egyike.
111Pécs, 1911. december 5. Ms 4811/670
112BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai. A Joglíceumi Igazgatóság. Iktatott iratok. 20. doboz. 54/914
113BML VIII. 2. c. A Pécsi Püspöki Joglíceum iratai 1. Tanári kari értekezletek jegyzõkönyvei. 2. doboz.
1905–1923. Zichy Gyula püspök 3894/1914 sz. leiratában 1914. november 16-án értesítette a tanári
kart Faluhelyi kinevezésérõl.
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ROZVÁNY GYÖRGY

A BARANYA MEGYEI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT
TÖRTÉNETE

II. rész

A BÉV-KORSZAK KEZDETE.
A BARANYA MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTÕIPARI VÁLLALAT. 1955–1958.

Az idõ múlásával váltás-váltást követett. Még alig szokták meg a bevezetett új
vállalti rendszert, máris jött a következõ. E korszakban a pécsi építõsök életében a kö-
vetkezõ váltás a trösztös megszûnést követõ új vállalat létrehozása volt. 1955. január
1-jével jogutódként megalakult a Baranya megyei Állami Építõipari Vállalat (BÉV).

Ekkor került a vállalat élére Nemeskéri László igazgatóként, a fõmérnök elõ-
ször Balla József, majd Dulánszky Jenõ volt, a termelési osztályvezetõ kezdetben
Kovács Jenõ, utána Juhász Ferenc, míg a fõkönyvelõ dr. Várszegi Károly. Az
osztályvezetõk sorában említsük meg az elõkészítõ Egerszegi Tibort, a munka-
ügyes Tészás Sándort, a tervosztályvezetõ dr. Szemere Mátyást, a pénzügyes
Ángyán Bélát, az anyagosztály-vezetõ Bracsics Lászlót, a fõépítésvezetõk között
Rikker Mihály, Korbély Gyõzõ, majd Emrich Ferenc, Kiss Gyula, id. Harka Já-
nos, id. Domsits János, míg a szakipart Marsai András, Balázs József, László
Imre, majd Balogh Rezsõ vezette, a szerelõipart Kött Ferenc, késõbb Merckle
László. A lakatosüzemet Hochrain Ferenc, Simon Ferenc, aztán Krokuska
Károly, az asztalosok vezetõje Bertram Ferenc, Székely Ferenc majd Keresztúri
Ferenc volt, az elõregyártást Pálmai István irányította. A Panelüzem 1957–1958-tól
Juhász Ferenc keze alatt indult városépítõ útjára, akkor még mint kísérleti üzem. A
vasszerelõk Frantik Ferenc, az ácstelep Bauer Ádám irányításával mûködtek, míg
a vállalat fõgépésze Sztrancsik Elek volt. Idõközben 1959-ben Rikker Mihályt ne-
vezték ki fõmérnöknek Dulánszky Jenõ helyett, aki a fejlesztés vezetõje lett a me-
gyei nagyvállalatnak. 1960-ban Juhász Lajos lett a gépészeti osztályvezetõ.

A BÉV fejlõdése párhuzamosan folyt Pécs város fejlõdésével, növekedésé-
vel, amit jelentõsen befolyásolt az uránbányászat beindítása – amit eleinte bauxit-
ként nevesítettek – és annak beruházási igénye 1955 adott újabb lendületet a Ja-
kab-hegy oldalán a föld mélyében rejlõ uránérc bányászása.

Sok vitát követõen jelölték ki lakótelepnek Pécs város nyugati határában a
volt repülõteret. Új, nagy városrendezési feladat hárult a tervezõkre. A Pécsi Terve-
zõ Vállalat tervezõmérnöke, Dénesi Ödön Ybl-díjat kapott ezért a munkájáért. Ek-
kor indították be a volt repülõtéren az uránbányászok lakótelepének építését, elein-
te Újmecsekalja névvel, a mai Uránvárost. A 27 000 lélekszámúra tervezett város-
rész építõ gazdája a BÉV lett, olyannyira, hogy akár tábla is jelezhetné „BÉV-
városrész”. Ez is mutatja, hogy Pécs várostörténetében mekkora szerepe volt az
építõsöknek, és magának a BÉV-nek.

Az elsõ kialakított lakótömb: a mai Hajnóczy, Ybl Miklós és Kõrösi Csoma
Sándor utcák által határolt terület volt. A város lakói, akik addig soha nem, vagy
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csak ritkán tévedtek a reptérre, most egyre jobban figyelték a nagy építkezéseket.
Egy új város nõtt ki. Ezzel egész Mecsekalja felértékelõdött, a környezõ falusias te-
lepülések pedig, mint Kovácstelep, Rácváros, Patacs közelebb kerültek a város-
hoz. Természetesen ez még a hagyományos építési technológia idõszaka volt
1958-ig, de már iparosított háttérvertikum kialakításával.

Újmecsekalján lakóépületeket, üzleteket stb építettek. Évekig meghatározó
út volt a ma is Építõk útja nevet viselõ, töltésre épített felvonulási fõút. Egyébként
1955–1956-ban 374 lakást adtak át. 1955-tõl kezdve évente 5–6 ezer fõvel nõtt
Pécs lakóinak száma.

Érdekességként megemlítem, hogy 1956. október 22-én, a forradalom elões-
téjén éppen épületátadás és ünnepség volt a vállalatnál. Az Urán lakótelepen,
Újmecsekalján adták át az 1000. bányászlakást. Az ünnepségre lejött az akkori épí-
tésügyi miniszter, Szíjártó Lajos. Ez volt az utolsó miniszteri szereplése, mert hama-
rosan Etiópiában kötött ki nagykövetként. A vállalat Rákóczi úti kultúrtermében tartott
ünnepségre hozták át az egyetemrõl a 12 pontos kiáltványt, amit megmutattak és át-
adtak a miniszternek. A forradalmi idõben Meszesen végigdolgozták péntekig a he-
tet, de a többi munkahelyen sztrájkoltak. A meszesiek egymásnak mondogatták,
hogy „hallottátok, mi történt Pesten?” Összehívták a munkástanácsot azzal a céllal,
hogy leváltsák az igazgatót, de senki nem szavazta meg. Így a forradalom alatt meg-
hagyták a vállalatvezetést, Nemeskéri László igazgatót beosztásában, és rövid idõ
múltán viszonylag gyorsan visszatértek az építési munkához. A sörgyári munkahe-
lyen a sztrájkoló munkások összetévesztették a párttitkárral a hozzájuk kiérkezett
Kött Ferenc részlegvezetõt, és mielõtt megszólalt volna, elzavarták.

A BÉV most már visszafordíthatatlanul megindult a nagyvállalati fejlõdés út-
ján. Az építési igény hirtelen megnõtt. Ennek egyik lépése volt, hogy 1958. január
1-jén átvette a 22. számú Állami Építõipari Vállalattól az uránbánya ipari létesítmé-
nyeinek építését, ugyanakkor a meszesi feladatokat a Komlói Építõipari Válla-
latnak adták át. 1958-ban kezdték el építeni az újmecsekaljai Olimpia éttermet és a
Mecsek Áruházat, a postaépületet. Igaz, hogy az áruház majd tíz évet várt a folyta-
tásra. 1957–1958-ban már 1662 lakást adtak át, zömében Újmecsekalján. Érdekes
módon, egy évtizedig nem kaptak nevet az új utcák, és csak számokkal jelölték a
lakóépületeket. A városrendezési terven még nem tüntettek fel utcaneveket, mert
elõre nem döntöttek róla, hiszen az elnevezések ellentmondásosak voltak Pécsett,
és az 1956–1958-as években nehezen is tehették volna meg. A tájékozódás ennek
megfelelõen nehéz volt, még a postásoknak is.

Ebben az idõszakban jelent meg elõször a város fölé magasodó toronydaru is.
Más emelési feladatokat az uránbánya kölcsöndarujával végezték el, de már jutott felvo-
nó az épületekhez. Igaz, még lovaskordék mozgatták a földet, homokot. Annak idején
volt is egy ilyen célra szakosodott külön vállalat, amely a reptéri munkáknál dolgozott.

Az 1950-es évek vége felé már az építõipari gépesítésben is nagyot léptek
elõre. Csõvezetékes habarcsszállítás rendszeresítése, a habarcsközpontok létesí-
tése, a gépkocsipark növelése, az elsõ autódaru, a portáldaruk, a betonkeverõk
stb. növelték a hatékonyságot.
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AZ ÉPÍTÕIPAR CSENDES FORRADALMA A BÉV-NÉL. 1958–1969.
1957–1961. a panelkísérletek évei. 1958-cal lezárult a hagyományos lakás-

építési technológiák ideje. A megnövekedett feladatok, a lakáshiány és a munka-
erõhiány egyaránt sürgették a korszerû technológiák bevezetését. Figyelembe kel-
lett venni azt is, hogy nõtt a felszereltségi igény is. A lakások komfortosítása terén
is volt mit tenni, hiszen az 1959-ig épített lakásoknak mindössze fele rendelkezett
fürdõszobával. A szerkezetépítés volt a legfeszesebb feladat. Korábban megpró-
bálkoztak egy Mohácsi úti telken téglablokk-gyártással is, és egy ilyen házat falaz-
tak Meszesen, de az a kísérlet nem mutatott elõre. Csupán egy változat a próbálko-
zások közt. A végsõ megoldást a vállalat vezetõi az elõregyártásban látták. Egy
csehszlovákiai tanulmányút a pozsonyi Priemstaw vállalatnál és Gottvaldovban
segített a döntésben: keramzit-gyártás és nagypaneles elõregyártás. Ez a kapcso-
lat sokáig fennállott, sõt 1960-tól a berlini Wohnungsbau-Kombinattal és a
Tiefbau-Kombinattal, majd késõbb a lengyel bytomi építõvállalattal is.

Itt Pécsett épült fel az ország elsõ panelgyára, bár az csak egy egyszerû kóce-
ráj volt az egykori 80 m magas erõmûvi salakdomb tövében. Az 1957–1958-ban be-
indított nagypaneles kísérleteket Juhász Ferenc vezette. 1958-ban állították fel az
elsõ három kísérleti paneles családi házakat Pécsett a Huszár utcában (L, C, P jelû-
ek), egyet Kertvárosban, majd kettõt Sellyén. Ezeket követte a mezõgazdasági prog-
ram keretében 1959-ben az olaszi 104 fh-es paneles tehénistálló, amelyre már az or-
szág vezetõi is felfigyeltek. Az adalékanyag-bázist az erõmûvi salak jelentette. A já-
rási székhelyeken (Pécs, Sásd, Sellye, Pécsvárad, Szigetvár, Siklós) további 11 pa-
neles családi házakat, majd hat községben (Csányoszró, Berkesd, Monyoród, Er-
zsébet stb.) panelistállókat építettek.

Két alapanyagra épült a technológia, a salakra és a keramzitra. A salakdomb-
ból bányászták, fejtették ki a darabos salakot, amit meddõsítettek, agglomeráltak,
majd kiégetés után kõtörõvel összezúzták és forgórostán osztályozták frakciók sze-
rint. A könnyített beton egyik adalékanyagát adta a meddõsített salak, a másikat a
keramzit, amit duzzadó tulajdonságú agyagból állították elõ égetéssel. E célból a kí-
sérleti panelüzem saját agyagbányát üzemeltetett eleinte Mecseknádasd közelé-
ben, majd Kozármisleny mellett. Ameddig a saját keramzitüzem el nem kezdte mû-
ködését, addig a beremendi cementgyár forgókemencéjében égették ki. A 400–500
kg/m3 térfogatsúlyú keramzit 1976-ig, az országos típuspanel bevezetéséig volt ada-
lékanyag, míg a salak a salakdomb robbanásáig, az 1962. év végéig.

Ezt követõen beszüntették a fejtést, és folyamkavics lépett a helyébe, külön
hõszigetelõ réteggel, ámbár e két adalékanyag volt a lényege és egyedisége a pé-
csi panelnek, mely elsõ volt az országban. Az eredeti pécsi panel saját fejlesztésû
volt, ami ma a szigorított hõtechnikai követelményeknek is jobban megfelelne.

Az 1962-ben beindított stasa födémgyártás is egyetlen volt az országban.
Sajátos, hosszúpados, feszített födémpalló, amit 200 m hosszú gyártópadon beto-
nozó finiserrel gyártottak a kívánt méretre vágva. NDK-kapcsolatok révén vásárol-
ta meg a BÉV ezt a technológiát és berendezést, amit a hazai viszonylatokhoz iga-
zítva korszerûsített. A stasaüzem csúcsteljesítménye 242 000 m2 födém volt
1968-ban. A stasa födémpallókat országos ellátásra gyártották és szállították.

82

ROZVÁNY GYÖRGY

82
PSz_2003-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-03_Osz\PSZ_2003_Osz_xx.vp
Tuesday, February 12, 2013 8:22:18 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



1960-ban kezdték el az elsõ többszintes, háromemeletes panelház gyártá-
sát és felépítését Újmecsekalján (87. számú épület, ma Veress Endre út 5.), melyet
1961. szeptember 15-én adtak át. Ez egyszeriben megváltoztatta a vállalat arcula-
tát, mert a paneles építési rendszer bevezetése felgyorsította a lakásépítés üte-
mét, ami a vertikumok bõvítését is magával hozta. Természetesen a BÉV másféle
technológiákkal is kísérletezett az 1960-as években, és éppen ez a rugalmasság
emelte szakmai tekintélyét az országban.

1959–1960-ban elkezdték a panelüzem területén a keramzit égetõüzem,
majd rá egy évre az új panel gyártócsarnok építését, melyet 600–900, késõbb 1200
lakás/év kapacitásra terveztek, és a stasa födémgyártó üzemet. 1963-ra teljessé
vált az új paneles gyártókomplexum. Akkor ez jelentette a jövõt. 1967–1968-ban
1200, 1969-ben 1400, 1970-ben pedig már a csúcsot jelentõ 1500 lakás paneleit
gyártották a poligon jellegû panelgyárban.

Az építõipar immár meghatározó ipara lett a megyének. 1961. január 1-jével
a Baranya megyei Mélyépítõ Vállalat, a korábbi 3. számú Mélyépítõ Vállalat (igaz-
gató Tátrai József, fõmérnök Ladányi Imre), kétharmada (személyi és eszközál-
lomány, feladatok) beleolvadt a BÉV-be. Ezzel a mélyépítési tevékenység is szer-
ves része lett a BÉV vállalkozásainak. A mélyépítõsök is magukkal hozták múltju-
kat: így a meszesi lakótelep, Újmecsekalja és az uránbánya összes addigi mély-
építési létesítményei õket dicsérik. A feladatok kiterjedtek az út- és vasútépítésre,
gépi földmunkavégzésre, külsõ közmûépítésre, vízépítési munkákra stb. Ettõl az
idõtõl kezdve a BÉV által épített magasépítési munkák mellé oda kell érteni a kap-
csolódó mélyépítési munkákat, létesítményeket is.

A mélyépítési fõtevékenység részbeni szervezeti változást váltott ki, a ma-
gasépítés érintetlenül hagyása mellett. Tarjáni Lajos termelési osztályvezetõ irá-
nyítása alatt két mélyépítési fõépítés-vezetõség alakult (IV. és V.), Chrenóczy
László és Zárai György vezetésével. Késõbb õket Fenyvesi György és Barth
István váltotta fel. De erre az esztendõre esik a panelüzemi változás is, mivel Ju-
hász Ferenc fõtechnológusi beosztásba került, Pálmai István lett az üzem vezetõ-
je (1961–1966), az õ utódja pedig Bánfai Antal.

Pécs város lakossága 1960-ra már meghaladta a 110 000-et. A rohamosan fej-
lõdõ város szinte minden részén ott volt a BÉV, mint építõ, városformáló erõ.
1960–1961-ben 508 illetve 306 lakást adtak át; 1962–1963-ban 677 illetve 745 lakást;
1964–1965-ben 821, illetve 971 lakást; 1966–1967-ben 898 illetve 994 lakást. 1968-tól
1000 lakás fölé nõtt évi átlagban a lakásátadások mennyisége, ami a korszerû techno-
lógiának, a panel elõregyártó üzemnek volt köszönhetõ. Így 1968-ban 1163. 1969-ben
1044 lakást adtak át. 1962-ben érték el az 5000., míg 1968-ban a 10 000. lakást.

A VDM-építkezéseken (ércdúsító mû) két egyedülálló építési módot alkalmaz-
tak, ami akkor világszínvonalú technológia volt. Az egyik, Magyarországon az elsõ,
magasépítésben alkalmazott nagykábeles, utófeszített rácsos tartószerkezet (1961) a
másik, az elõregyártott vasbeton térelemekbõl utólag összefeszített kõzetszállító csõ-
híd (1962). Ez utóbbihoz a csõhíd-térelemeket a panelüzemben gyártották le.

1960 és 1968 között a lakásépítési feladatok mellett különbözõ rendeltetésû
létesítményeket, ipari- és középületeket építettek. Ilyenek: az Üszögi vízellátás
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(1959–1962), ahol Thoma-féle utófeszített vasbeton medencéket építettek; a 400
ágyas klinika (1960–1963); Pedagógiai Fõiskola bõvítése és a diákotthon (1962); az
Építõk úti MTH Ipari Tanulóiskola (1962); Újmecsekalja 24 tantermes iskola (1962);
további iskolák, óvodák, bölcsõdék, ABC-áruházak, üzletházak, a Baromfikeltetõ
(1962); Raktárbázis (1962-1964–1969); Röviköt raktára (1962); a boldogasszonyfai
baromfikeltetõ (1962); az ÁFOR-telep (1961–1964); az Uránnak a VDM komplexum
(1962), a Villányi Borkombinát (1962); a KPM és a Vízügyi Igazgatóság irodaházai, a
volt III. ker. Tanács (1962–1963); a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola (1968–1970); a
Tejipari üzem (1964); a Patyolat (1962–1964); a PÉTÁV központ, a siklósi laktanya,
a POTE Szigeti úti elméleti tömbjének átépítése a volt hadapród iskolából, Új-
mecsekalján (Uránvárosban) a 17 emeletes toronyház, az Uránbányának a II. és III.
bányaüzeme, a szénbányának az István III. akna, az Autóközlekedési Vállalat (Vo-
lán-telep) (1964–1968); a Pécsi Szennyvíztisztító-telep (1962–1966); a Cserkúti
gépállomás (1966); a MÉK telep és végre a Mecsek Áruház befejezése stb. valamint
Mohácson, Siklóson és Beremenden panelházak (1969–1970); Petõfi utcai 48 laká-
sos OTP-ház (1968); a hirdi szövõcsarnok (1968).

A mélyépítési munkák közül kiemelkedik a beremendi szennyvíztelep, a
Beremendi Cementgyár és kõbánya, a Nagyharsány–Beremend közötti közút, a
Villány–Beremend és Nagyharsány–Beremend közötti vasútvonal és sok-sok mû-
tárgy megépítése a gyártelepen kívül, az itteni készenléti lakótelep (1969), továbbá
a VDM zagytéri, zagykezelési mûtárgyai, Kõvágószõlõs és Cserkút vízellátása, a
pécsi távfûtés alapépítményei és a mecseki vízellátás. 1967-ben kezdtek a TV-to-
rony építésébe, ami 1973-ig tartott. És nem hagyható ki a BÉV saját munkásszálló-
inak építése négy ütemben, 1960–1975 között. Ma a Pécsi Tudományegyetem tu-
lajdonában vannak.

