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MEGEMLÉKEZÉS PROF. DR. BARTUCZ LAJOS 
SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJÁN

Farkas L. Gyula

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar Embertani Tanszéke, Szeged

Jelige: A nagy nemzetek emelik az ő fiaikat;
A kis népeket fiaiknak kell emelniük (Apáthy István)

Farkas, L. Gy.: Commemoration on the 125th anniversary of birth of Professor Lajos Bartucz 
(1885-1966). Professor Bartucz was a student o f Aurél Török, the first Hungarian professor of 
anthropology in Hungary. He was very influential in the field o f historical anthropology and 
paleopathology in Hungary. His record of scientific contributions and interests was clearly 
dominated by the subject o f the anthropology o f the Great Migration Period and the Conquest 
Period in Hungary. He published more than 250 scientific articles and some books. He was also 
very active in teaching anthropology and the majority of the professors of anthropology in 
Hungary were his students.
Keywords: Lajos Bartucz; 125th anniversary.

Bevezetés

Életünk során vannak napok, amikor a múltat idézzük és egy rövid időt szentelünk 
történelmi események, személyiségek megemlékezésére. A tudományban ilyen alkalmak 
akkor adódnak, amikor nevezetes évfordulókon egy-egy tudós életútját elevenítjük fel. A 
mai alkalom is ilyen, amikor Bartucz Lajos professzor (1. kép) születésének 125. 
évfordulójára emlékezünk.

1. kép: Bartucz Lajos professzor. 
Figure 1: Professor Lajos Bartucz.
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Életéről számos közleményből tájékozódhatunk (Eiben 1965, 1965a, 1966/67, 1967, 
1985, 1985a, Farkas 1965, 1966, 1966a, 1967, 1985, 1985a, 1985b, 1985c, 1985f, 1986, 
1988, 1990, 1991,2005, Farkas és Dezső 1994, Fehér 1967, Klukovitsné és Ráczné 1991, 
Korek 1967, Kőhegyi 1967, Malán 1955, Nemeskéri, 1966, Thoma 1966, Törő 1965). Én 
most ezek, a családtól kapott információk, az 1966-os rádióriportja és 80. születésnapján 
készült hangszalag alapján szeretném felvázolni a lehető legpontosabban életrajzát. 
Teszem ezt azért, mert ma már, sajnos nagyon kevesen vagyunk, akik személyesen 
ismerhettük Őt, hallgathattuk élvezetes előadásait és munkatársai lehettünk. A fiatalabb 
antropológusok legfeljebb a közleményeit ismerik.

1885 április elsején Szegváron született. Édesapja Bartucz Demeter (1838-191 1) 
uradalmi cseléd volt, majd fütő, gépész lett s néhány hold földet örökölvén és 
szorgalmával gyarapítván, kisgazda lett. Kis birtokának nagy részét azonban felemésztette 
két fiúgyermek gimnáziumi taníttatása. A szegvári temető mellett volt egy kis malom 
Bartucz Demeter és Krug nevű társa tulajdonában.

Édesanyja Fejes Katalin (1843-1922) nyolc gyermeknek adott életet. Közülük öt, akik 
1869 és 1883 között születtek, csecsemőkorban (1 nap-7 hónap között) meghaltak. 
Hárman maradtak testvérek: Bartucz Viktória (1872-1918), Bartucz János (1875-1946) 
és Bartucz Lajos (1885-1966).

Elemi iskoláit Szegváron végezte, majd a katolikus család Bartucz Lajost a 
kecskeméti piarista gimnáziumba íratta be, ahova 1895-ben -  mivel a malomtárs, Klug 
temetése éppen akkor volt -  Bartucz Lajost szegvári tanítója, az idős Hatvány tanító vitte 
el, akinek a nővérénél lett kosztos diák. Akkoriban nem volt magas növésű legényke, mert 
-  mint említette -  amikor Kecskemétre került, elsős gimnazistaként az osztályban 
testmagasságban hátulról a második volt. A harmadik osztálytól kezdve kezdett 
szertornával foglalkozni, hatodikos korában országos tornaversenyen bronzérmet nyert s 
testmagasságban is gyarapodott, a 16. helyre került. A 6. gimnáziumi osztály elvégzése 
után a rózsahegyi piaristákhoz íratták be, ahol jeles eredménnyel érettségizett (2. kép), 
majd a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészeti Kara természetrajz 
szakára iratkozott be.