Valamennyi épület meghatározó ma is, nem egynek városképformáló szere-
pe van. Természetesen vitatkozni lehet azon, ki-ki miként látja, de vannak, és ek-
ként kell kezelni õket. Minden épület a tulajdonosának a legfontosabb. Több épület
egy-egy új építési technológia bevezetésének az elsõ állomás is egyben. Így pél-
dául: az Endresz György utcai tízemeletes panelházaknál alkalmazott elõször a
BÉV úgynevezett Frankie-cölöp alapozást (1968), a Mohácsi Székgyár szerke-
zet-építésénél a BVM 9x9 m-es csarnokrendszert, a Nagy Lajos király úti már emlí-
tett irodaépületek UNIVÁZ-rendszerûek, miként a PMMF épülete is. A 17 emeletes
épület szerkezetépítésénél alkalmaztak elõször csúszó zsaluzatot 1969-ben és új
födémzsalukat. A „csúszást” 40 nap alatt érték el. Két évvel késõbb átadták az ak-
kor legmagasabb pécsi lakóházat. Csúszó-zsaluzatos technológiával építették
(idõrendi megjelölés nélkül) a pécsi 600 vagonos és a mohácsi 2000 vagonos ga-
bonatárolókat, az újmecsekaljai 17 emeletes toronyházat, az uránbánya IV-es és
V-ös üzemépületét, és az István-akna III-ast, és természetesen a TV-torony 170
m-es törzsét. Ennek megfelelõen az öntöttfalas betonozási technológiával készí-
tették, miként a Mecsek Áruház melletti lakóépületet is. Egyik legérdekesebb fel-
adat volt a Volán-telep csarnoka, amelyet helyszínen elõregyártott, hiperbolikus
paraboloid formájú vasbeton lefedéssel láttak el.

Az állandó mûszaki fejlesztés eredményeként lépést tartott a BÉV az euró-
pai építési színvonallal. Hazánkban élenjáró cégként jegyezték a korszerû techno-
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lógiák kísérletezése, bevezetése és alkalmazása terén, amihez kiváló mûszaki fel-
készültsége volt.

Az elsõ BNV-n is részt vett újdonságaival a BÉV. A híre oly mértékû volt,
hogy számtalan külföldi delegáció látogatott a vállalathoz tanulmányozni az itteni
technológiákat és alkalmazásukat. Valamennyi volt szocialista országból, de nyu-
gatról is jöttek, olaszok, franciák, németek stb. 1967. májusban kilenc szocialista
ország 120 fõs KGST-küldöttsége, miniszterek vezetésével látogatott el Pécsre, és
megtekintették többek között az épülõfélben lévõ Újmecsekalját, a 400 ágyas klini-
kát. A vendégeket dr. Trautmann Rezsõ építésügyi miniszter kalauzolta a megye,
a város és a vállalat vezetõivel. 1968-ban újabb, 17 fõs KGST-küldöttség látogatta
meg a vállalatot, de magas szintû állami és szakember-delegáció érkezett Angliá-
ból és a Szovjetunióból is.

Az 1960-as évek jelentették a gépesítés évtizedét. Az elsõ Panther típusú
autódaru mellé már csehszlovák Tátra autódarukat vásároltak, és sorra feltûntek
az építkezéseken a Wolf és Baumeister toronydaruk is. A gépesítési program ré-
szét képezik a keramzitüzem, a panelgyári gyártócsarnok és külsõ területek, a
stasaüzem teljes ipari gépesítése. Közben 1966-ban a panelüzemben DEJ-födém
gyártásával járultak hozzá a panelprogramhoz. 1966-ban elkészült a régen várt
szerelõipari elõregyártó üzem. Technológiai vonatkozásban újdonság volt, hogy az
ország elsõ bitumoperlit keverõgépét saját fejlesztésben dolgozta ki a vállalat, és
alkalmazta iparszerûen a bitumoperlitet. A gépészeti fejlesztések sorában 1968-
ban aszfaltfinisert és vagonkirakó-gépet vásároltak. 1968-69-ben az ekkor már
1700 darabos gépparkot tovább bõvítették 2 Poclein hidraulikus kotrógéppel, 5 te-
herautóval, 3 önrakodó dömperrel (a panelüzem kapta), Multicar targoncákkal,
szállítószalagokkal, gyorsfelvonókkal, hegesztõ berendezésekkel, tömörítõ gépek-
kel stb. 1969-ben további 10 db Multicar targoncát, egy rakodógépet, és 30 beton-
keverõ-gépet vásároltak, köztük egy betonközpontot is.

1967-ben még eléggé korszerûtlen körülmények közt dolgoztak az asztalos-
üzemben, ahol szintén várták már a fejlesztést. Megjelent a K4, E4 és D4 típusok
alkotta új panelcsalád 1967-ben. Kísérleteket folytattak a vulcolor nevû burkolólap
üzemszerû alkalmazására.

A technológia fejlesztés során rendkívül érdekes volt a TV-torony építkezés.
Országos rekordot állítottak fel a csúszózsaluzat alkalmazásával, mert 132 m ma-
gasra jutottak fel, és innen még 3 m átmérõjû, 35 m magas tornyot kellett tovább-
csúsztatni a svéd elektrohidraulikus emelõkkel a Borsod megyei ÁÉV és 31. sz. Épí-
tõipari Vállalatok segítségével. Összesen mintegy 170 m magas vasbeton csúszó
zsalus torony emelkedett a felhõkig 1968-ban a Misinán, úgy, hogy még állt mellette
a régi Kiss József-kilátó. 1968. október 22-én a lépcsõpanelek lezuhantak, majd az
újabbakat a konzolokhoz erõsítették. 1970-ben került helyére a TV-torony 75 tonnás
erkélyzsaluja. A mélyépítés területén a nagygépesítés lehetõvé tette az elõregyártott
vb. csõelemek alkalmazását, és elõregyártott víztárolók szerelését-építését.

További épületátadások: a Tiborc utcai iskola (1967); a Gyermekklinika bõvíté-
se (1964–1967); az AFIT-telep (1967); Nagydobszán a tsz-istálló (1967); az Autóköz-
lekedési Vállalat, a késõbbi Volán irodaháza (1967); Újmecsekalján a „Mamutház”-nak
becézett 137 lakásos épület (1967) és a 20 tantermes (késõbbi Komarov, majd Babits)
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gimnázium (1967); az Északi körúton, a mai Kodály úton lakóépületek (1967); az
Agroker irodaháza (1968); a Kesztyûgyár kilencszintes irodaépülete (1968–1969); az
SZTK-székház (1969); és a Szigeti úton az elsõ panelépületek (1969).

Az 1966-os esztendõhöz fûzõdik az elöregedett Szigeti városrész szanálása,
a régi házak bontása, ugyanakkor jellemzõvé vált Újmecsekalján a „lakásátadó hét-
fõ” rendszeressége. Egyébként a nép nyelvén már akkor Uránvárosnak nevezték
ezt a városrészt. A Beremendi Cementmû építkezéseit is elkezdték 1968-ban.

Fontos momentum volt 1967. január 1-je, amikor beindították a havi rend-
szerességgel megjelentetett Baranyai Építõk lapját, a korábbi egyszerû Vállalati
Hírek helyett. A BÉV 20 éves történetét bemutató kiállítást rendeztek 1968-ban. A
szervezeti felállásban létrehozták az igazgatási és jogügyi osztályt. Az 1968 évi
eredmények alapján az ország legkiválóbb építõipari vállalata lett a BÉV, és el-
nyerte a Szocialista munka vállalata címet. 1968-ban építették az elsõ tízemeletes
panelházakat. Egy újabb lépés feljebb, az ég felé.

A BÉV munkaügyi helyzetének jellemzéséül álljon itt néhány adat: a munkás-
szállókon 1338 dolgozó lakott, 1200 fõ járt be naponta vidékrõl, akiket napi 30–40
szerzõdéses járattal vittek a BÉV-munkahelyekre. A létszám alakulásában szinte
mindig a nagy fluktuáció volt a jellemzõ: felvettek 1393 dolgozót, és leszámolt 955 fõ.
1969. év végére 4197 volt az összlétszám, új belépõ 1759, leszámoló 1595 fõ.

Érdekesen alakult az újító-mozgalom is. 1966-ban az Év Újítója Sinkó Ta-
más volt. Amíg 1967-ben például 167 újítást adtak be, és abból 101-et fogadtak el,
addig 1968-ban már csak 30 újítást nyújtottak be, és mindössze 8-at fogadtak el.
Rendszeresen a BÉV-nél végezték szakmai gyakorlatukat a Polláck Mihály Építõ-
ipari Technikum, majd Szakközépiskola tanulói, és a vállalat a szakmunkásképzés
részére tanmûhelyeket, valamint oktatókat is biztosított. A szakmunkásképzésben
mindig is érdekelt volt a BÉV a szakmai és ipari fejlõdéssel párhuzamosan.

1968-ban egy érdekes színfolt szûnt meg azzal, hogy a SZEFU automatikusan
beolvadt a BÉV-be. Az õsi szállításmódot képviselõ Szekérfuvarozó Vállalat lovas
szekereit és kordéit kiszorították a dömperek és a teherautók. Korábban központi ren-
delkezésre a vállalat mezõgazdasági termelést is folytatott a vonóállatok ellátására.

Felvetõdött a központi telep kérdése, mivel a vállalat részlegei szétszórtan,
15 telephelyen mûködtek. Cél a centralizáció megteremtése 1975-ig, annál is in-
kább, mivel várható volt az évi 800 millió Ft-os termelési felfutás.

A vállalati életben újabb állomás az ötnapos munkahét általános bevezeté-
se. 1969. március 31-én, Újmecsekalján adták át a 100. panelházat. 1969. április
25-én Bondor József építésügyi miniszter a Pécsi Nemzeti Színházban tartott ün-
nepségen adta át a „Minisztertanács és a SZOT Vándorzászlaját” a cégnek. Ter-
mészetesen ezen kívül számtalan elismerésben részesítették a vállalatot: az évti-
zedek során volt élüzem, kiváló vállalat, és több általa épített létesítményt érdeme-
sítettek nívódíjra. A jubileumok sorában egy szerényebb eredmény: 1969. novem-
ber 6-án gyártották le a stasa üzemben az 1 milliomodik m2 födémelemet.

A vállalati össz-feladatok mintegy 40 %-át tették ki 1968-69-ben a kiemelt
beruházások, mint a Szigetvári Konzervgyár, a POTE Elméleti tömb, a Raktárbá-
zis, a Mûszaki Fõiskola és a Beremendi Cementmû (BCM). Különösen nagy fel-
adatot jelentett az elsõsorban magasépítéssel foglalkozó vállalatnak a Beremend
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és Villány közötti 10 km-es közforgalmi vasút megépítése. A panelüzemben kapa-
citásfelfutást terveztek az évi 900 lakásról 1500-ra. Az éves feladatoknak általában
30–40 % -át tette ki a lakásépítés részaránya.

AZ IPAROSÍTÁS UTOLSÓ SZAKASZA A BÉV-NÉL. 1970–1976.
Ezt a kort talán azzal kezdhetnénk, hogy az 1970. évi nagy alföldi árvíz meg-

mozgatta az egész ország építõs közösségét. Az újjáépítésre összefogott az
egész ország a minisztérium irányítása alatt. A BÉV-nek jutott az a feladat, hogy a
még nevét sem hallott, távoli Fülpösdaróc községet újjáépítse. Jakab József épí-
tésvezetésével 1970–1971-ben újjáépítették a községet, mintegy 100 családi há-
zat adtak át egy éven belül. A BÉV dolgozói 438 000 Ft-ot adtak össze az árvízká-
rosultak javára.

1972-ben újabb jelentõs vendéglátogatásokra került sor. André Bettencourt
francia miniszter vezetésével francia építésügyi küldöttség ismerkedett az itt folyó
munkával és mûszaki fejlesztésekkel. Még ebben az esztendõben német, csehszlo-
vák, bolgár és lengyel szakemberek jöttek tapasztalatcserére. A BÉV részérõl
Nemeskéri László igazgató vezetésével küldöttség utazott Franciaországba, majd
egy másik delegáció az NDK-ba látogatott. 1972-ben „lenini mintára” bevezették a
kommunista szombatokat. Ahogy szaporodtak hazánkban a személygépkocsik,
megalakították a Magyar Autóklub BÉV-es csoportját is.

A vállalat iparosítási programja keretében 1971-ben szervezték meg a he-
gesztés-technológiai csoportot, majd létre hozták a szerelõ elõregyártó üzemet is.
1972-ben két új szerkezetépítési technológiát honosítottak meg a BÉV-nél, a
könnyûszerkezetes épületszerelési módot és a PEVA alagútzsalus technológiát,
melynek a továbbiakban többcélú feladata is volt. 1971-ben elérte a vállalat az 1
milliárd Ft-os évi termelési értéket.

Az Uránváros befejezése után a szanált Szigeti városrész, majd 1971/72-tõl
Kertváros kiépítése lett a lakásépítési program központi része. Azt lehet mondani,
hogy a „béves” építõsök keze alól négy városrész nõtt ki a vállalat mûködésének
idejében: Meszes, Uránváros, Szigeti városrész és Kertváros. A Siklósi városrész
teljes átalakítása is a BÉV nevéhez fûzõdik. A mai Nagy Lajos király útja volt az el-
képzelt új városközpont. Ahogy Uránváros más akart lenni, mint Meszes, úgy már
Kertváros is újabb arculattal nõtt bele a városba. A már ismertetett szervezeti felál-
lásban mûködött a vállalat 1974-ig.

1974-ben az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (ÉVM) és a párt
4000 lakás kapacitású házgyárat akart a BÉV-re erõszakolni, amit végül is Szeged-
re vittek 2000-es kapacitásúvá csökkentve. A patacsi területen a Központi Telepet
ugyanúgy alakították ki, hogy ott is lett volna rá hely. A hetvenes években a vállalat
kapacitása is elbírta volna, de csak 2000-es nagyságrendben, ám az ÉVM mere-
ven ragaszkodott a 4000-es kapacitáshoz. Egyébként akkortájt a veszprémi, a
gyõri, a kecskeméti sem volt teljesen kihasználva. Ezután a BÉV úgy döntött, hogy
akkor inkább a saját panelüzemét fejleszti. Az ország elsõ automata betonközpont-
ját is itt építették meg. Így került sor 1975–1976-ban a panelüzemi rekonstrukcióra.
A Központi Telepen Peddinghaus (1973) betonacél-feldolgozó üzemet létesítettek,
valamint automata betonközpontot (1974–1980).
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Ebben az idõszakban az egyik legnagyobb, országos kiemelt besorolású
építkezés a Beremendi Cementmûvek (BCM) volt, amelynek komplex beruházása
2,8 milliárd Ft volt. Ennek mintegy 1/3-át a BÉV építette. Termelési kapacitása pe-
dig 1 millió tonna cement évente. A BCM-et Bondor József ÉVM miniszter adta át
1973. november 6-án.

A Szigeti városrész építése a végéhez közeledett, amikor 1971-ben beindí-
tották az új Kertvárosi lakótelep építését, amelyet több ütemben történõ kivitelezés-
re terveztek (Lvov-Kertváros, Siklósi városrész, Málomi városrész, Árpádváros).
Két építésvezetõséget csoportosítottak az új, hatalmas, szûz munkaterületre.
1972-ben már 620 lakást adtak át itt.

A Központi Telep létrehozásával újabb szervezeti változtatásra volt szükség
a több mint 5000 embert foglalkoztató nagyvállalatnál. 1974-ben Nemeskéri László
igazgató, Rikker Mihály mûszaki igazgatóhelyettes, dr. Várszegi Károly gazda-
sági igazgatóhelyettes, Gyõri János igazgatóhelyettes, és három termelésvezetõ,
Lábadi András, Balázs József és Bogner Ferenc alkotta a felsõ vezetést. Utóbbi
késõbb termelési fõmérnök lett, majd 1976-ban ipari fõmérnökséget hoztak létre.
Ipari fõmérnök Metzger Tibor, majd Dárdai Jenõ, létesítményi fõmérnök Gauser
Péter, míg kivitelezési fõmérnök Bogner Ferenc lett. Közben a vállalat átvette, to-
vábbfejlesztette és bevezette a jugoszláv IMS építési rendszer panelüzemi gyártá-
sát és építésszerelési alkalmazását.

Az 1970-es években átadott létesítmények: a harkányi BÉV üdülõ (1970); a
Veress Endre úti Rendelõintézet (1970); a Mecsek Áruház (1958–1970, közben 10
év kényszerszünet); a Tanárképzõ Fõiskola kollégiuma (1971); a sátorhelyi 8400 fé-
rõhelyes sertéstelep (1969–1970); a görösgali 416 férõhelyes tehenészet (1970); a
vágóhídi beruházások (1971–1972); a Megyei Tanács épülete (1972); a Rókus utcai
tízszintes panelházak (1972); a TV-torony (1966–1973) és étterem (1973); a sziget-
vári DÉDÁSZ-telep (1974); a BÉV Központi Telephelye (1974–1980); a Pécsi Ke-
nyérgyár (1975); a mélyépítési munkák között a Surányi–Damjanich–Jurisics–Bor-
nemissza utak teljes körû közmûvesítése, támfalak építése(1972–1975); a nagy-
harsányi vasútállomás bõvítése (1970–1972); a szénbányák területén, Zobákon,
Béta-aknán, Pécsbányán, a Szénmosónál útépítések (1972–1976); a Nagy Lajos ki-
rály úti pizsamaházak (1971); a pécsi 600 vagonos és a mohácsi 2000 vagonos ga-
bonatároló (1969–1972); a Mohácsi Székgyár (1975) és révállomás (1974); a villányi
24 000 hektóliteres „emeletes pince” (1972); a szentegáti sertéstelep (1972); a
bicsérdi tehenészeti telep (1973); a Mûszergyár-Mechanikai labor (1971–1972–
1975); a pécsi Posta Crossbar Központja (1972); a Szliven Áruház (1973); a MÁV
tanmûhely (1975); az IMS-szerkezetû POTE nõvérszálló (1975); a Bútorgyár (1975);
a Porcelángyár új kemencecsarnoka (1975); a Húsüzem TMK csarnoka (1975); az
Ifjúsági Ház (1975); az SZMT-MHSZ irodaház (1974); a KÖJÁL, az Ügyészség
(1975).

Évtizedes vágyak valósultak meg a Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok
(1971–1976) felépítésével. Külön érdekessége, hogy kísérletként elõször és utol-
jára itt alkalmaztak résalapozást. A leendõ városközpontban az SZMT-MHSZ iro-
daháznál, a KÖJÁL, Ügyészség és az Ifjúsági Ház építésénél alkalmaztak elõször
UNIVÁZ vasbeton szerkezetet.
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A lakásátadás az alábbiak szerint alakult: 1970–1971-ben 1274, illetve 1126;
1972–1973-ban 1295 illetve 937; 1974–1975-ben 757 illetve 1295; 1976–1977-ben
1068 illetve 1518; 1978–1979-ben 1455 illetve 1267 lakást adtak át. 1977-ben érték
el a 20 000 lakást, amibõl csak panel 13 000 volt. 1975 elején adták át a 10 000. pa-
nellakást.

Ugyanebben az idõszakban a vállalat létszáma az alábbiak szerint alakult:
1970-ben 1600 fõt vettek fel, és így 5150 fõre duzzadt a létszám, ami 1971 év vé-
gére 5310, 1973-ban 5480, 1974-ben 5650, míg a csúcsot jelentõ 5860 fõt 1975-
ben érték el. A fiatalok részére 1970-ben pinceklubot alakítottak ki.

1973. év elején az 1950-ben alakított Pécsi Építõk SE (elnöke Baracs Fe-
renc) elsõként csatlakozott a Pécsett erõszakkal létrehozott „minõségi csúcsegye-
sülethez”, a késõbbi PMSC-hez, teke, sakk és asztalitenisz szakosztályaival.

1974 a hetvenes évek legnehezebb idõszaka volt, mert váratlanul a város
pénzügyi nehézségei miatt csökkentett ütemet kellett bevezetni a lakásépítésben
(ekkor csak 757 lakást adtak át), holott a cég kapacitása, képessége már jóval ma-
gasabb igényt is elbírt volna. Az építõipar egy olyan iparág, ahol napról napra kell
bizonyítani, ugyanakkor a legösszetettebb, mert számtalan iparágazat és szakma
találkozik benne egy közös termék, az épület létrehozásáért. Ennek jó példái a pa-
nelüzemi termékek is, az 1974–1976-ban bevezetett vizes térelemek.

Újabb tiltakozó gyûlések 1974-ben, ezúttal a chilei fasiszta junta ellen.
Ugyanakkor olyan idõk jártak, amikor se szeri, se száma a versenyvállalásoknak. A
vállalat dolgozói 250 000 Ft-ot ajánlottak fel a mecseki felszabadulási emlékmû
építéséhez, 100 000 Ft-ot Vietnámnak és 141 000 Ft-ot a saját óvoda felszerelésé-
re. 1973-ban szovjet és bolgár egyetemisták dolgoztak a stasaüzemben.

1972–1974 újabb állomás a mûszaki fejlesztésben. A jugoszláv IMS építési
rendszer átvétele, kísérleti gyártása 1972–1973-ban, majd 1973–1974-ben az üzem-
szerû gyártás és szerelés, építés beindítása. 1974-ben kezdik meg az ország legma-
gasabb lakóépületének, az IMS-rendszerû 80 m magas, 25 emeletes magasház épí-
tését. Egyébként az IMS-technológiával összesen több mint 200 000 m2-t építettek a
BÉV és a SÁÉV mûködési területén, Budapesten és Szegeden is – középületeket, in-
tézményeket, iskolákat, ABC áruházakat, irodaépületeket és lakóépületeket. Közben
a panelüzemben kialakították a gyártó-berendezéseket. Az elsõ kísérleti IMS-épületet
Mohácson építették fel az MHSZ székházaként 1973–1974-ben. A BÉV-nél külön IMS
tervezési részleget alakítottak ki Mayer György vezetésével. 1974–1980 között épí-
tették fel a ma is sok gondot okozó 25 emeletes magasházat. Építése idején és köz-
vetlen utána szinte az építõsök zarándokhelye volt érdekessége folytán, nemkülön-
ben, mert nagyszerû panoráma nyílt a városra a magasból. Késõbb elhibázott döntés-
nek nevezték a beruházást, de az épület áll, az utókoré a feladat, hogy mi történjék
vele. Napjainkban már 13 esztendeje üresen áll a monstrum torony.

A gépesítésre is sokat áldozott a vállalat, hogy lépést tartson más részlegek ki-
szolgálása, a szállítás, illetve a daruzási feladatok elvégzésére, Így 1972–1973-ban
vásároltak 6 db 7 tonnás autódarut és egy 15 tonnás Coles-darut, 13 tehergépkocsit
és 6 dömpert. Az elsõ betonpumpát még 1972-ben vásárolták. 1975-76-ra befejezõ-
dött a mélyépítés teljes gépesítése.
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SZABÓ LÁSZLÓ GY.

ID. REUTER CAMILLO és IFJ. REUTER CAMILLO
KITAIBEL PÁL TERMÉSZETTUDÓS PÉCSI KÖVETÕI

Pécs kiemelkedõ tehetségû és példamutató erkölcsû polgárai, id. Reuter
Camillo és ifj. Reuter Camillo különös vonzalmat éreztek a természettudományok,
fõként a botanika iránt. Róluk, tevékenységükrõl, érdemeikrõl már sokan írtak ki-
sebb-nagyobb tanulmányt, méltatást, de botanikus szemszögbõl érdemes példáju-
kat, szellemi örökségüket ismét felidézni!

Noha más pályát választottak, mindketten: apa és fia hivatást teljesítettek.
Azok közé a kivételes képességû emberek közé tartoztak, akik pécsivé váltak, Pé-
cset megszerették, és otthonuknak tekintették. Nem a meggazdagodás vezérelte
cselekedeteiket, hanem a természet és a hozzá kapcsolódó helytörténeti vonatko-
zások szorgos kutatása, az igazi értékek felismerése és megmentése!

Id. Reuter Camillo 1874. február 11-én született az egykori Krassó-Szörény
vármegyei Resicabányán.1 Édesapja, Reuter Károly az 1848-as magyar szabad-
ságharc után került Selmecbányára, a történelmi Magyarország egyik legnevezete-
sebb, de mindenképpen legrégibb bányavárosába, melynek környékén az ércbá-
nyák egészen a Garam-völgyig, mintegy 360 km hosszan, elszórtan húzódtak. Fõ-
ként arany-, ezüst-, ólom- és rézérceket bányásztak és dolgoztak fel a sokfelé elterü-
lõ bányatelepeken, zúzókban és kohókban. Az akkor szabad királyi város legneve-
zetesebb intézménye – nem véletlenül – a híres bányászati és erdészeti akadémia
volt. Itt tanult Reuter Károly, id. Reuter Camillo édesapja, aki minden bizonnyal meg-
szerette Selmecbánya festõien szép környezetét. „A város felette hegyes vidéken,
hegyeken és völgyekben, rendkívül festõi vidéken fekszik; házai a völgyektõl fölfelé
körszerûen épültek, kertekkel tarkítva, festõi rendetlenségben. Az utcák legnagyobb
része felette lejtõs, a közlekedés rajtuk nagy nehézségekkel jár.”2

Érdemes megjegyezni, az idézet 1897-bõl a Pallas Lexikonból véve – hogy
„már a rómaiak ûztek itt bányászatot. Béla király a 12. században várossá emelte
és flandriai s alsó-szászországi bevándorlókkal telepítette be. Késõbbi századok-
ban nagyon eltótosodott és csak újabb idõkben magyarosodik ismét…”

Reuter Károly bányamérnöki tanulmányait befejezve elõször visszakerült
Resicabányára, ahol akkor a Monarchia egyik legnagyobb vasbányája és acélfel-
dolgozója volt. Ebben, a szintén festõi környezetben fekvõ városkában született id.
Reuter Camillo. Apja természetrajongása, ásványgyûjtõ szenvedélye, a kirándu-
lásokon szerzett élmények meghatározták késõbb kibontakozó életszemléletét.

Iskoláit is Resicabányán és a szomszédos oravicai járásban fekvõ, hegyi
utakban, völgyekben és hidakban igen gazdag Stájerlak-Aninán végezte (Anina ro-
mánul egrest jelent!).3 További tanulmányait Temesvárott, a kegyesrendiek gimná-
ziumában végezte.

90

1 Szûcs Judit: Reuter Camillo (1874–1954) élet- és pályaképe. Pécs, l996. 1–5.p. Kézirat-pályázat.
2 A Pallas Nagy Lexikona. Budapest. XIV. kötet. 1897. 1038–1039.p.
3 A Pallas Nagy Lexikona. Budapest, I. kötet. 1893. 672.p.
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A gyermekkori élmények, a természet szeretete miatt leginkább a botanika
érdekelte, de anyagi megfontolások miatt végül családja amellett döntött, hogy az
orvosi pályát válassza. Így került a Budapesti Tudományegyetemre, ahol – mint ál-
talában más orvosi fakultásokon is – az orvostanhallgatóknak is kötelezõ volt nö-
vénytanból vizsgát tenni. (Akkor még a gyógyszerek nagy része is növényi eredetû
volt!) Id. Reuter Camillo, akárcsak az orvosi végzettségû Kitaibel Pál, arra töreke-
dett, hogy a kötelezõ növénytani stúdiumokon kívül a lehetõ legalaposabb tudást
szerezzen a botanika minden területérõl.

Szorgalmas és becsületes tanulás révén kiváló eredménnyel szerezte meg
az orvosi diplomát 1901-ben. A természet, különösen a botanika szeretete azon-
ban további pályája során is meghatározó maradt.

A természet megismerése mellett, mint fiatal orvost az emberi elmekórtan
vonzotta leginkább. Szerencséjére a hazai pszichiátriai klinikák közül a leghíre-
sebbre, a budapestire nyert felvételt, ahol akkor a legnevesebb hazai pszichiáter,
Moravcsik Ernõ Emil (1858–1924) professzor volt az igazgató. Itt tanult és dolgo-
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zott tanársegédként 1918-ig, de közben, az I. világháború idején katonaorvosként
teljesített önfeláldozó és lelkiismeretes szolgálatot Zágrábban, a helyõrségi kórház
ideg- és elmeosztályának vezetõjeként.

Sikeres habilitációját követõen 1918-ban, már mint egyetemi magántanár
megpályázta és elnyerte a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem Ideg- és Elme-
gyógyászati Klinikájának nyilvános rendes tanári állását, amelyet 1923-ig ott töltött
be. Ebben az idõszakban, 1920. július 18-án, Budapesten született meg fia, ifj.
Reuter Camillo.

1924-tõl már a Pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Universitatis
Scientiarum Regiae Hungaricae Elisabethinae) Orvosi Karának nyilvános rendes
egyetemi tanára. 1923. október 24-én gróf Klebelsberg Kuno miniszter ünnepélyesen
megnyitotta a pécsi egyetemet. Ekkor a többi kar mellett az orvosi kar két elsõ évfolya-
ma leköltözött Pécsre, de a három felsõ évfolyam átmenetileg még Budapesten ma-
radt.4 Alapító igazgatóként megszervezte a Rét utca 2-ben, a volt városi elmegyógyin-
tézet átalakításával a mai formájában is mûködõ Ideg- és Elmeklinikát.

Az 1925/26. tanévben az orvoskar dékánná választotta. Id. Reuter Camillo
professzor évnyitó szavai nemcsak az akkori egyetemi ifjúság számára jelentettek
erkölcsi erõt, hanem újraolvasva nekünk is. Ezért érdemes idézésre: „Mint a mada-
rak a vihar elõtt, úgy nyugtalankodtak az emberek. Mint napfogyatkozáskor homá-
lyosul a látásunk, úgy akkor kezdtünk nem tisztán látni, nem ösmertük föl az igaz és
az álnok barátokat. Míg azután a tornyosuló felhõkbõl, mint a villám, egy gyilkos tõr
fénye bevilágított a sötétbe s látni engedett tisztán. Nagy zûrzavar támadt erre, az
álnok, a hamis szívûek megijedtek, félve a leleplezéstõl arcukat elfedve, homályos-
ságban reméltek maradni, mások mint a kígyók, zajtalanul, simán siklottak tova s
sziszegtek hamisságokat az emberek fülébe, ismét mások a zavart igyekeztek fo-
kozni, hogy rejtett céljaikat elérhessék…

E hazában soha senki sem bántotta egymást, nem bántotta soha senki a
szomszédot, megelégedtünk azzal amink volt, s nem kívántuk a másét, nem hara-
gudtunk senkire…Ahol egész férfi kellett, mindenütt ott volt a magyar, ahol a hõsök
termettek, ahol a veszedelem a legnagyobb volt. Nem volt a világégésnek egy tal-
palatnyi területe sem, melyet magyar hõsök vére nem áztatott volna… S midõn
úgyszólván már csak asszonyok és gyermekek voltak idehaza, undok férgek, utá-
latos varangyok bújtak elõ odúikból, mérges leheletükkel megfertõzték a levegõt s
elbódították az embereket. Csak ezt lesték az álnok barátok, kik azelõtt meghu-
nyászkodva csúsztak a magyar elõtt, most a megsebzett oroszlánt rugdosták, mint
a mesebeli szamár. Északról és délrõl, keletrõl és nyugatról megrohanták védeke-
zésre képtelen drága hazánkat, darabokat téptek ki testébõl, s ezért ma Cson-
ka-Magyarországon kell élnünk. Ezer éve a Kárpátoktól az Adriáig a mienk volt ez a
föld, hogy azután Abdera, akarom mondani Trianon bölcsei a rablást szentesít-
sék… Mi nemsokára eltávozunk a földi létbõl s a ti vállaitokra háramlik visszasze-
rezni azt, amit ezer éve bírtunk. Azonban e küzdelemhez erõ kell s ebben az erõ-
gyûjtésben akarjuk mi kivenni a részünket, hogy azután fölvértezve teljesíthessék
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4 Benke József: A Pécsi Orvostudományi Egyetem története. Pécs, 1992. 77.p.
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a föladatokat. Az egyetem a tudomány fegyvereit akarja nektek nyújtani, azonban
csak úgy használhatjátok az egyetem tanításait, ha azok véretekké válnak…”5

1928-ig volt dékán, addig az évig, amikor az Erzsébet Tudományegyetem
tervszerû fejlesztése érdekében Nendtvich Andor polgármester felhívással for-
dult Dunántúl valamennyi lehetséges mecénásához. 1928-tól 1930-ig, Entz Béla
dékánsága idején a prodékáni tisztet töltötte be. Még egy alkalommal, 1943-tól
1944-ig választották dékánná. Utóbb is nehéz, háborús év jutott osztályrészéül.
1944-ben meghalt Gorka Sándor, a pécsi elméleti biológiai iskola alapítója,
ugyancsak 1944-ben hurcolták el Mansfeld Géza professzort, a gyógyszertani
tanszék vezetõjét Auschwitzba, ahonnan 1945-ben csodával határos módon
visszatért, és ismét átvette tanszéke irányítását.

1944 szeptemberében, 70 éves korában id. Reuter Camillót nyugállomány-
ba helyezték. Ekkor a kormány a kar valamennyi intézetét és klinikáját hadiüzem-
mé nyilvánította. Reuter professzor még egy évig állt a klinika élén. 10 év múlva,
1954-ben a 80 éves professzort utóda, Környey István (késõbb az MTA r. tagja)
felterjesztésére az új szocialista rendszer még kitüntetésre is méltónak tartotta, így
„érdemes orvos” címben részesült! 1954. december 5-én Pécsett hunyt el.

Viszontagságos pécsi éveiben családján kívül a legnagyobb megnyugvást
és örömet a Mecsek nyújtotta számára. A természet és a botanika szeretete azon-
ban nem csupán passzió volt felelõsségteljes hivatása teljesítésén kívül, hanem
aktív szerepvállalás is. Id. Reuter Camillo alighogy Pécsre került, belépett a már
élénken tevékenykedõ Mecsek Egyesületbe. 1926-tól rendes tag, 1927–35 között
választmányi tag, 1928-tól örökös tag. 1930–35-ig a Szépítõ, illetve a Munka Osz-
tály elnöke, 1935–48 között a Mecsek Egyesület alelnöke (az elnök 1922–1946 kö-
zött Nendtvich Andor, Pécs polgármestere). 1941-tõl tiszteletbeli tag.6

Mecseki kirándulásain – Horvát Adolf Olivér szóbeli közlése szerint – gyak-
ran vett részt Jávorka Sándor akadémikus, a legnagyobb magyar flórakutató bo-
tanikus. Reuter rendszeresen gyûjtött növényeket herbáriumkészítés céljából. Ifj.
Reuter Camillo özvegyének szóbeli közlése szerint Budapestre, a Természettudo-
mányi Múzeum Növénytárába 6 nagyméretû ládában vitték fel növénygyûjtemé-
nyét (becslésem szerint mintegy 10 ezer herbáriumi példányt). Az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc leverése idején ez a gyûjtemény is a lángok martalé-
ka lett. Mind ez ideig nincs tudomásom arról, hogy maradtak-e példányok a jelenle-
gi növénytári herbáriumban, Budapesten.

Reuter professzor nyelvészeti érdeklõdése is hatást gyakorolhatott fiának
késõbb kibontakozó etimológiai kutatásaira. A Mecsek Egyesület 1932. évi (1933-
ban megjelent) évkönyvének 1–6. oldalán olvasható a Szársomlyó és vára címû ta-
nulmánya.7 Horvát ezzel kapcsolatos gondolatait lábjegyzetben hivatkozott mûvé-
bõl érdemes idézni: „Négy levéltári író alapján kimutatta (mármint id. Reuter), hogy
a 13. század végi okmányok szerint a Harsányi-hegynek régi szép magyar neve
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5 Benke… i.m. 1992. 77.p.
6 B. Horváth Csilla: A Mecsek Egyesület története 1891–2002. Pécs, 2002. 203.p.
7 Horvát A. Olivér: A Mecsek ritka virágai (A baranyai flórajárás különlegességei). 4. átdolgozott és bõ-
vített kiadás. Szabó László Gy. (szerk.). Pécs, 1988. 32.p.
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Szársomlyó volt. Szár régi magyar nyelven kopaszt jelent (szlávul pilis, mint Pilis
nevû hegységünk), a somlyó név pedig, mint a somos név is, a sárga virágú húsos
somra utal. A hegyen vár volt, ezt a középkori okmányok „Castrum Harsan” néven
emlegetik, de csak a várat nevezték így, sohasem a hegyet. 1289 óta említik a vár
tartozékaként Harsány falut. A 15. század végéig vannak okmányok a
Szársomlyóról és a várról. A vár bizonyára a török idõkben elpusztult (ez Horvát vé-
leménye). Nagyharsány a történelemben az 1687. augusztus 12-i, ún. második
mohácsi csata alkalmából szerepel, amikor a törököt kiûztük és Lotharingiai Károly
a hegyrõl nézte a csatát. Reuternek ezért az volt a kívánsága, hogy a Harsányi-
hegy helyett õsi magyar nevét állítsák vissza a térképen, ami idõvel meg is történt.
A másik óhaja is teljesült: ’A legszigorúbb állami növényvédelmet kérem e hazánk
kincsére’, vagyis a Szársomlyó flórájára.”8

Id. Reuter Camillo úttörõ munkát fejtett ki azzal, hogy a Mecsek Egyesület
keretén belül 1935-ben megalakult a Munka- és Természetvédelmi Osztály elnöki
tisztségét nemcsak elvállalta, hanem óriási lelkesedéssel cselekvésbe fogott a ter-
mészetvédelem érdekében! Titkára a ma is szellemi frissességnek örvendõ, 97.
életévébe lépett Horvát Adolf Olivér, az akkori fiatal, ciszterci gimnáziumi bioló-
giatanár. Az általa elõbb hivatkozott évkönyvben, a természetvédelmi osztály je-
lentésében ez olvasható: „A természetvédelem célja az, hogy az õsi adottságokat,
sziklákat, forrásokat, tájakat, erdõket, ritka és kiveszõben levõ növény- és állatfajo-
kat megóvja a pusztulástól. Nem az a célja a természetvédelemnek, hogy megaka-
dályozza a kultúra terjedését, hanem az, hogy ahol ez nehézség nélkül lehetséges,
õsi természeti értékekbõl rezervációt teremtsen. Így Baranyában osztályunk védet-
té nyilvánította a nagyharsányi (szársomlyói) Colchicum hungaricumot.”

1934-ben id. Reuter Camillo sürgetésére és Horvát A. Olivér kutatása nyo-
mán, az országgyûlés által elfogadott erdõ- és természetvédelmi törvény lehetõvé
tette, hogy a szársomlyói Colchicum hungaricum még 1934-ben megkapta az elsõ,
hatóságilag védett növény státusát!

1936-ban, miután id. Reuter Camillo az Egyesület alelnöke (társelnöke) lett,
a természetvédelmi osztály elnöki tisztségét Horvát Adolf Olivér vette át.

Érdemes külön megemlíteni, hogy 1935 októberében a Magyar Turista Szövet-
ség Pécsett tartotta vándorgyûlését. A résztvevõket különvonat hozta Budapestrõl. A
gyûlést a városháza közgyûlési termében tartották. Ekkor választotta a Szövetség al-
elnökké id. Reuter Camillót, Kiss Józsefet pedig tiszteletbeli taggá. Ugyancsak fontos
eredmény, hogy ekkor létesített kis botanikuskertet a Természetvédelmi Osztály a
Nendtvich Andor-menedékház területén, a madárvédelmi mintatelep mellé.

Hangulatosak lehettek a rendszeresen megtartott baráti találkozók, amelyek
már 1890-ben elkezdõdtek. A Péntek Asztal 1927-ben Kiss József asztaltársasággá
alakult. A legaktívabb turistatagok élén id. Reuter Camillo állt, a legbuzgóbb résztve-
võk között volt még Csekey László (Reuter adjunktusa), Szigriszt Lajos, Graef Já-
nos, Karg Norbert, Kaltneker Pál, Kiss Ernõ, Kraft János, Pintér János, Igaz
Béla és sokan mások. A kedélyes asztaltársaságnak nem volt „vezetõsége”. Az
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8 B. Gorváth… 2002.32.p.
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egyetlen tisztség az Asztalfõ volt. E funkciót haláláig Kiss József töltötte be. Utána
ügyvezetõként id. Reuter Camillo foglalt helyet az akkor már Kiss József-asztal élén.
Becsülendõ, hogy e baráti kis társaság mûködése alatt mintegy hétszáz összejöve-
telt és kirándulást tartott, tevékenységének fõ célja pedig a turista utak kijelölése, tú-
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Baranya legvédettebb növényritkaságai (Csapody Vera festménye alapján):
1. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum), amiért annyit küzdött id. Reuter Camillo és ifj. Reuter

Camillo, 2. Majom kosbor (Orchis simia), 3. Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata), 4. Bánáti bazsa-
rózsa (Paeonia banatica), melynek õsi termõhelyére, a Zengõre nem a Varsói Szerzõdés, hanem a
NATO telepít betonúttal megközelíthetõ katonai radarállomást!, 5. Illatos hunyor (Helleborus odorus)
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rák és vándorgyûlések szervezése volt a természetvédelem ügyének szolgálatában.
A példa követendõ! Ma ott tartunk, hogy változó világunkban még azt sem tud-

juk elérni, hogy a tájvédelmi körzetnek nyilvánított Kelet-Mecsek ékességén, a Zen-
gõn ne létesüljön betonúttal megközelíthetõ NATO-lokátor! Megszûnik az ország
egyik legszebb és legvédendõbb ritkaságának, a bánáti bazsarózsának és sok más
védett növénynek õsi termõhelye! Szükség lenne az emberi kapcsolatokra, az ér-
dekmentes barátságra, amit a Természet szeretete és tisztelete hozna ismét létre!

Id. Reuter Camillo rendszerezõ hajlamát tükrözi az a néhány példa, amelyet
Csekey István jogászprofesszor sorolt fel bibliográfiai munkájában.9

Id. Reuter Camillo életmûvének szinte közvetlen folytatását jelenti fiának, ifj.
Reuter Camillo erdõmérnöknek az életútja.

A „génforrás” azonos: a Selmecbányán tevékenykedõ nagyapa, a hegyek és
völgyek változatos természeti képe, a Kitaibelt is leigézõ ásványok, állatok és nö-
vények gazdagsága!

Ifj. Reuter Camillo azonban már „igazi” pécsi. Bár Budapesten született,
1920. július 18-án, már 25 évesen végleg Pécsre került. Nem orvos lett, hanem er-
dõmérnök. Szinte édesapja hajdani vágyát váltotta valóra. Mint az Országos Erdé-
szeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának egyik alapító tagja rendkívüli
tudományos, fõként magyar nyelvtörténeti kutatást végzett. Életmûvét nemcsak a
Dél-Dunántúli Természetvédelmi Felügyelõség megszervezése, hanem mintegy
150 tudományos közlemény megjelenése jellemzi.10

Középiskolai tanulmányait a pécsi állami reáliskolában végezte, ahol 1938-
ban érettségizett. Még ebben az évben felvételt nyert a József Nádor Mûszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetem soproni Erdõmérnöki Karára. 1943-ban szerzett er-
dõmérnöki diplomát. Végzés után néhány hónapig a marosvásárhelyi m. kir. Erdõ-
igazgatóságon teljesített szolgálatot, majd katonai kiképzésen kellett részt vennie.
1944 novemberében leszerelt. Még ebben az évben a veszprémi püspökségtõl el-
vett, államosított kisbárapáti, majd szõlõsgyöröki erdõgondnokság vezetõje lett.
1945-ben házasságot kötött, 3 fiúgyermekét feleségével együtt példásan felnevelte.

1947-tõl 1951-ig a Magyar Állami Erdészet pécsi erdõgazdasága kárászi er-
dõgondnokságának lett a vezetõje. Itt megtervezte a feltáróút-hálózatot és meg-
kezdte az útépítést. 1951-ben áthelyezték a vajszlói erdõgazdaság központjába.
Újabb átszervezés miatt 1954-ben szervezõ erdõmérnökként feltáró utak építését
vezette a Mecseki Állami Erdõgazdaságnál. Státusa 1956 végén megszûnt. Ekkor
más kollégákkal együtt erdészeti irodát alapítottak, de a forradalom utáni helyzet
nem kedvezett a magántervezésnek. Így került 1960-ban ismét a Mecseki Állami
Erdõgazdasághoz, ahol a mûszaki csoport vezetõjeként hét év alatt közel 50 km
erdei feltáró út építését irányította. Részben ekkor épültek a kisvaszari, kárászi és
a pécsváradi erdészetek útjai.

96

SZABÓ LÁSZLÓ GY.

9 Csekey István: Baranya és Pécs bibliográfiája. Pécs, 1964. Megjegyzés: Csekey István és Csekey
László e közlemény szerzõjének anyai ágon rokonai; Reuter Camillo: Pécs és Baranya bibliográfiája In:
Pécs-baranyai ismertetõ. Kalotai László (szerk.) Pécs, 1934. 33–40.p.; Reuter Camillo: Kiss József em-
lékezete. In: A Mecsek Egyesület Évkönyve, XLIX. 1939. 17–24.p.; Reuter Camillo: Habent sua fata
libelli. In: A Mecsek Egyesület Évkönyve, L. 1940. 33–36.p. és LIV. 1944. 12–14.p.
10 Kollwentz Ödön: Reuter Camillo, az OEE Erdészettörténeti Szakosztályának alapító tagja. In: Erdé-
szettörténeti Közlemények X. 1993. 18–27.p.
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1968-ban áthelyezéssel az ekkor megszervezett Állami Erdõrendezési Fel-
ügyelõséghez került igazgatóhelyettesnek. Kiemelkedõ tárgyaló- és szervezõké-
pesség, pontos és lelkiismeretes munka jellemezte. Mindezt felismerték az Orszá-
gos Természetvédelmi Hivatal vezetõi is.

1973-ban ezáltal kapott megbízást az Országos Természetvédelmi Hivatal
Dél-Dunántúli Természetvédelmi Felügyelõség felállítására és vezetésére. Mint fõ-
felügyelõ egyedül végezte azt a sokrétû és bonyolult tevékenységet, amit ma egy
egész sereg természetvédelmi hivatalnok és õr. Kis irodája a Bajcsy-Zsilinszky
Endre u. 5. alatt volt.

Ifj. Reuter Camillo már ismerte a Tettyén található Pintér-kert értékeit, fõként
növényritkaságait. Szentágothai János pécsi akadémikus közremûködésével
kezdeményezése sikerrel járt: az Országos Természetvédelmi Hivatal a Pin-
tér-kertet megvásárolta.11 Áldozatos, lelkes munka vette kezdetét. A közelmúltban
elhunyt kiváló erdõmérnök, Tilesch György geodéziai felmérést végzett, néhai
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Ifj. Reuter Camillo (1920–1987)

11 Lehmann Antal: A pécsi Pintér-kert. In: Pécsi Szemle 2000. Tavasz, 86–97.p
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Vöröss László Zsigmond fõiskolai tanár (Növénytani Tanszékünkön dolgozott)
és Debreczy Zsolt botanikus pedig összeírta a dendrológiai értékeket.

Pécs m. j. Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága 129/1974. (XII. 23.) számú
határozatával a Pintér-kertet védetté nyilvánította. A védettség 1975. január 1-jén
lépett életbe. 1977-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal elnöke országos
jelentõségû természeti értékké nyilvánította (18/1977 OtvH-határozat).

A Tettye tér 9. szám alatti terület különös értéke, hogy északon és keleten
parkerdõ, délen a Tettye-park határolja. A sajátos mikroklimatikus adottságok nem-
csak a telepített szubmediterrán és örökzöld fajoknak, fõleg fenyõknek kedvezõk,
hanem a Mecseken honos ritka fajok továbbélésének is. Nem kis gondot jelentett ifj.
Reuter Camillónak, amikor hozzá kellett látni a Pintér-kert rendbehozatalához. A
gondos és figyelmes tisztításban, gallytalanításban pár lelkes erdõmérnökön kívül az
egész Reuter-család részt vett. Így vált lehetségessé, hogy számos védett,
Orchidaceae családba tartozó kosbor és sok más, ritka mecseki faj néhol állomány-
szerûen megmaradt. Sajnos késõbb, a politikai hatalom természeti értékeket észre
nem vevõ országos és helyi „nagyságai” más rendezési elveket követve nem törõd-
tek a szakvéleménnyel, a botanikai értékekkel. Erõszakos átrendezéssel jelentõs
károkat okoztak a többnyire védett, évelõ-lágyszárú fajokban gazdag élõhelyeken.

Fõfelügyelõi munkája folyamán mintegy 40 ezer ha természetvédelmi terüle-
tet tett jogilag védetté. A legjelentõsebbek: Mecseki Tájvédelmi Körzet (9 ezer ha),
Melegmányi Természetvédelmi Terület (700 ha), cún-szaporcai Holt Dunaág
(nemzetközileg is védett terület).

A legnagyobb problémát a Szársomlyói Természetvédelmi Terület jelentet-
te, hiszen édesapjától örökölte a hírneves, „unikális specialista” növényfaj, a ma-
gyar kikerics sorskérdését. A hegy törmelékes agyagtalaja alatt levõ mészkõbõl
álló alapkõzet a beremendi cementgyár kiváló minõségû alapanyagát szolgáltatta.
A terület megmentéséért minden erejét latba vetve harcolt. Annyit sikerült elérnie,
hogy a kõbányászat a növény elõfordulási helyét közvetlenül nem veszélyezteti a
mai napig sem.

Az is foglalkoztatta, hogy az egész Villányi-hegység védelmét elérje. Az
1970-es évek végén a Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi és Urbaniszti-
kai Szakbizottságának Természetvédelmi Munkabizottsága (elnöke Horvát A. Oli-
vér, titkára e sorok írója volt) hivatalosan is támogatta a gondosan kidolgozott ter-
ven alapuló elõterjesztését. Sajnos a megvalósulás gazdasági és katonai okok mi-
att elmaradt. Ebben az idõben harcát egyébként is a szocialista iparral szembeni
ellenállásnak tekintették, politikai kifogásokat kerestek, és igazgatói beosztásából
felmentették. Emiatt, ahogy elérte 60. életévét, 1980-ban nyugdíjaztatását kérte.

Mint nyugdíjas az Építésügyi Tájékoztató Pécsi Központjánál dolgozott
szaktanácsadóként, és teljes erõvel végezte kedvenc helytörténeti kutatásait.

Ifj. Reuter Camillo legmaradandóbb tudományos eredményeit a növény- és
helységnév-kutatásban érte el.

Személyesen még nem ismertem, amikor kezdõ kutatóként megtudtam Bo-
ros Ádám professzortól (1900–1973), hazánk egyik legnevesebb botanikusától és
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mohakutatójától, aki elsõ munkahelyemen (Országos Agrobotanikai Intézet,
Tápiószele) egyik tanítómesterem volt, hogy legbecsesebb pécsi levelezõpartnere
ifj. Reuter Camillo erdõmérnök. Rendszeresen írtak kisebb hozzászólásokat, vita-
cikkeket a Magyar Nyelvõrbe, mivel Boros Ádám is érdeklõdött a növénynevek eti-
mológiai rejtélyei iránt. Személyesen sohasem volt alkalmuk találkozni, de szinte
barátokká váltak.12

Kutatási eredményeit a Magyar Nyelvtudományi Társaság már 1959-ben el-
ismerte, amikor rendes tagjai közé felvette. A földrajzi nevek, növény- és állatnevek
gyûjtésében és a névtörténeti értelmezésekben nagy hasznát vette a német, szláv,
latin és török nyelv ismeretének.

Ifj. Reuter Camillo irodalmi munkásságának bibliográfiai összeállítását
Kollwentz Ödön kísérelte meg. Ennek alapján megállapítható, hogy legtöbb cikkét
a Magyar Nyelvõrben, a Magyar Nyelvben, Az Erdõ címû folyóiratban publikálta.
Elsõ cikke a mecseki erdõk rovarellenségeirõl szólt.13 Szakmai közleményeire is
pontosság, alapos szakmai tudás és lényegrelátás jellemzõ.

Ha téma szerint próbálunk felmérést végezni, akkor egyértelmû, hogy nyelvtu-
dományi-etimológiai közleményeinek zöme helynév- és növénynév-gyûjtésekkel
kapcsolatos.14 Közülük az egyik legjelentõsebb Magyaregregy helyneveirõl szóló
adattára.15 E tanulmány földrajzi monográfiaként is kiváló. Egyben jó példa arra,
hogy a növényneveknek milyen nagy szerepe van a helynevek kialakulásában. Pél-
dául Magyaregregy neve, szerinte az égerfa régibb egir, egür alakjából -gy képzõvel
származik. Így ír errõl: „Az éger szó eredete ismeretlen, de õsi szavunk. E magyará-
zat tökéletesen fedi községünk nevének megfejtését is. A falun átfolyó patak felsõ ré-
szét, egészen a lakott részekig, majd a helység alatt is, valamint kisebb mellékvizeit
mindenütt égerfákból álló fasorok, ligetek kísérik (kis galéria erdõk)”. Ugyanebben a
tanulmányban másutt ezt írja: „Gyûjtésemet Szabó T. Attila közismert helynévgyûj-
tési módszere szerint végeztem, de elsõrendûen figyelembe vettem Kniezsa István
munkáiban a helynévgyûjtésekkel kapcsolatban elmondottakat. A fellendülõ magyar
helynévkutatás a település- és népiségtörténet, nyelvészet és néprajz részére érté-
kes adatokat szolgáltat. Munkám is ezt a célt szolgálja – azonkívül, hogy az erõsen
haladó bányamûvelés, iparosodás Magyaregregy helynévanyagának összegyûjté-
sét sürgette s ezt az utolsó percekben végeztem el.”

Szemléletét tükrözi másik, általam kiemelt közleményének néhány idézett
gondolata: „A megye helyneveivel elõször a közismert Pesti János-féle gyûjtésen
kívül Németh Béla pécsi ügyvéd foglalkozott, aki 1894–1904 között írt tízkötetes
kéziratban maradt helytörténeti munkájában, mint írja, ’az értékesebb’ helyneveket
is összegyûjtötte. A Magyar Nyelvõr közleményei az õ gyûjtésén alapulnak. Nagy
kár, hogy a nemzetiségi faluk helynévanyagát alig-alig vette figyelembe. Leginkább
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12 Szabó László Gy.: Emlékek Boros Ádámról. In: Kitaibelia 6/1. 2001. 199–206.p.
13 Reuter Camillo, ifj.: Mecsekhegységi erdõk rovarellenségei. In: A Mecsek Egyesület Évkönyve, LII.
Pécs, 1942. 15–22 p.
14 Reuter Camillo: Baranya megyei helynévgyûjtésem. In: Névtudományi Vizsgálatok, Budapest, 1960.
75–81.p.
15 Reuter Camillo: Magyaregregy helynevei (Adattár).In: Dunántúli Tudományos Gyûjtemény. MTA Du-
nántúli Tudományos Intézete, „Értekezések 1960” Pécs, 1961. 1–43.p.
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ott is a kuriózumokat jegyezte fel. Ebben azonban a helynévkutatás akkori elgon-
dolásait követte. Ennek ellenére kéziratos munkája ma is jelentõs forrás, s jelen
gyûjtõmunkámban is lépten-nyomon idézem és felhasználom. Rajta kívül Berze
Nagy János népmesegyûjtõ és Kiss Géza, az Ormánysági Szótár alkotója figyelt
fel a helynevekre.”16

A rendkívül érdekesen, szinte izgalmasan megfogalmazott cikkének olvasása
élmény! Ugyaninnen idézem: „A helynévkutatással kapcsolatban hangsúlyozom,
hogy a történeti és élõ helynévanyag értelmezéséhez, megfejtéséhez elengedhetet-
lenül szükséges a történelmi személynévanyag ismerete, de ismernünk kell a nö-
vény- és állatneveket is. A Sinkalányahalála, Medegödre, Rubingödre, Vókó helyne-
veink a Sinka, Mede, Rubin és Vókó vezetéknevet, a Jézuskajárása, Besefészek,
Budogahegy a tarkajézus, bese és budoga madárnevet, a Kapotnyakas és
Poszhajmás erdõrészek pedig népi növénynevet õriznek. Ezek feljegyzése kiegé-
szítésképpen segítséget nyújt a nyelvészeknek, de a poszhajma-saláta elkészítési
módja néprajzkutatónknak is újdonság.”

A Magyar Nyelvõrben megjelent egyik kis cikke példa arra, hogy mennyire
pontos munkát végzett.17 Egy-egy ilyen rövid közleménye olyan, mint egy csiszolt
drágakõ. Teljes terjedelmében érdemes idézni és figyelmesen elolvasni a szur-
koscseresznyérõl írt magyarázatát: „Szurkoscseresznye. A Nyr. 88: 198–200. lap-
ján megkíséreltem a garamszentbenedeki apátság birtokösszeírásában szereplõ
Surkuscher földrajzi névnek magyarázatát adni. Ezzel kapcsolatban két kötelessé-
gemnek kell eleget tennem. Egyrészt elkerülte figyelmemet Pais Dezsõ állásfoglalá-
sa e kérdésben (NytudÉrt. 30. Szer. 54), aki szintén a ’sarkas’-cser olvasat mellett
döntött. Másrészt Bendefy László hibás olvasaton alapuló névmagyarázatát emlí-
tem. Tanulmányában (LtSzle. 1961: 3–4. sz. 7. lap) a tévesen Szurkosér-nek olva-
sott név [surkusch-er téves tagolás alapján!] eredetét olyan patakról [származtatja],
amelynek partoldalából ugyancsak földiolaj (földi szurok) szivároghatott a patak vi-
zébe. E magyarázatnak a hibás olvasat miatt létjogosultsága nincsen; egyébként
szónk földiolaj (földi szurok) jelentését az adat korából nem igazolhatjuk.

Hiányolhatónak éreztem azt is, hogy nem tudtam hasonló szóösszetételt be-
mutatni, amely vitathatatlanul igazolja a szurkos olvasatot. Csak Calepinus picea
’Zurok auag fenyoe [!] vias termoe fenyoefa’ és PPB 1782 eléggé kései Resinaceus
’Gyantás, Enyves, Mezgés, Szurkos’ adatára hivatkozhattam, hogy a magyarban a
szurok-nak ’növényi gyanta, mézga’ jelentése is volt.

Azóta került elõ a következõ adat egy aránylag korai oklevélbõl: 1328: „exhinc
procedendo versus aquilonem circa Sukoscheresne vulgariter nuncupate… usque
ad supradictas arbores Sukoscheresne dictas…” (ZalaOkl. 1: 218 – Szentandráspáh
birtok határjárásából). A közismerten mézgás törzsû Prunus fajok (genus) tagja a
cseresznye ’Prunus avium L.’ (azután a szilva, barack, mandula stb.), amelynek egy
feltûnõen szurkos ’mézgás törzsû’ jellegzetes példányát használták fel határjelnek.
Nyilvánvaló, hogy fáról nem mondhatták, hogy „sarkos”. Ha pedig a meta angularist
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16 Reuter… im. 1960. 75–81.p.
17 Reuter Camillo: Szurkoscseresznye. Szó- és szólásmagyarázatok. In: Magyar Nyelvõr 94 (1) 108.p.
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jelölte, akkor neve sark- összetétellel alakult volna (vö. Surkufyzv, Surkfiz, ad vnum
Sork, Thwyssessark OklSz.). – Az adatot az OklSz. csak cseresznye címszó alatt
közli, így kerülhette el az eddigi kutatók és az én figyelmemet is. Az oklevél „sukos”
írásában (íráshibájában?) – feltehetõen – nem ismerték fel a magyar szurkos szót.

A fentiek alapján úgy látom, hogy magyarázatomat adat kiegészítésemmel
ugyancsak megerõsítettem.”

Gazdag névtörténeti gyûjteménye korai, Pécsett 1987. május 13-án bekö-
vetkezett váratlan halála miatt nem bõvülhetett tovább. Így is olyan nagy kincs,
hogy összesített kiadása rendkívül fontos lenne akár nyelvészeti, akár földrajzi
vagy biológiai szempontból. Így szeretné ezt legifjabb Reuter Camillo is, aki nyu-
galmazott könyvtáros édesanyjával együtt gondosan õrzi a gazdag szellemi ha-
gyatékot.

Nem lenne teljesebb a méltatás, ha nem említeném meg nagyszabású ter-
vét, amelyet elkezdett. A budapesti Természettudományi Múzeum Növénytárának
Csapody Vera által lejegyzett népi növénynév-adatokat tartalmazó cédulakataló-
gusát saját költségén lemásolta, hogy késõbb feldolgozhassa. Sajnos ez a terv
sem valósulhatott meg. Megjegyezendõ, hogy Jávorka Sándor a Magyar Flóra
címû nagyszabású és a maga nemében egyedülálló határozókönyvében ugyan
sok népi és népies magyar nevet felsorol, de semmit sem tudunk arról, hogy melyik
név honnan, a Kárpát-medence mely területérõl származik.18 Csapody Vera mint
növényfestõ és rajzoló azonban még sok növénynevet jegyzett fel a történelmi Ma-
gyarország egész területérõl, vagyis várható lett volna az általa tervezett elemzés
és összehasonlító nyelvészeti búvárkodás eredményessége.

Jelenleg egyedüli alapmunka Csapody és Priszter szótára.19 A jelenleg 85
éves neves botanikusunk, aki a növényneveknek legszakavatottabb ismerõje,
Priszter Szaniszló még ma is gyakran megemlíti ifj. Reuter Camillo nevét, bár sze-
mélyesen õ sem ismerte. Fontos megemlíteni, hogy a pécsi egyetemi (korábban
fõiskolai) tanárok közül különösen a Magyar Nyelvi Tanszék oktatói – Pesti János,
Temesi Mihály, Rónai Béla – elismerték kutatási területükhöz szorosan kapcsoló-
dó nyelvtudományi munkásságát.20

Öröm, hogy a legifjabb Reuter-utódok egyike orvosként virológiából szerzett
PhD-fokozatot azon az egyetemen, ahol annak idején dédapja neves professzor
volt.21 Neki és mindannyiunknak, akik szellemi értékek megmentésén fáradozunk,
példaképek a hazájukat igazán szeretõ és a tudományt szolgáló pécsi tudós egyé-
niségek, id. Reuter Camillo és ifj. Reuter Camillo, Kitaibel Pál szellemi örökösei!

101

ID. ÉS IFJ. REUTER CAMILLO

18 Jávorka Sándor: Magyar Flóra (Flora Hungarica) Studium, Budapest, 1925.
19 Csapody Vera–Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek szótára. Budapest, 1966.
20 Zemplényi Vera–Dobó Attila: A magyar történeti nyelvészet a Pécsi Egyetemen (1923–2000). In: Pé-
csi Szemle 2001. Tavasz, 97–114.p.
21 Megjegyzendõ, hogy karfiol egyik mozaikvirusának DNS-szekvenciáját promoterként a növényi bio-
technológiában is használják a genetikusok például transzgénikus növények „elõállítására”. Ezen kívül
számos vírus okoz rendellenes virágformát vagy színmódosulást, például egyes „tarkavirágú” tulipánok.
A botanika a virológiával is kapcsolatos!
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NAGY GÁBOR

PRINZ GYULA
(1882–1973)

Prinz Gyula 1882. január 11-én született a Vas megyei Rábamolnáriban (a
helység mai neve: Püspökmolnári).1 Apja, Prinz József állomásfõnök volt, édesany-
ja sikabonyi Angyal Franciska nemesi családból származott. Középiskolai tanulmá-
nyait Nagykanizsán kezdte. A nagykanizsai Katolikus Gimnázium egykori tanulójáról
tanárai nem sejtették, hogy a nagyon rossz tanulóból késõbb a magyar földrajztudo-
mány egyik legnagyobb egyénisége lesz. A nagykanizsai gimnáziumban több ízben
megbukott latinból, számtanból, földrajzból (!), majd negyedikben latinból kénytelen
pótvizsgázni, sõt egyszer félévben németbõl is megbukott, ami az anyanyelve volt.
Édesapja, aki nagyon jól ismerte fiát, Budapestre vitte, és az I. Kerületi Gimnáziumba
íratta be egy rövid mondat kíséretében: „Nem a gyerekkel van a baj.”

Ebben a gimnáziumban érettségizett, és még ez évben, 1900-ban elsõ díjat
nyert útleírásával a Magyar Turista Egyesület országos pályázatán.

A jutalmat Eötvös Lóránd, a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke
adta át. Eötvös Lóránd tanácsára beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre. Elsõ
tanító mesterei Lóczy Lajos és Koch Antal geológus professzorok voltak. A németet
anyanyelvi szinten beszélõ Prinz Gyula Németországba ment tanulmányútra, és igen
nagy hatással volt rá Berlinben a kor egyik legjelesebb Ázsiakutató geográfusa,
Ferdinand Richthofen, akivel közölte, hogy Ázsia legjobb ismerõje kíván lenni.

1903-ban befejezte egyetemi tanulmányait Breslauban, és tanársegédi állást
kapott. 1904-ben sikeresen megvédte doktori disszertációját, melyet az Északkele-
ti-Bakony jura idõszaki képzõdményeirõl írt. 1908-ban a leíró földtan magántanára lett.
1912-ig a Budapesti Tudományegyetem Föld- és Õslénytani Intézetben dolgozott.
1912–18 között az Erzsébet Tanárképzõ Fõiskola tanára, 1918–20-ig a pozsonyi,
1920–1941 között a pécsi, majd 1941–45-ig a kolozsvári egyetem nyilvános, ren-
des tanára volt. 1945–1958-ig a szegedi József Attila Tudományegyetem tanszék-
vezetõ professzora.

Pécsi tartózkodása alatt 1933–35 között dékán, 1935–36-ban rektor, majd
1936–37-ben prorektornak választották meg. Vezetõje volt a Földrajzi Tanszéknek,
valamint a Földrajzi Intézet és Szeminárium igazgatója. Pécsi mûködése alatt a vá-
rosban, illetve az egyetemen igen nagy elismertségnek örvendett. Munkásságát a
neves utódok is méltányolták Pécsett, amit a PTE botanikus kertjében felállított mell-
szobra is példáz, valamint a Prinz Gyuláról elnevezett emlékérem és díj bizonyít.

Tudományos munkásságának elsõ idõszakában fõleg rétegtani és geológiai
kérdésekkel foglalkozott. A Kárpát-medencérõl alkotott elsõ szintézisében körvona-
lazta a késõbb híressé vált Tisia-elméletét, amely azóta is alapja minden Kárpát-me-
dence kialakulásáról szóló magyarázatnak. Ezen elméletet 1926-ban a Magyaror-

102

1 Magyar Zsidó Lexikon, Budapest, 2000. 725.p.

102
PSz_2003-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-03_Osz\PSZ_2003_Osz_xx.vp
Tuesday, February 12, 2013 8:22:23 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



szág Földrajza címû munka elsõ kötetében tette közzé. Az elmélet lényege, hogy a
carbon idõszaki hegységek elsüllyedt romjaiból összetapadt, kemény kõzetekbõl
álló úgynevezett tiszatömb (masszívum) mozgásai alakították ki a Kárpátok ívét.

1904-ben tagja lett a Magyar Földrajzi Társaságnak, ahol elõször alelnök,
majd fõtitkár volt. 1930-ban lett a Társaság tiszteletbeli tagja, és 1952-ben válasz-
tották meg örökös, tiszteletbeli elnöknek. 1906-ban meghívták Almásy György
Közép-Ázsia expedíciójába, ahova Herbert Acher is elkísérte. Prinz Gyula rendkí-
vüli tehetségével, éleslátásával olyan adatokat közölt tanulmányútjáról, amelyek
elkerülték az orosz katonai térképészek figyelmét is.

Elsõ útja alkalmával Andizsán felõl kelt át a Fergána hegységen, és a
Narin-medencében végzett kutatásokat. Õsszel bejárta a Borkoldaj hegységet, a
Karasszai- és Kogelcsob-fennsíkot. Tisztázta a bejárt területek folyóinak eredetét
és vízgyûjtõ területeik kiterjedését.

Prinz Gyulát a Tien-san érdekelte, és ekkor elvált Almásytól. Az út nagy
eredménye a Száridzsász folyó áttörésének felkutatása volt. A kutató bátorságát
és elszántságát jellemezte, hogy megközelíthetetlen utakon egyetlen vezetõvel,
farkascsordák üvöltésétõl kísérve, tudományos igénnyel feltérképezte a területet,
és a Dzsitim-tau hegylánc egyik 6000 méter fölé magasodó csúcsát mesterérõl,
Lóczyról nevezte el.

Második belsõ-ázsiai expedíciója 1909. április 2-án indult el, a végcél a Tarim-
medence volt. Bejárta a Pamír vidékét, és eddig ismeretlen tavakat fedezett fel. Az
egyiket feleségérõl Lily-tónak nevezte el. A Kogart-hágón haladva, az egyik legna-
gyobb csúcsnak tisztelete jeléül a Cholnoky-csúcs nevet adta. Második útját a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 4000 koronás támogatásával kezdte meg, bár az út
összköltsége 10 000 koronát tett ki. A hiányzó összeget külön munkából, bánya-
szakértõi jelentések, újságcikkek honoráriumából teremtette elõ. Eredményeit nagy-
szerû panorámarajzokkal és térképekkel dokumentálta, fényképezõgépe nem volt.

1944-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja lett, ezt azonban
1949-ben nem ismerték el, és csak 1989-ben rehabilitálták.

Prinz Gyula 1973. december 31-én hunyt el Budapesten. Születésének 100.
évfordulója alkalmából 1982-ben Püspökmolnáriban emléktáblát avattak szülõházán.
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Tanulmányi kiránduláson diákjaival, 1955-ben.
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Végezetül álljon itt egy idézet Utazásaim Belsõ-Ázsiában címû könyvének
elõszavából, mely a híres tudós egész egyéniségét jellemzi. „…ha megcsap a
Tárim-medence száraz, forró csamalszele, akkor visz magával a lakatlan fennsí-
kok, a csendes pamírok felé, a burános hágókra, a jégárak hideg völgyeibe. Nin-
csen akkor nagyobb örömöm, mint mikor a viharvert koporsóforma kis sátorocs-
kám cövekeit ismeretlen hegyek oldalába verhetem.”

Irodalom:
Godó Nándor: Prinz Gyula életútja és munkássága. Pécs–Kaposvár, 1999.
Kiss Csongor: Magyar Tudomány és Technika Történeti Mûhely.
Somogyi Sándor: Búcsú Prinz Gyulától. In: Földrajzi Közlemények, 1974.
Szinnyei: Magyar Életrajzi Lexikon 3.
Somogyi Sándor: Prinz Gyula a földrajz tudomány egyetemes mûvelõje. In: Föld-
rajzi Közlemények, 1984.
Szabó Pál Zoltán: Prinz Gyula tudományos munkásságának 50 éve. In: Földrajzi
Közlemények 1955. 2. Budapest 1955. 119–126.p.
Miklós Gyula: Emlékezés Prinz Gyulára, társaságunk örökös t. elnökére. In: Föld-
rajzi Közlemény 1982/2.
Prinz Gyula emlékszám, Földrajzi Közlemény, 1984. l.
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Trischler Ferenc: Prinz Gyula emlékplakett.
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G. TÓTH KÁROLY

JEGYZETEK A SORSUNK ANTOLÓGIÁRÓL

1941 és 1948 között nyolc évfolyama és különbözõ számú évi elosztásban
ötvennyolc száma jelent meg a Pécsett szerkesztett Sorsunk címû folyóiratnak.

Bármely szellemi termék, így egy folyóirat létrejötte, mibenléte sem vonatkoz-
tatható el attól az idõtõl, helyzettõl, a szûkebb közegtõl, amelyben megjelent. Így van
ez a Sorsunk esetében is: élete a 20. század tragikus eseményeinek, sorsfordító, vá-
laszutakat kínáló s azokat különbözõ elõjellel megtagadó/beteljesítõ történéseinek
egyik legtragikusabb idõszakára esik. 1941. Magyarország hadba lépésének, 1948.
pedig a kommunista hatalomátvételnek a vészjósló éve, a kettõ között pedig ott a há-
borús veszteség. Mindezt azért nem haszontalan emlékezetbe idézni és nyomaté-
kosítani, hogy érezhetõ legyen annak a vállalkozásnak a jelentõsége, amit ez a fo-
lyóirat jelent. Nevezetesen az a szándék, hogy a krízishelyzetben, a kusza lehetõsé-
gek zûrzavarában egy régió, a Dunántúl szellemi erõit összegyûjtse, s ezzel a jobbító
erõk összefogására is buzdítva, a maga eszközeivel adjon segítséget a jövõ lehetõ-
ségeinek kitapogatására, az önismeretre, az életakarás erõsítésére.

„Nehéz játszma ez, aggodalomra van elég ok, de félnünk nem szabad”, fo-
galmazza meg a szellemi-erkölcsi alapállást programadó bevezetõjében a fõszer-
kesztõ Várkonyi Nándor, a Zrínyiek és a Széchenyiek önbizalmat adó példájára
hivatkozva.

Az Antológiát olvasva éppen ez, a stratégiának, a programnak, a koncepció-
nak több oldalról is származó, körültekintõ, az évek során a helyzet változására ér-
zékenyen figyelõ, érzékenyen módosuló megfogalmazása tûnik szembe elõször,
jelezve a körülmények hatalmának és a felelõsségnek a kötelezõ érvényesülését.

A célkitûzéseket tartalmazó program az elsõ számokban fõként Fischer
Bélának, a folyóiratot megjelentetõ Janus Pannonius Társaság elnökének, Várkonyi
Nándornak, illetve Esztergár Lajos polgármesternek az írásaiban jelenik meg.

Esztergár Kultúrmunka címû, A pécsi mûveltség-terjesztõ mozgalom terveze-
te alcímet viselõ tanulmányát itt azért emelem ki, mert körültekintõ igényessége a
mindenkori városvezetés(ek) számára is példa lehet(ne). Tudva, s elõrebocsátva,
hogy „Eszményi életberendezés nincs”. Esztergár egy város „kultúrmunkájához”
szükséges szinte minden tényezõnek – szépirodalom, zene, sport, színház, egye-
tem – szerepét és teendõit sorra veszi. A tudományra, a mûvészetre – ez utóbbi a
végtelent és az örökkévalót iparkodjék megközelíteni – vonatkozó normatív elképze-
léseit a gyakorlati vonatkozásokra utalva, minden társadalmi rétegre figyelemmel te-
szi érzékelhetõvé, illetve kifejezi azt is, hogy a megvalósítás az alapvetõ erkölcsi kö-
vetelményekbõl következik. Elmondható, hogy ezek és hasonló nézetek a Sorsunk
szerkesztésében, írásainak szellemiségében mindvégig érvényesülnek.

A gondolatiságában, látókörében széles tanulmányanyag tematikáját tekint-
ve mindenekelõtt elsõrendûen vállalt feladatával, a magyarság sorskérdéseivel
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foglalkozik. A szerkesztõi szándék (erõért „minden történelmi erõ forrásához: a
néphez” való fordulás) ezekben is érvényesülni látszik. Többek között Kodolányi
János: Kelet népe, Fábián István: Irodalmunk és a ma címû írása emelhetõ itt ki,
de például nagyon jellemzõ, hogy sok, más témájú írás is oda-odakanyarodik eh-
hez a kérdéshez, mint Martyn Ferenc: Magyarok és franciák, Cézanne óta címû
írásában, aki más irányú esztétikai fejtegetései során, mint valami origóponthoz
jutva jelenti ki, hogy a kor és a jövõ problémáira magyarul kell felelni. Ez az odafor-
dulás ugyanakkor nem zárja ki a szélesebb összefüggésekkel, az egyetemes kér-
désekkel való foglalkozást. Sõt, ez teszi lehetõvé, hogy olyan szenvedélyes, fele-
lõs hangú írások szülessenek a más, elsõsorban a szomszéd népek viszonyának
témakörében, mint a már említett Fábián Istváné, illetve Kovács Endréé (A ma-
gyarság dunamedencei hivatása). Ugyanakkor olvashatunk a szövegek szövetébe
természetesen simuló olyan kiváló tanulmányokat, mint az általános emberi kérdé-
seivel foglalkozó Várkonyi Nándor: Ember és mítosz, vagy az ember egzisztenciá-
lis valóságának mibenlétét, s ennek a mibenlétnek a morális tanulságait vizsgáló
Hamvas Béla: Kierkegaard Szicíliában címû tanulmányát. Nem is beszélve mond-
juk Angyal Endre: Dunántúli ünnepek és barokk színházi kultúra kiváló, élvezete-
sen megírt mûvelõdés-, kultúr-, vallástörténeti összefüggéseket görgetõ munkájá-
ról, vagy a ma is sok tekintetben érvényes megállapításokat tartalmazó, Kovács
Endre alapos Márai Sándor-dolgozatáról.

Az Antológia tanúsága szerint a Sorsunk tanulmányai magas színvonalúak,
és talán nem tévedés ezeket az írásokat a folyóirat legértékesebb részének tartani.

Találhatunk azonban kitûnõ verseket, novellákat is a Sorsunk hasábjain. Az
írók kiválasztásában, mint általában a munkatársakéban is, az értékszempont volt az
elsõdleges. Emellett érthetõen a folyóirat magjához tartozókat a helyiek – Csorba
Gyõzõ, Weöres Sándor, Lovász Pál – illetõleg a dunántúliak, a közben pécsivé
váló Bárdosi Németh Jánostól kezdve Illyés Gyulát, Takács Gyulát illetõen adták.
A szerzõk között sok volt a fiatal, pályáján az éppen, vagy nem régen induló, mint
például Csanádi Imre, Jánosy István, Rákos Sándor, Simon István. Az írók is,
mint általában a munkatársak, sokféle nézetet képviseltek, a kívánalom velük szem-
ben – az értékszempont mellett – egyedül az volt, hogy „életszemléletük, világnézet-
ük kongruáljon a mai idõ (a kor) erkölcsi és társadalmi követelményeivel.” (Várkonyi
Nándor). Ez azt is jelenti, hogy a Sorsunk az ellentétes irányzatok írói elõtt mindvégig
nyitva tartotta az ajtót, s bár a mérleg nyelve a népiek felé hajolt, a szellemi életet
sokszor és sokban megkárosító, a népiek és az urbánusok közti kilökõsdit – megha-
sonlás, de nem viták nélkül – sikerült elkerülnie (lásd a közölt írókat: Illyés Gyula, Si-
mon István, illetve Mándy Iván, Mészöly Miklós, Csorba Gyõzõ).

A valóságképeket illetõen eltérõ, és sokféle esztétikai nézetet tükrözõ szép-
irodalmi anyagot nehéz lenne egy kalap alá vonni, és általánosított véleményt mon-
dani róla. Úgy tûnik föl azonban, hogy a lírai, a versanyag, habár egészét tekintve
egyenetlenebb mint a prózai, magaspontjait tekintve meghaladja azt. Itt elsõsorban
Weöres Sándor (A holdbéli csónakos részletei az 1943-as számban jelennek
meg), továbbá Csorba Gyõzõ, Bárdosi Németh János, Illyés Gyula, Tûz Tamás,
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Berda József és mások verseire gondolhatunk. Az egy-egy szerzõtõl közölt gyen-
gébb versek az irányok sokféleségét bemutatni óhajtó szerkesztõi szándékból kö-
vetkezhettek.

A prózai anyagról, a novellákról szólva a fiatal Mándy Iván több nézõpontú, az
apróságokkal is roppant távlatokat felidézõ (Misa meg a nyaralók), Mészöly (Mol-
nár) Miklós szilárd struktúrájú, erõs atmoszférájú (Fekete madár), Tersánszky
Józsi Jenõ az anekdotát a lélektani ábrázolás felé vivõ (A nép, az istenadta nép…)
mûveire gondolhatunk elsõsorban. S mindenképpen említésre méltó a lírai vissza-
emlékezésnek olyan szép darabja, mint Fábián István: Szombathely címû mûve.

Ha a Sorsunk Antológia nem is központi, de rendkívül érdekes, sok tanulsá-
got tartalmazó részét alkotják az Olvasóinkhoz!, s különösen az Üzenet címû, a
lap, az irodalom életével foglalkozó, s végsõ soron a kor ízlésérõl, a társadalom ta-
gozódásáról, mentális helyzetérõl árulkodó ironikus-szellemes glosszák. Annak
hogy a Sorsunkat számtalan, és nagyon sokszor méltánytalan támadás érte, több
oka volt, így a kor szellemi zûrzavara, a „mûvelt középosztály” ízlésének sekélyes-
sége, a vidékiség kicsinyessége is, s ezek kezeléséhez a pontos valóságismeret
mellett a céltudatosság, és a kicsinyességek fölé emelõ lelki kulturáltság egyfor-
mán nélkülözhetetlennek bizonyult. Mindamellett a folyóirat története a kedélyt, il-
letve a komikus elemeket sem nélkülözte, ha annak lehet nevezni egy „szorgalmas
plagizátor” akcióját, aki több szerzõ mûvét közöltette saját neve alatt különbözõ pe-
riodikákban, így a Sorsunkban is, s aki ellen dühödt szavakkal kelt ki például Iványi
Sándor kenderesi káplán, és aki miatt többször is mentegetõzni kényszerült maga
Várkonyi Nándor is…

Az a Várkonyi Nándor, aki a Pergõ évek címû emlékiratában nagy teret
szentelt a Sorsunk történetének, aki már elõzetesen megszerzett szerkesztõi ta-
pasztalatokkal, más elkötelezettségei mellett, lényegében a fiatalok, Weöres,
Tatay, Takáts hívására, inspirációjára is roppant eréllyel és alázattal, a sokféleség-
ben kifejezõdõ értékekre figyelve, a napi feladatok küszködései során az egész
összefüggéseiben gondolkodva szerkesztette azt a nehéz idõkben nehéz sorsú fo-
lyóiratot, amelynek nyolc évfolyamában felhalmozott értékek nehezen lennének
nélkülözhetõk, és megérdemlik az utókor figyelmét és megbecsülését. Errõl a Pro
Pannónia Kiadó gondozásában (nem ez az elsõ kötet, nem is a második, amely a
helyinek mondható hagyományok iránti elkötelezettségét bizonyítja) megjelent An-
tológia is meggyõzheti az olvasót, mint ahogy segítheti ebben a meggyõzésben
Tüskés Tibor széles összefüggéseket feltáró alapos utószava is. Tüskés Tiboré,
aki válogatta és szerkesztette is a kötetet, a fölényes ismeretbõl eredõ nagyvonalú-
sággal, a sokféleségre ügyelve, s minden bizonnyal kedvére valóan – mi lehetne
nagyobb elismerése az olvasónak, mint hogy kedvvel olvassa a Sorsunk írásait,
nem lehetetlen, hogy további tájékozódásra is készen?
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TÜSKÉS TIBOR

DÉNES GIZELLA

1957 februárjában Surányi Miklósról – születésének hetvenötödik évforduló-
ján – rövid megemlékezésem jelent meg a Dunántúli Naplóban. Néhány nap múlva
nehezen olvasható írással levelezõlapot kaptam Dénes Gizellától. Gratulált a kis
íráshoz, és jelezte, szeretne velem találkozni. Huszonhét éves voltam, sokat hallot-
tam már Pécsett Dénes Gizella személyérõl, könyveirõl, meghatott gesztusa. A
Kulich Gyula (korábban is, ma újra Papnövelde) utcában kerestem föl. A 16-os szá-
mot viselõ (azóta lebontott) földszintes házban, egy jobbra nyíló, egyszobás kis
házrészben lakott. Emlékezem, gondozott, tiszta volt a szoba, a falak mellett köny-
vespolcok, és az ajtóval szemben, a fehér falon egy színes portré: Dénes Gizella
szép, fiatal kori, pubi frizurás arcképe. Ma már azt is tudom, miért keltette föl érdek-
lõdését az a kis újságcikk: régi dicsõségére, hajdani tisztelõire, baráti körére emlé-
keztette, mindenekelõtt Surányi Miklósra, akit mesterének tekintett, s amint A Mes-
ter nyomában címû novellájában elmondja: Dénes Gizella valaha ugyanabban a
házban lakott az Ágoston-templom közelében, amelyben Surányi fiatal korában élt.

Dénes Gizella 1897-ben Ócsárdon született. Eredeti neve Deutsch Gizella
Anna volt. Apja állami tanítóként szolgált a faluban, majd a komlói bányatelepi isko-
la igazgatójává nevezték ki. Anyját korán elveszti, hétéves, amikor édesanyja meg-
hal. Apja újra megnõsül, és a kamaszodó lány nem ért szót mostohájával. Gyer-
mekkorát ezért fõként apai nagybátyja, Takáts István mecsekjánosi plébános há-
zában tölti, sõt élete késõbbi szakaszában is – 1939-ig, amíg nagybátyja él – szíve-
sen visszajár a pap házába. Nagybátyja elvesztése után költözik a Papnövelde ut-
cai házba. Dénes Gizella egész életében nem ment férjhez.

A nagybácsi tilalma ellenére, de apja biztatására és örömére kezdett el írni.
Családi nevét hivatalosan mindvégig megõrizte, de írásai fölött a Dénes Gizella ne-
vet használta. A két népszerû pécsi újság közül õ a Dunántúl irányában tájékozó-
dik: 1918-ban itt jelenik meg elsõ novellája. A késõbbi évtizedekben is az újságírás
a fõ munkaterület, a megélhetési forrás, a napilap és a hetilap az elsõdleges publi-
kációs fórum marad a számára. Abban az idõben az újságok szívesen közöltek
folytatásos regényeket, és Dénes Gizella több munkája elõször különféle periodi-
kákban (Dombóvári Hírlap, Új Nemzedék, Dunántúl, Nemzeti Újság, Élet stb.) látott
napvilágot.

Könnyen, gyorsan és sokat írt. Az Árpádok, az Anjouk, a Hunyadiak, Mária
Terézia korában játszódó történelmi regényeket és a jelen társadalmat bemutató
novellákat. Ifjúsági regényeket és felnõtteknek szánt olvasmányokat. Cikkeket, ri-
portokat, kritikákat, visszaemlékezéseket, irodalomtörténeti tárgyú tanulmányokat.
Feldolgozott helyi és országos témákat. 1944-ig harmincnégy önálló kötete látott
napvilágot, majdnem mindegyiket széleskörû és a sajtó egy részérõl általában elis-
merõ kritikai visszhang övezte. Csipkekesztyû címû regényét olasz nyelvre is lefor-
dították. Bibliográfiája, mely írásainak kritikai fogadtatását is tartalmazza, több mint
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ezer tételbõl áll. Két fõ kiadója 1925-tõl a Szent István Társulat és 1931-tõl a Singer
és Wolfner. A háború után kiszorult az irodalmi életbõl. A Singer és Wolfner meg-
szûnt, a Szent István Társulat nem adhatott ki szépirodalmat, az állami könyvki-
adás kapui bezárultak Dénes Gizella munkái elõtt.

Elhallgatásának (és elhallgattatásának) persze más okai is voltak. Egyrészt
a termékenység, a túlzott és egyoldalú siker inkább ártott, mint használt az író te-
hetségének. Másrészt a két háború között élt egy jelzõ, amelyet a Dénes Gizella ál-
tal mûvelt irodalomra használtak: fehér irodalom. Véletlen lehet-e, hogy több regé-
nyének már a címében ott van a „fehér” szó? Két fehér galamb, Fehér torony. De
más címei is árulkodóak: Aranyliliom, Ezüstnyárfák, Hercegkisasszony, Kökényvi-
rág stb. Ez a fajta irodalom a valóság és az élet teljességének ábrázolásáról lemon-
dott, csak a „kegyes”, a nemes erkölcsi tanulsággal bíró – akkor úgy mondták –:
„sekrestyeszagú” témákat kedvelte.

Mûveinek megítélése már életében ellentmondásos volt. Írásait nem min-
denki kedvelte. A korszak egyik legjobb szemû kritikusa, Illés Endre például
1931-ben Dénes Gizella Fekete emberek címû, a komlói bányászok életérõl szóló
regényérõl a Nyugatban bizonyos elismeréssel ír: „Tiszteletre méltó irodalom tiszta
eszközeivel formálja és alakítja életté Dénes Gizella ezt a szomorúságot.” Íme, eb-
ben a mondatban is ott van a „tiszta” és a „tiszteletreméltó” jelzõ! Majd így folytatja:
„Élnek az emberek, él a mecsekalji kis telep, él a tél hava s élnek a tavasz színei.
Érzékeltetõ szépen írja le ezeket Dénes Gizella, az ember érzi, az író szívérõl sza-
kadtak le.” Aztán a kifogások következnek: „Sokkal kevésbé erõteljes és elhihetõ
azonban… S nem szerves tartozéka a történetnek… Nagy kár…”

A Dénes Gizella írásaival szembeni ellenérzésre Fülep Lajos szavai adnak
példát. Amikor Császár János, a várkonyi tanító nyári pihenésre Dénes Gizella
mecseknádasdi házát ajánlja a pesti professzornak, Fülep így válaszol: „Nem D.
G.-vel és Nádasddal óhajtok együtt lenni, hanem Magukkal és Várkonnyal.” (1951.
július 4.) Amikor pedig várkonyi komaasszonya, keresztlányának anyja, Bognár
Jánosné olvasmányairól értesül, a fejét csóválja: „Hanem hogy maga miket nem ol-
vas! még a Dénes Gizella könyveit is!” (1967. november 30.)

A háború után csupán két új munkája jelent meg. A szakrális néprajz körébe
tartozó, népszerûsítõ könyv, a Szép koszorú, mely regényes elbeszéléseket tartal-
maz nyolc, régi magyar búcsújáróhelyrõl. És egy kis füzet, a Görcsöny ékessége,
mely a faluban található kegykép történetét beszéli el. 1956 után az ún. egyházi
sajtó adott teret írásainak. Cikkei, tudósításai az Új Emberben láttak napvilágot.
Néhány elbeszélését és visszaemlékezését a Vigilia közölte. Anyagi gondokkal
küzdve, nehéz sorban élt. Az Irodalmi Alap támogatását a régi barát, Sásdi Sándor
szerezte meg számára.

A jó sors életében egyszer még rámosolygott: 1965-ben a Móra Kiadó újból
megjelentette Zsolnay Vilmosról, a nagy gyáralapítóról szóló, elõször 1927-ben
megjelent regényét, a Csodálatos fazekast. Ez volt a regény hatodik kiadása.

Dénes Gizella 1975-ben hunyt el. Halála után a Móra Kiadó még további két
ifjúsági regényét megjelentette. A Kisasszonykirályt kétszer is (1990-ben és 1992-
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ben), és a Császármadárt 1992-ben. Mecsekjánosiban, a paplak falán, és
Ócsárdon, a templom homlokfalán emléktábla hirdeti nevét.

Hagyatékának gondozását bérma-keresztlányára, Faluhelyi Veronikára (dr.
Rúzsás Lajosnéra) bízta. Az õ bizalma és jóindulata birtokában kezdhetett Fekete
László a Dénes Gizella-bibliográfia elkészítéséhez. Az 1137 tételt tartalmazó ala-
pos, szakmai szempontból is példaszerû munka 1994-ben jelent meg, és Dénes
Gizella írói munkásságával kapcsolatos mindennemû további kutatásnak, elem-
zésnek és értékelésnek megfelelõ alapja lehet.

A bibliográfia 66. tétele szerint Dénes Gizellának a Vigilia 1975. évi októberi
számában Emlékeztetõ emlékezés címmel írása jelent meg. Az irodalomtörténeti
tárgyú visszaemlékezésben három kortársáról, három írónõrõl beszél: Bohuniczky
Szefirõl, Molnár Katáról és Török Sophie-rõl. Mindhárman a század magyar irodal-
mának kiemelkedõ, esztétikai szempontok alapján is mérlegelhetõ és értékelhetõ
alkotói voltak. Ha azonban az írás „alanyát” és „tárgyát”, a cikk szerzõjének és az
abban szereplõ írónõknek a teljesítményét vetjük össze, el kell mondani: mindhár-
man – nemcsak együtt, hanem külön-külön is – jelentõset és maradandót, Dénes
Gizella életmûvénél jelentõsebbet és maradandóbbat alkottak.

Ha kegyeleti és helyi szempontok miatt mégis engedményt tennénk, akkor
igényes válogatás alapján, megrostálva Dénes Gizella hagyatékát, meg kellene
keresni azokat az érett és fontos cikkeit, novelláit, amelyekbõl egy reprezentatív
kötet összeállítható, valamint ki kellene választani azt a néhány regényt, amelyet új
kiadásban érdemes lenne újból hozzáférhetõvé tenni. Hogy neve ne hulljon telje-
sen a feledésbe.

Dénes Gizella
Virág püspök és az irodalom
(Részlet)

1928 májusában bérmált elsõízben Virág Ferenc pécsi püspök Mecsek-
jánosiban. Azidõben nagybátyám, Takáts István volt ott a plébános, jómagam né-
hány novellámmal és két kisebb regényemmel reményteljes ifjú író. Nagybátyám
mindent elkövetett, hogy írói terveimben megakadályozzon: szerkesztõségekbe és
kiadóhivatalokhoz írta kétségbeesett leveleit, hogy küldjék vissza kézirataimat, s
így egyszerûbb, de nyugodt és biztonságos mederbe következzék életsorsom. S
bár az akkori idõben szokásos bérmálási vendéglátás készülõdéseiben ugyancsak
kivettem részemet, mint szorgos rokon és „papkisasszony”, untalan hallottam meg-
jegyzéseit, hogy mindenen ott legyen az eszem, és ne kancsalítsak holmi „kancsa-
lul festett egekbe”, hiú és nevetséges írói dicsõség után… Ám a nagy ebéd végez-
tével, amikor is néhány percre mentesültem a vendégek szolgálásától, hirtelen
elõttem feketedett reverendás alakja s elõttem csillogott ezüstös feje. Szivarját el-
tartva magától, szigorúan végignézett rajtam.

– Tedd le a kötényt, moss kezet, szedd rendbe magad, hivat a püspök. Be-
szélni akar veled…
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SZIRTES GÁBOR

EGY BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS-VERS TÖRTÉNETE

2002-ben emlékeztünk meg Bárdosi Németh János születésének cente-
náriumáról, Pécs közönsége nevében emléktáblával is adózva neki, amely a Sem-
melweis utca 18. sz. ház homlokzatán azt hirdeti, hogy ott élt és alkotott a költõ és a
szerkesztõ évtizedeken át. 1943-tól Pécs volt a tényleges és a szellemi otthona,
miután a korábbi lakóhelyéhez, Szombathelyhez mérten sokkalta tágabb teret, na-
gyobb lehetõségeket és gazdagabb irodalmi életet kínáló mecsekalji város hívásá-
nak nem tudott ellenállni, s elfogadta Pécs hívó szavát. Az Írott kõ egykori szer-
kesztõje ezt követõen 1948-ig a Várkonyi Nándor szerkesztésében megjelent
Sorsunk, majd késõbb a Jelenkor munkatársa, rendszeres szerzõje, szerkesztõbi-
zottságának tagja. Pécs tehát saját költõjét, a korabeli irodalmi élet szorgos szerve-
zõjét tisztelheti benne. Mindmáig ismeretlen, kötetekben – tudomásunk szerint –
meg nem jelent versének felfedezése pedig irodalomtörténeti szempontból min-
denképpen figyelmet érdemlõ esemény.

A három esztendeje elhunyt Rajnai László hagyatékában bukkantunk rá a
kéziratra, amely több szempontból érdeklõdésre tarthat számot. Mindenekelõtt
azért, mert pontosan megismerhetõ a vers születésének – számunkra fontosnak
tekinthetõ – helye és ideje: eszerint Pécsett, a Szent István téren írta meg szerzõje,
1957. június 1-jén délben, ahogyan ez a kéziraton olvasható. A verssel való megis-
merkedésünk és a mû értelmezésekor kialakított véleményünk szempontjából ez
korántsem mellékes szempont. Mintegy hét hónap telt el ugyanis az 1956-os forra-
dalom leverése óta, és bár erre nem találunk konkrét utalást a versben, számos
megfogalmazása szinte kínálja a vele kapcsolatba hozható értelmezés lehetõsé-
gét. Amennyiben ugyanis az elsõ versszak határozó- és kérdõszavaira helyezzük
a hangsúlyt, akkor nyilvánvalóvá válik a vers politikai töltete. Ugyanez még erõtel-
jesebben jelentkezik a második versszakban, amelynek sorai nem csupán ezt az
értelmezési lehetõséget kínálják, hanem a költõi szókimondás bátorságáról is ta-
núskodnak: „... egy bús rigót itt, jaj, ki lát, / mikor a látás oly hamis, / talmi az érdem,
de a bér / csak a holtaknak cser, babér.”

Az általunk kiemelt sorok véleményünk szerint nem egyszerûen azt mutat-
ják, hogy Bárdosi Németh János meglehetõsen egyértelmûen és határozottan fog-
lalt állást a forradalom tragikus sorsával, illetve a vele kapcsolatos hamis, a valósá-
got elferdítõ (kifordító) értékítélettel kapcsolatban, hanem bizonyítják azt is, hogy
bár költészete hangvételében, témavilágában viszonylag homogénnek tekinthetõ,
továbbá következetesnek a közvetlen politikai költõi szerepvállalás elutasítása vo-
natkozásában, továbbá úgy is, mint amely inkább szolgálta a harmónia-teremtés
szándékát és vágyát, semmint a társadalmi, politikai problémák, a társadalmi konf-
liktusok ábrázolásának vállalását, mégis, a fellelt vers esetében azt láthatjuk, hogy
az aurea mediocritas költõjét is foglalkoztatták a társadalmi-történelmi események.
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Jóllehet nem tartották kortársai sem, és nem tekintjük mi sem õt valamiféle közéle-
ti-politikai költõnek, aki a mindenkori politikai elvárásoknak megfelelõen szólaltatta
volna meg a kor problémáit, ám a vers azt mutatja, hogy azért nem kerülte meg az
aktuális politikai kérdéseket õ sem. Az Elbocsátó címû, mindezidáig lappangó ver-
se arról tanúskodik, hogy nagyon is komolyan és mélyen átélte az 1956-os forrada-
lommal kapcsolatban történteket, és meglehetõsen bátor hangon mondott ítéletet a
leverését követõ „fordított” világról és a történések lényegét meghamísító korabeli
értékelésrõl.

Elbocsátó

A leltár kész már. Ó, hazám
dátum se kell, mert nincs kinek

címezni, hogy volt igazán,
miért sajgott e szív, ideg

miben kopott el, kongató
szavát, hogy itta be a tó.

Konok volt mindig a világ,
Vitéznek, Attilánknak is,

egy bús rigót itt, jaj, ki lát,
mikor a látás oly hamis,

talmi az érdem, de a bér
csak a holtaknak cser, babér.

Mégis nincs felleg szívemen,
mert tünde fénnyel süt a nap,

ahogy az eget itt lesem,
ezüst madarak szállanak,

siklanak, sírnak, édesek,
s én is a dallal kész leszek.

Ha újra születnék hazám,
tengerek, kikötõk helyett

akkor is ez lenne csak ám
szívemnek igazán sziget,

itt lelnék üdvöt és eget,
ha százszor daccal eltemet.

(Pécs, 957 VI. 1 délben)                                    B. N. J.

A vers sorsa pedig, tehát a történet, amely szerint 1957. június 1-jén, talán éppen
akkor, amikor megkondultak a székesegyház harangjai, összetalálkozott Pécs szí-
vében a két irodalmár, a költõ és a kritikus, azaz Bárdosi Németh János és Rajnai
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László, és elõbbi – nemes és baráti gesztussal – utóbbinak ajándékozta a Szent
István téri fák árnyékában éppen megszületett versét – talán túlzás nélkül állítható
–, egy olyan emlékezetes pillanat, amely a két alkotó közti baráti viszony maradan-
dó értékû bizonyítéka. Nem véletlenül írta tehát a kézirat hátuljára piros golyóstollal
a megajándékozott a következõket: „a Sétatéren találkoztunk, éppen mikor János
befejezte ezt a verset a Székesegyház elõtt, s egy nagylelkû gesztussal nekem
ajándékozta”. Az ajándék megbecsülésének jeleként Rajnai László egy életen át
õrizte a verset, amivel most végre mi is megismerkedhetünk. Úgy gondoltuk, hogy
elnyeri az irodalom barátainak érdeklõdését, ha mind a kéziratot, mind a nyomdai
változatot közreadjuk az Olvasóknak. Ismerkedhessenek meg hát a fél évszázad-
dal ezelõtti pécsi irodalom egy szép alkotásával.
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IN MEMORIAM SZKLADÁNYI PÉTER
(1944–2003)

„Nem jól szerettük Pétert, mert hibáival együtt szerettük” – mondta többek
között temetési emlékezõ beszédében Barth István, az egykori tanár, majd kolléga
és barát, akinél a muzsikustársak közül valószínûleg kevesen ismerték jobban és
sokoldalúbban a Pécsi Szimfonikus Zenekar 59 éves korában elhunyt igazgatóját,
Szkladányi Pétert.

Én mégis úgy érzem, hogy a klasszikus shakespeare-i szállóigét módosítva
„dicsérni jöttem Pétert, nem temetni”, merthogy véleményem szerint nem is lehet
más feladata egy ezt, a Pécs zenei életében meghatározó életmûvet, az õt megille-
tõ rangon értékelni akaró emlékezõnek. Ez az ugyanis, ami Szkladányi Pétert Pécs
kiemelkedõ lokálpatrióta muzsikusainak élvonalába helyezi.

Az 1944. november 20-án, ahogy õ fogalmazott „háborús gyerekként”, Zir-
cen született, de Mohácson felnövekvõ ifjút többfajta történelmi tapasztalat is éri.
Egyrészt édesapja, dr. Szkladányi László – a mohácsi evezõssport köztiszteletben
álló alakja – az 1956-os forradalom mohácsi eseményeiben vállalt szerepéért so-
káig továbbtanulása is veszélyben forgott, másrészt édesanyja, mint kiváló zongo-
ramûvész és tanár jelentõs szerepet vállalt a város komolyzenei életének évszáza-
dos múltra visszatekintõ szimfonikus zenekari hagyomány-ápolásában.

Mohácson elkezdett zongora- és hegedûtanulmányai után a pécsi szakkö-
zépiskolai meghallgatáson javasolják neki a fuvolát mint szólóhangszert. Szorgal-
mára, valamint tehetségére jellemzõ, hogy a Barth Istvánnál folytatott közép- és fel-
sõfokú tanulmányok közben, 20 évesen egyik alapító tagja lett az 1964 novembe-
rében megalakult Mecsek Fúvósötösnek, majd 1966-tól a Pécsi Filharmonikusok-
nak és a Pécsi Nemzeti Színház Zenekarának, melyeknek már 17 éves korától ál-
landó kisegítõje lett, és életre szóló élmények részesévé vált, például a Lamberto
Gardelli által vezényelt Verdi Requiem elõadásai kapcsán.

A Mecsek Fúvósötössel együtt töltött csaknem négy évtized alatt Európa
számos országát bejárva, fõleg a magyar fúvósötös-irodalom remekeivel, Farkas
Ferenc, Lajtha László, Sulyok Imre, Szervánszky Endre és mások mûveivel öreg-
bítették a magyar muzsika hírnevét. Elnyerték a Lajtha László-díjat is, de a klasszi-
kus repertoár mellett olyan rendkívül nehéz mûveket is megtanult az együttes, mint
Ligeti György a szerzõ által is megdicsért elõadású fúvósötösét, illetve Arnold
Schönberg csaknem egy órányi, szinte eljátszhatatlan kvintettjét, melyet egy ifjúsá-
gi koncert keretében szólaltattak meg.

Szkladányi Péter mint zenetörténész is jelentõs tevékenységgel gazdagítot-
ta Pécs zenei életét: Lickl János György és Hölzl Szeráf Ferenc székesegyházi
karnagy-zeneszerzõkrõl, Weidinger Imre fagottmûvészrõl és Amtmann Prosper fu-
volamûvészrõl írott tanulmányai a mai napig rendkívül fontos dokumentumok és hi-
vatkozási források.

Ezekhez a tanulmányokhoz és a hazai és pécsi kortárszene iránti érdeklõ-
déséhez is kapcsolódóan Szkladányi Péter az 1970-es évektõl jelentõs szerepet
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vállalt a város hangversenyéletében, mint koncertprogramok tervezõje és megva-
lósítója: elég talán az akkor nálunk alig játszott Dohnányi Ernõ, Veress Sándor,
Seiber Mátyás és az egykori pécsi Zádor Jenõ mûveibõl adott 1977-es Csontváry-
matinéra és az 1979-es, a 18–19.századi pécsi zeneszerzõk – Deppisch Bálint,
Novotny Ferenc, Lickl János György – mûveibõl adott Liszt-termi koncertre utal-
nunk. Ezeknek szerves folytatása volt, hogy az ezredforduló környékén az általa
életre hívott Pécsi Nemzetközi Zenei Fesztivál keretében egyrészt a Magyar Rádió
felvételt is eredményezõ érdeklõdését kiváltva, kibõvítve kétszer is megismételte
ezt a régizenei koncertet, másrészt több koncertet is szervezett a korábban Pécsett
is mûködött kortárs szerzõk: Maros Rudolf, Takács Jenõ, Zádor Jenõ, Horváth Mi-
hály, Maros Miklós mûveibõl.

Szkladányi Péter legfõbb érdeme volt az a zenekarépítõ munka, melynek ré-
vén az 1984-ben hivatásossá váló Pécsi Szimfonikusok igazi nagylétszámú együt-
tessé válva egyrészt a zenetörténet legnagyobb szabású és nehézségû mûveit is
megszólaltatni képessé váltak, és elérték, hogy az ország legjobb zenekarai között
tartották számon õket, másrészt nemzetközi kapcsolatai révén négy kontinensre
eljutva vitték el a magyar muzsika és Pécs város zenekultúrájának jó hírét.

Ebben az egyik rendkívül jelentõs tett az volt, hogy Breitner Tamás nyugdíj-
ba vonulásakor volt bátorsága egy a nemzetközi zenei életben is jegyzett, nagy
kultúrájú angol vezetõkarmestert szerzõdtetni, Howard Williams személyében. Akit
elsõ négyéves ciklusa után egy uruguayi származású, de Németországban tanult,
versenygyõztes dirigenssel, Nicolás Pasquet-val váltott fel, s ez az addig a magyar
zenei életben szokatlan „külföldi kitekintés” – bár némi irigységet is keltett fõvárosi
berkekben – alapját adta annak a zenei fejlõdésnek, mely ma is meghatározó té-
nyezõje a Pécsi Szimfonikus Zenekar rangjának. Amit Szkladányi Péter és az örö-
kébe lépõ új igazgató, Horváth Zsolt az újabb négyéves Williams-ciklus után a szin-
tén versenygyõzelmeket maga mögött tudó Hamar Zsolt Pécsre szerzõdtetésével
igyekezett megtartani és emelni.

Szkladányi Péter koncepciózus építkezésének eredménye volt az 1991-ben
elindított Pécsi Nemzetközi Zenei Fesztiválok sora, melyben az elsõ évek magyar-
országi bemutatókat és zenei csemegéket tartalmazó mûsora (Werner Jacob; Max
Reger és Gustav Mahler mûvei) után a késõbbiekben a tematikus fesztiválok (Te-
remtés; Dávid király; Krisztus; A Dóm) rendkívül izgalmas programjával nyárra is
élményt adó hangversenyekkel gazdagította a pécsi és az idelátogató hazai és kül-
földi zenebarátok koncertkínálatát.

Ami a mûsorokat illeti, a Pécsi Szimfonikusok a meglévõ klasszikus-romanti-
kus alaprepertoár mellett Szkladányi Péter tervszerû elgondolásai nyomán elkezd-
te a szimfonikus zenekarok próbakövének számító késõromantikus mesterek,
Gustav Mahler, Anton Bruckner és Szergej Rachmanyinov mûveinek szinte soro-
zatnak tekinthetõ megszólaltatását. Mahler 9. és Bruckner 7. szimfóniája élõ kon-
cert-CD-n is megjelent, Rachmanyinov Szimfonikus táncai, Paganini-rapszódiája
és A holtak szigete címû mûve pedig a zenekar elsõ CD-jén kapott helyet Howard
Williams vezényletével. Ami a CD-ket illeti, feltétlen említést kell tennünk a Bartók
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és Kodály mellett harmadik legjelentõsebb 20. századi zeneszerzõnk, Lajtha Lász-
ló összes zenekari mûvét tartalmazó sorozatról, melynek vezénylését kifejezetten
Szkladányi Péter felkérésére vállalta el Nicolás Pasquet. De jelentõsek az egyéb
CD-világpremierek is, így a belga Jean Rogister mûveibõl és a bécsi-pécsi Johann
Georg Lickl oratórikus mûveibõl készültek. A jelentõs bemutatók közül említsük
meg Ligeti György Hegedûversenyének világpremierjét, a pécsi zenekarral rendkí-
vül elégedett Sascho Gavrilov szólójával, valamint Donizetti Requiemjének, Berlioz
Ünnepi miséjének és Krisztus gyermekkora címû oratóriumának magyarországi
bemutatós elõadásait. De Szkladányi Péternek köszönhetõ a Howard Williams és
Nicolás Pasquet által vezényelt Dvoøák, Brahms, Messiaen, Poulenc, Sztravinszkij
és Sosztakovics-mûvek sorozata, miként kortárs magyar szerzõk, így például
Balassa Sándor, Dubrovay László, Károly Róbert, Petrovics Emil, Kovács Zoltán új
mûveinek elsõ megszólaltatása is (Négy arckép, Pécsi concerto; Faust, az elkár-
hozott; Szimfónia; A Dóm-oratórium; 2. Szimfónia; Amor Sanctus stb.)

Szkladányi Pétert a Pécsi Szimfonikus zenekar tagjait illetõen is mindig az
atyai, baráti gondoskodásra való törekvés jellemezte, aminek talán legszebb pél-
dája az az egykori muzsikustársra, Gyermán István Liszt-díjas hegedûmûvészre, a
zenekar koncertmesterére emlékezõ alapítvány, melynek amint azt többször is
megfogalmazta, az emlékek ápolása melletti legfontosabb feladata a zenekari mu-
zsikusság segítése volt, amelyben az alapítvány kuratóriumának elnöki tisztét be-
töltõ egykori tanárával, Barth Istvánnal közösen munkálkodtak együtt.

Szkladányi Péter csaknem négy évtizedes muzsikus pályája és két évtize-
des zenekar-igazgatói tevékenysége elismeréseként méltán kapta meg a Magyar
Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, miként a Pécsi Szimfonikus Zenekar Bar-
tók–Pásztory-díjában és a Pécs Város Önkormányzata által adományozott Pro
Communitate kitüntetés elnyerésében is döntõ része volt az Õ Pécs város zenei
közösségéért végzett fáradhatatlan munkájának, mely Babits Mihállyal szólva
„nyugodt kinccsé lesz és örök haszonná”.

Kovács Attila
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BOCZ GYULA SZOBRÁSZMÛVÉSZ
(Pécs 1937. március 1. – Pécs 2003. julius 12.)

A nyár derekán Bocz Gyula 66 éves szobrász egy másik dimenzióba köl-
tözött. Hamvait, életének és munkásságának meghatározó színterein szórta szét
családja: Pécs fölött, a villányi kõbányában és a hosszúhetényi bányában,
Hetény vezér címû monumentális szobra fölött. Életmûve, példa arra, hogy a vi-
lágtól elvonulva is lehet világszínvonalon alkotótevékenységet végezni. Élete pél-
da arra, hogy a társadalmi megbecsülés, nem áll szinkronban a mûvész alkotá-
sainak minõségével.

Bár 62 éves korában Munkácsy-díjat kapott – nyolc évvel aztán, hogy Camb-
ridge-ben a 20. század mûvészetében betöltött kimagasló teljesítményéért,
életmû-dijjal tüntették ki –, csak szerényen volt jelen a hazai mûvészeti köztudat-
ban. Jóllehet, 1971-ben, a III. Országos Kisplasztikai Biennálé elsõ-díjának elnye-
résével már bizonyította, hogy az élvonalba tartozik.

De Bocz Gyula, nem az elismerést kereste, hanem a mûvészi feladatot. Azt
sem csinnadrattával. Bizalmas viszonya volt az élõ és élettelennek gondolt termé-
szettel, annak minden darabjával. Meghitt dialógusokat folytatott kõvel, fával, szél-
lel. E közben fogantak szobrai. Úgy gondolta, azért született a világra, hogy szemé-
lyiségét kifejezõ szobrokkal gazdagítsa azt. Semmi mással nem akart foglalkozni.

Munkáscsaládban nõtt fel, Pécs-Gyárvárosban. „Dühöngõnek” nevezték a
környéket, de õ hivatalosan a Remény utcában lakott. 1950-ben, tizenhárom éves
korában nemzetközi gyermekrajz-pályázatot nyert Guatemalában. A hétvégéken
nagyapjánál, Hosszúhetényben, sárból a szomszéd portréját gyúrta, a tornácok fa-
lára megrendelésre giccseket festett. Látogatta Martyn Ferenc szabadiskoláját, az-
tán mégis a gyárvárosi vagányok életét élte. Szakmunkás lett. Melós a Sopiana
Gépgyárban. Csak a katonaság után támad fel benne újra a gyerekkori ambíció,
ami Lantos Ferenc szakkörébe vitte.

A szakköri foglalkozásokon túl is, mindennap dolgozott. A volt Doktor Sán-
dor Mûvelõdési Központ – ma Bóbita Bábszínház – piciny mozigépházában mintá-
zott, ahova a férfi WC-bõl egy lyukon át lehetett vaslétrán felmászni. Már ekkor ki-
alakult baráti tábora. Fõként egyetemisták jártak hozzá, beszélgetni. Ám itt éjjel
nem dolgozhatott. A Remény utcai lakás konyhája emelkedett mûtermi rangra,
majd amikor meg tudta szerezni a szomszéd szoba-konyhás lakást is, a régiben ki-
verte a falat, és két kis helyiségbõl már lett akkora tér, hogy nagyobb fát, követ is fa-
raghatott. A Remény utca zarándokhelyévé vált a fiatal és leendõ értelmiségnek.
Már itt készült szobrain megjelenik a spirál mint kompozíciós elv; ekkor farag pusz-
ta kézzel fából tökéletes gömböt; s az elsõ varázslatos kantavári feketemárvány
szobrok: Madár, A tenger, Fekete virág, Janus-fej, Fekvõ is ekkor születnek.

A Siklósi Symposion alapító tagja, az 1968-tól induló nyári mûvésztelepek
résztvevõje. Mind hosszabb idõt tölt ott. Végül az egész évet. Sorra készültek
nagyméretû, a szoborpark arculatát meghatározó munkái: Élet, Csillagok, s a Spi-
rál, amely szinte az alkotótelep jelképe lett.
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S mert többszörös idõt töltött ott, mint társai, több szobra is született. Ez némi
féltékenységet szült. Elõször az alkotóteleprõl, késõbb a környékrõl is elûzték. A
villányi szõlõhegyi remeteségben született egyetlen konceptje, amely Piramis né-
ven volt látható Budapesten a Kassák Mûvelõdési Házban, a második Szürenon ki-
állításon. Egymásra tett, vassal összekapcsolt diófadobozokból állt a piramis. Csak
a beavatottak tudták, hogy a dobozokban ékszerfinomságúra csiszolt csiga- és
kagylókövületek, kvarckristályok rejlenek. A keserû mûvész akkor úgy vélte, nem
érdemlik meg az emberek, hogy láthassák kis ékszereit.

Eztán költözött a nagyapai házba Hosszúheténybe, ahol ismét magára ta-
lált. Újra nagyméretû alkotások születtek, köztük néhány köztéri szobor, ám a
nyolcvanas évek közepén egy új felületalakítás, a mûvész megkeményedésérõl
árulkodik. A fiatalkorban kialakult formákat látjuk, de néhány keményfából faragott
s feketére vagy vörösre festett szoborba fényes kárpitszögeket ver: Ketten, Ölelés,
Szent stb. Ez kissé hideg dekorativitást kölcsönöz formavilágnak.

Már csak akkor állít ki, ha kérnek tõle munkát, s gondoskodnak azok el és
visszaszállításáról. Elsõsorban a Romváry Ferenc gondozta kiállításokon láthatók
ez idõben munkái. Életmû-kiállítását is õ rendezte 1987-ben, a Pécsi Galériában.
Két figyelemreméltó kiállítást még kicsikartak tõle. Egyik a hosszúhetényi mûvelõ-
dési házban, a másik a Parti Galériában volt. Mindkettõ installációs igénnyel ké-
szült, s életutat példázott. A hetényit az elsõ kísérletnek mondhatjuk. A Parti Galé-
ria három terme szakrális térré alakult. A kijelölt utat Bocz szobrai szegélyezték,
köztük néha olyan elszórt hívságok, mint az aprópénz. S az út az Utolsó vacsora
parafrázisa elé vezetett. Jelezve, hogy a mûvész meditációinak témái már kitágul-
tak, nagyobb összefüggésekben gondolkodik.

Gazdag életmûve ellenére aránylag kevés köztéri szobra áll. Több síremlék:
Pécsett, Mohácson, Debrecenben, Budapesten a Farkasréti temetõben, néhány
egyházi mû: A Boldog Özséb-templom oltárképe Budapesten, a Szûzanya Felsõ-
egerszegen, a villányi szoborparkból elajándékozott munkák: Jégvirág Orfûn; a Vég-
telen Budapesten, a Centenárium-parkban. E mellett Csányoszrón a Petõfi brigád
emlékmûve, Hosszuhetény fõterén carrarai márványból A cím nélküli szobor és a
Hetény vezér, Brémában a Hirosima-parkban a Tektonika, a Mecseki Bányászati
Múzeumban az Atomok és a Tektonikus mozgás. A pécsi Idegsebészeten egy
Faliplasztika, valamint a Hauni Gépgyár elõtt a Villányból megvásárolt Csillagok.
Komlón a szibériai márványból készült Család, amely gyermekeinek behajlított kéz-
feje nyomán született. Külön ki kell emelni a budapesti Karinthy Gimnáziumban lévõ
fonolitból készült Karinthy Frigyes-portrét, amit a zsûri a magyar portrészobrászat ki-
emelkedõ alkotásaként értékelt. Talán legszebb mûvei jószemû gyûjtõk tulajdoná-
ban vannak, itthon és külföldön. E gyûjtõk közül sokan negyven éve barátai Bocz
Gyula mûvészetének. Néhány munkája közgyûjteményekben is elõfordul.

S ami bántja Bocz minden tisztelõjét: a villányi szoborparkban, az eddig rep-
rezentatív helyen álló, mindenünnen jól látható Spirált, élete fõmûvét, áthelyezték,
jelentéktelenebb helyre tették. Máris.

Bükkösdi  László
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Száz éve Pécsett...     1903-ban
július 13. Ülést tartott Pécs Város közgyûlése.

Vármegyei közgyûlés
16. Gyászmise a belvárosi templomban Szepesy Ignác püspök halálának

65. évfordulója tiszteletére.
27. Pécsi és baranyai molnárok gyûlése a Megyeházán.

XII. Leó pápáért tartottak gyászmisét a Székesegyházban.
30. Ülést tartott Pécs Város közgyûlése.

augusztus 4–5. Havihegyi búcsú.
10. Hálaadó szentmise a Székesegyházban X. Piusért, az új pápáért.
13. A székesfehérvári honvéd zenekar hangversenye a Pannónia kertjében.
17. Ülést tartott Pécs Város közgyûlése.
20. Szent István-napi ünnepségek a városban.

szeptember 1. Meghalt Hetyey Sámuel pécsi megyéspüspök.
7. Novák József és Lõrincz Sándor festõmûvészek kiállításának megnyitója

a Katolikus Körben.
12. M. Kovács Laura elõadóestje a Vigadóban.
13. Erzsébet királyné halálának 5. évfordulója alkalmából gyászmisét tartottak

a Székesegyházban.
21. A Mecsek Egyesület népünnepélye a Tettyén.
22. Rendkívüli ülést tartott Pécs Város közgyûlése az új városháza építése ügyében.
26. Maeterlinck: Monna Vanna címû színmûvének bemutatója.

Hetvenöt éve Pécsett...     1928-ban
július 4. Ülést tartott Pécs Város közgyûlése a honvédségi építkezések ügyében.

A budapesti Nemzeti Színház vendégjátéka. Grebau: Jézus Krisztusról szóló igaz passió.
23. Ülést tartott Pécs Város közgyûlése.

27–28. Komikusok kabaréja címmel budapesti mûvészek vendégszereplése a színházban.
augusztus 20. Hálaadó szentmise a Székesegyházban a szerb megszállás alóli felszabadulás

emlékére.
28. Megalakult a Pécs-Baranyai Automobil Club motoros szakosztálya.

szeptember 2. Vastagh Gyula képkiállításának megnyitója a Nõegyletben.
9. Vármegyei leventeverseny Izabella fõhercegnõ és Albrecht fõherceg részvételével.

10. Vármegyei közgyûlés.
Strindberg: Húsvét címû passiójátékának bemutatója.

30. Kiállítás a Nõegyletben Dabasi Kovács Gyula festõmûvész képeibõl.

Ötven éve Pécsett...     1953-ban
július 5. Megalakult a TIT Baranya Megyei Szervezete.

14. A MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenye a Nagy Lajos Gimnázium
szabadtéri színpadán.

15. A Magyar Néphadsereg Ének- és Táncegyüttesének mûsora a Nagy
Lajos Gimnázium szabadtéri színpadán.

16. A Magyar Élettani Társaság XIX. Vándorgyûlése.
augusztus 3. Átadták a Széchenyi téri átalakított új gyógyszertárat.

13. Pécsi írók felolvasóestje a meszesi bányászotthonban.
Budapesti pedagógus képzõmûvészek kiállításának megnyitója.

19. Átadták a Szabadtéri Színpadot.
20. Haraszti Pál festõmûvész kiállítása a JPM Rákóczi út 15. kiállítótermében.

21–22. Pathológusok országos nagygyûlése.
29. Megnyílt a Szabadság (ma Aranykacsa) étterem.

szeptember 2–3. A Magyar Állami Operaház vendégjátéka a Szabadtéri Színpadon.
Puccini: Tosca, Verdi: Traviata.

16. Yves le Grand francia biofizikus professzor látogatása.

Huszonöt éve Pécsett...     1978-ban
július 3. Szirmainé Bayer Erzsébet festõmûvész kiállítása a Fegyveres Erõk Klubjában.

5. Tudományos emlékülés a TIT Bartók Klubjában Csontváry Kosztka Tivadar
születésének 125. évfordulója alkalmából.
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július 5. XIV. Dunántúli Analitikai Konferencia a POTE-n.
8–10. XII. Országos virágkötészeti verseny a Sportcsarnokban.

14. Ülést tartott Pécs m. j. Város Tanácsa.
14–30. Pécsi Nyári Színház.

14. Euripidész: Hekabe címû drámájának bemutatója a Tettyén.
Báb I. címmel a Bóbita Bábszínház estje a Csontváry Múzeum udvarán.
Lengyel karikaturisták kiállítása nyílt az Ifjúsági Házban.

15. Szabadtéri szoborkiállítás a Sétatéren.
Balettest címmel oratórikus balettek bemutatója a Szabadtéri Színpadon.
Mladonyiczky Béla szobrászmûvész kiállítása a Fegyveres Erõk Klubjában.

16. II. Országos Cserépvásár. Pedagógiai-pszichológiai tudományos ülés
a Tanárképzõ Fõiskolán.

16–26. XX. Népek Barátsága Nyári Egyetem.
17. Báb II. címmel a Kolozsvári Bábszínház estje a Csontváry Múzeum udvarán.
18. Oscar Wilde–Petrovics Emil–Eck Imre: Salome címû fantasztikus játékának

bemutatója a Szabadtéri Színpadon.
20. Ausztrál parlamenti küldöttség látogatása.

Átadták a forgalomnak az északi érintõ út Kürt utca Kodály Zoltán út közötti szakaszát.
Pozsgai Imre kulturális miniszter pécsi látogatása.

21. Paul Foster: I. Erzsébet címû drámájának bemutatója a Tettyén.
22. A Gyulai Várszínház vendégjátéka. Székely János: Caligula helytartója címû

drámájának elõadása a Barbakán bástyában.
23. Megkezdõdött a repülõmodellezõk országos bajnoksága.

Délszláv néptáncest a Szabadtéri Színpadon.
augusztus 4. Ficzek Ferenc képzõmûvész kiállítása a Színház téri kiállítóteremben.

4–5. Országos Erdészeti Vándorgyûlés a POTE aulájában
4. Kiállítás a Képcsarnokban Benedek Jenõ Kossuth-díjas festõmûvész képeibõl.

10. Kopcsányi Ottó ötvösmûvész kiállítása a Képcsarnokban.
18. Megnyílt a Szliven étterem és ABC áruház.

20–22. A Magyar Rehabilitációs Társaság pszichiátriai szekciójának tudományos
ülése a POTE-n.

21. A Tinódi Kamarazenekar reneszánsz estje a Hotel Minaret udvarában.
24. Dél-dunántúli építészeti kiállítás a Színház téri kiállító teremben.

24–26. I. Országos számviteli konferencia a POTE aulájában.
25–26. Plasztikai sebészek országos konferenciája a POTE-n.
25–27. Mecsek Kupa nemzetközi kerékpáros verseny.

25. Ülést tartott Pécs m. j. Város Tanácsa.
Stein Anna festõmûvész kiállítása a JPM Rákóczi úti kiállítótermében.

25. A Mecsek Áruházzal szemközti parkban felavatták Issei Amemiya japán
szobrászmûvész alkotását.

28. Lantos István orgonakoncertje a Székesegyházban.
29–31. II. Országos Gáz- és Olajkonferencia a POTE aulájában.

szeptember 1. A 28. bányásznap központi rendezvénye Pécsett.
2. Sajtófotó kiállítás az Ifjúsági Házban.
4. Állandó kiállítás nyílt  Amerigo Tot szobrászmûvész Pécs városának

adományozott szobraiból.
4–5. Országos hõszolgáltatási konferencia.

7. A Megyei Könyvtár Ars Poetica rendezvény-sorozatának vendége Weöres Sándor.
12. Megalakult a Mozgássérültek Baranya Megyei Egyesülete.

Zágon Gyula fafaragásaiból nyílt kiállítás a Baranyaker Új Tükör Klubjában.
15. Ülést tartott Pécs m. j. Város Tanácsa.
17. Baranyában és Pécsett élõ mûvészek kiállítása a Színház téri kiállító teremben.
18. Fekete Nagy Béla képkiállítása a JPM Rákóczi úti kiállítótermében.
21. Altorjai István festõmûvész kiállítása a Képcsarnokban.
23. A VIII. Baranya megyei jogásznap ünnepélyes megnyitója a PTE aulájában.
24. A Rókus utcában felavatták Kigyós Sándor szobrát.
29. Megkezdõdött az 1978. évi országos felnõtt ökölvívó bajnokság.

121

PÉCSETT TÖRTÉNT

121
PSz_2003-03.prn
G:\DVD_K\Pecsi_Szemle_1999-2009\00_Szemle\2003-03_Osz\PSZ_2003_Osz_xx.vp
Tuesday, February 12, 2013 8:22:26 AM

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



2003. SZEPTEMBER 1. PÉCS VÁROS NAPJA

Ünnepi ülést tartott a város önkormányzatának képviselõtestülete a Pécsi Nemzeti Színházban,

melynek keretében kitüntetések átadására került sor.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 373/2003. (06.19.) sz határozata alapján

Dr. Ádám Antal
úrnak, jogásznak, professor emeritusnak, volt alkotmánybírónak kimagasló oktatói munkásságáért,

Pécs tudományos életének fejlesztéséért, a közéletben végzett kiemelkedõ teljesítményéért,

életmûvéért a

PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA
kitüntetõ címet, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza

*

A Közgyûlés dr. Catherine Feidt asszonynak, a francia Köztársaság Tiszteletbeli Konzuljának a

pécsi magyar–francia kapcsolatok javításában, fejlesztésében, a francia kultúra pécsi

meghonosodásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért a

PRO CIVITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza

A Közgyûlés Keresnyei János úrnak, a Pécs TV Kft. ügyvezetõ igazgatójának, a pécsi városi

televíziózás fejlõdése, az ország elsõ 24 órás folyamatos hírtelevíziójának kifejlesztése és

mûködtetése érdekében végzett munkájának elismeréseként a

PRO CIVITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 200 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Stenczer Béla úr, a Pécsi Nemzeti Színház színmûvésze részére, kiemelkedõ színészi

tevékenysége, jelentõs népmûvelõi és mûvelõdésszervezõi munkája elismeréseként a

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 160 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Koltai Dénes úr részére, a Pécsi Tudományegyetemen végzett oktatási

tevékenység bõvítéséért, a felnõttoktatás kiszélesítéséért végzett sokrétû munkájának

elismeréseként a

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 160 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Vári Éva színmûvésznek, kiemelkedõ színvonalú színészi tevékenységéért, négy

évtized alatt a Pécsi Nemzeti Színházban, magas színvonalon játszott szerepeiért

PRO COMMUNITATE EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 160 000 Ft jutalmat adományozza.

*

A Közgyûlés Hauer János úr, a Pécs TV fõgyártásvezetõje részére a pécsi helyi televíziózás

érdekében kifejtett jelentõs munkájának elismeréseként a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.
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A Közgyûlés Gergely János úrnak, fõiskolai tanárnak a pécsi oktatás terén kifejtett magas

színvonalú munkájáért, a mûvelõdés terén végzett sokrétû, eredményes tevékenységéért a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Kaltenbach Ádám úr részére a pécsi német kisebbségért végzett sokrétû, kiemelkedõ

színvonalú munkájának elismeréseként a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Traj Ferenc úr részére, sok-sok éven keresztül végzett társadalmi munkájának, a város

és közvetlen lakóterülete fejlesztése, az itt élõ emberek közösségét szolgáló tevékenységének

elismeréseként a

VÁROSHÁZA EMLÉKÉREM
kitüntetést, és az ezzel járó 100 000 Ft jutalmat adományozza.

*

A Közgyûlés Molnár Gfellner Judit asszony, a Pécsi Mûvészetek Háza nyugalmazott igazgatója

részére a pécsi mûvészet szervezésében, három évtizeden keresztül végzett, kiemelkedõ

munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS KÖZMÛVELÕDÉSI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Kromek Sándor úrnak, a Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium tanárának több évtizedes,

kiemelkedõ színvonalú, eredményekben gazdag tanári munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS OKTATÁSI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Testvérvárosok Terei Általános Iskola Nagykórusa részére folyamatosan megújuló,

magas színvonalú mûvészi tevékenysége elismeréseként, a kórus megalakulásának 15. évfordulója

alkalmából a

PÉCS VÁROS MÛVÉSZETI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Pásztory Dóra paraúszó, paralimpiai bajnok, paralimpiai csúcstartó, világbajnok,

világcsúcstartó, sokszoros magyar bajnok részére példamutató sportolói magatartása és kiemelkedõ

sporteredményei elismeréseként a

PÉCS VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Gasz Zoltán úr, a Pécsi Távfûtõ Kft. ügyvezetõ igazgatója, építész részére, gazdag

építésztervezõi életmûvének, oktató tevékenységének és jelentõs pécsi tervezõi munkájának

elismeréseként a

PÉCS VÁROS MÛSZAKI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.
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A Közgyûlés Lõcsei Attila úrnak, a Támasz Gondozási Központ vezetõjének, a pécsi

hajléktalan-ellátórendszer kialakítása és mûködtetése, az elesettek, bajba jutottak élethelyzetének

javítása érdekében végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként a

PÉCS VÁROS SZOCIÁLIS DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Szûcs Valéria asszony, köztisztviselõ, a Gyámhivatal vezetõje részére, közel három

évtizedes, közigazgatásban végzett, példamutató, kiemelkedõ munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS KÖZSZOLGÁLATI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés dr. Szépe György úrnak, nyelvésznek, professor emeritusnak a pécsi felsõoktatás

fejlesztéséért, sokrétû tudományos munkásságáért, a tudományos utánpótlás nevelésében szerzett

elévülhetetlen érdemeiért a

PÉCS VÁROS TUDOMÁNYOS DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Pirisi Péterné asszony, a Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú

társaság ügyvezetõ igazgatója részére, sokrétû, emberközpontú, eredményes humánpolitikai

munkájának elismeréseként a

PÉCS VÁROS HUMANITÁRIUS DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

A Közgyûlés Mandzurakisz Vaszilisz úr, a Pécsi Görög Kisebbségi Önkormányzat tiszteletbeli

elnöke részére, a pécsi görög közösség összefogásáért, jelentõs kisebbségi tevékenységéért, a pécsi

gyermekek görög nyelvoktatásának megszervezéséért végzett kiemelkedõ munkájának

elismeréseként a

PÉCS VÁROS KISEBBSÉGI DÍJA
kitüntetést, és az ezzel járó 60 000 Ft jutalmat adományozza.

124

PÉCS VÁROS DÍSZPOLGÁRA ÁDÁM ANTAL

Dr. Ádám Antal 1930-ban született Jánoshalmán. 1949-ben érettségizett a bajai III.
Béla Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait 1953-ban fejezte be a Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karán, ugyanekkor egyetemi tanársegédi kinevezést kapott a
Kar Alkotmányjogi Tanszékére. 1953 õszén behívóparancs alapján tartalékos katonai ügyé-
szi képzésben részesült, amelynek sikeres befejezését követõen tartalékos hadbíróvá minõ-
sítették.

1954-tõl 1957-ig aspiránsképzésben vett részt Budapesten az ELTE Jogi Karán. Az
államfõi funkcióról írt kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958-tól ismét a
pécsi Jogi Karon dolgozott elõször egyetemi adjunktusi, 1960-tól egyetemi docensi, 1967-tõl
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pedig egyetemi tanári beosztásban. 1974-1975-ig dékán helyettesi, 1975-1978-ig pedig dé-
káni tisztséget töltött be a Karon. 1974-tõl 1990-ig szerkesztette a Kar magyar- és
idegennyelvû kiadványait. 1994-1997-ig választott tagja volt a Magyar Tudományos Akadé-
mia Közgyûlésének. Tagja az MTA Közigazgatási Bizottságának, a Pécsi Tudományegye-
tem Doktori Bizottságának, az Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Tanácsának, az ELTE
Habilitációs Bizottságának, az MTA Regionális Kutatások Központja Tudományos Tanácsá-
nak, a Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság Választmányának, a Magyar Politikatudományi
Társaságnak, a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének, elnöke a PTE Állam- és Jogtu-
dományi Kara Tudományos Bizottságának, az „Ifjúságért” Egyesületnek, valamint a Bara-
nya Barátai Körének.

A Tanszék oktató munkájának keretében közremûködött illetve részt vesz a magyar
alkotmányjog, az összehasonlító államjog és a közjogelmélet oktatásában. „Magyar állam-
jog” címû kari jegyzete elõször 1972-ben, majd második bõvített kiadásként 1983-ban jelent
meg. Mindkét kiadás számos újranyomást ért el. Közjogelméleti jegyzete „Bevezetés a köz-
jogtanba” címmel 1999-ben látott napvilágot. 2000 februárjától Állami egyházjog címmel hir-
det kötelezõen választható tantárgyat. A 2000/2001. és a 2001/2002. tanévben a joghallga-
tók a Kar legnépszerûbb oktatójává választották.

Tudományos kutatómunkájának eredményeként több mint 340 szakmai publikációja
és közel 100 újságcikke jelent meg a központi állami szervek, az emberi és állampolgári
alapjogok, az alkotmány, az alkotmányi értékek, az alkotmányosság és alkotmányvédelem,
az állami egyházjog, valamint egyéb tárgykörökrõl.

Beszél németül és franciául, olvas angolul és oroszul. Több mint 100 alkalommal tar-
tott külföldön szakmai elõadást és 35-ször terjesztett nemzeti referátumot nemzetközi alkot-
mányjogi, közigazgatás-tudományi, illetve összehasonlító-jogi kongresszusok vagy konfe-
renciák elé.

Szakmai munkásságához a hallgatói évek kezdetétõl változatos közéleti, társadalmi
aktivitás párosult. 1963-1999-ig elõször járási tanácstag és vb-tag, majd megyei tanácsi bi-
zottsági tag volt. 1968-1989-ig a Hazafias Népfront Országos Tanácsának – 1981-tõl Orszá-
gos Elnökségének és Országos Közjogi Bizottságának – tagjaként, valamint a HNF Baranya
Megyei Bizottságának elnökeként végzett szakterületéhez is kapcsolódó közéleti tevékeny-
séget. A Magyar Köztársaság 1989. október 23-án történt kikiáltása után tagja lett az Orszá-
gos Választási Bizottságnak.

1990-tõl 1998-ig alkotmánybíróként tevékenykedett. Az Alkotmányi értékek és alkot-
mánybíráskodás címû akadémiai doktori értekezését 1999 áprilisában védte meg. 1999. au-
gusztus 20-án „Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal” kitüntetésben
részesült. 70. születésnapján, 2000 februárjában 3 külföldi és 25 magyar alkotmányjogász
tanulmányát tartalmazó emlékkönyvvel köszöntötte õt a Kar. 2000. június 6-án elnyerte a
„Magyar Felsõoktatásért” miniszteri kitüntetést. 2000. augusztus 20-án szülõvárosa János-
halma, 2003. szeptember 1-jén pedig Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata díszpolgár-
rá minõsítette. 2000. március 1-tõl professor emeritusként és a Jura címû kari folyóirat fõ-
szerkesztõjeként folytatja oktató és tudományos munkásságát a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékén.

2003. szeptember 10. Petrétei József
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Gazder Antal: Centenáriumi emlékkút. Jókai tér, 1968 –  Hunyadi út, Boldogság Háza, 2003.
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Rétfalvi Sándor: Bacchus, 2003. Hunyadi út, Somogyi Pincészet.
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