2. kép: Bartucz érettségi bizonyítványa. 
Figure 2: Bartucz’ high school diploma.
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Itt történt vele az az esemény, ami egy életre meghatározta a sorsát és antropológus 
lett. Ezt 1966-ban következőképpen mondta el: ”Az antropológia iránti érdeklődésem az 
egyetemen ébredt fel. Tudniillik, véletlenül felvettem Török Aurélnak az egyik előadását. 
És akkor még kellett menni indexaláírásra. Félve mentem a professzorhoz, soha nem 
láttam még akkor professzort és meglepetésemre nagyon barátságosan fogadott, bár a 
környezet nem volt barátságos, az íróasztala tele volt koponyákkal. S akkor azután aláírta 
az indexet és kezdett beszélgetni, hogy milyenek a csongrádi magyarok, nem volna-e 
kedvem antropológiával foglalkozni és a kezembe nyomott egy Anthropologiai Füzetek 
című kiadványt, amit Ő adott ki, meg III. Béla király exhumálásáról szóló leírását. És 
akkor azután ezeket olvasgattam, a következő félévben már felvettem az összes 
előadásait, gyakorlatokat és azután a második évben behívott, hogy a tanársegédi állás 
megszűnik, elmegy a tanársegéd, nem volna-e kedvem odajönni Thesszákkal 
tanársegédnek. Megoszthatjuk az állást, egy állás van, kettéosztjuk, fele fizetéssel egyik 
bejön egyik nap, a másik nap, egyik délelőtt, másik délután, ahogy majd megegyezünk 
egymással. Aztán belementem. Még azt mondtam, hogy én a piaristáknál vagyok, nem 
tudom, hogy megengedik-e. Azt mondja nekem mindegy, mint piarista is jöhet ide, ha 
nem, mint civil akar, akkor jöjjön, mint civil. Én azután elmentem a rendfőnökhöz, 
kértem engedélyt, bejelentettem, hogy én kilépek, kérek róla írást. 1905. október elsején 
bevonultam, mint II. éves hallgató és megbízott tanársegéd az Anthropologiai Intézetbe, 
így aztán kezdtem antropológiával foglalkozni.”

Harmadéves korában létrehozta az egyetemi hallgatók Természetrajzi Szövetségében 
az Embertani Szakosztályt (Farkas és Dezső 1994).

1908-ban embertanból summa cum laude minősítéssel doktori szigorlatot tett. 63 
oldalas doktori értekezésének címe: ”A csontos orr négy fő vonalmérete 
törvényszerűségének és correlátiójának vizsgálata 3000 magyar koponyán”. Ez volt első 
megjelent közleménye. Antropológiai munkásságát a honfoglalás kori leletek 
tanulmányozásával kezdte.

1909 és 1916 között a tanszék adjunktusa.
Közben 1910-ben megnősült és a rövid ideig -  1916-ig -  tartó házasságukból Melica 

nevű leányuk született.
1911-ben megtalálták az aradi vértanuk közül Schweidel József és Lázár Vilmos 

csontvázát, s mivel ekkor már Török Aurél beteg volt, nem tudott Aradra utazni a 
csontvázak vizsgálatát elvégezni. Mint ismeretes, Török Aurél 1912-ben meghalt s így 
1913-ban Bartucz Lajos végezte el a vértanuk azonosítását. Török halála után egy évig 
Koch Antal a geológia professzora, majd Lenhossék Mihály anatómus professzor vezette 
a tanszéket. 1914-ben Bartuczot magántanárrá habilitálták. Ebben az évben alakította meg 
az Országos Régészeti és Embertani Társaságon belül az Embertani Szakosztályt. 
Ugyanebben az évben megbízást kap a fővárostól Martinovics Ignác és társai 
csontvázának az exhumálására. Erről egyik riportban részletesen emlékezett meg, az 
ásatásról könyvet írt, ami 1919-ben lett készen.

1915-ben két másik érdekes ásatása volt. A Margit-szigeten Béla macsói bán, illetve a 
Wágner villában Gül baba csontvázát azonosította.

1918-ban a Magyar Tanácsköztársaság Közoktatásügyi Népbiztosa a budapesti 
egyetem kari bizottságának tagjává nevezte ki. Előadásokat tartott a Marx-Engels 
Munkásegyetemen.

Erről így emlékezett meg: ’’Részben megélhetési forrásom is volt, de én szívesen 
tartottam előadásokat. Tudniillik, arra jöttem rá már régen, hogy a magyar munkásság
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annyira elhanyagolt, annak az az oka, hogy a községben, a faluban a pap, a tanító, a 
jegyző, ez a három intelligens vezető nem törődött a néppel. Nem nevelte, nem törődött 
igazán azoknak a szellemi nevelésével. Emlékszem, hogy korábban már ilyen 
mezőgazdasági vonatkozású előadásokat én tartottam Szegváron is és másutt is, és az 
egyszerű emberek úgy örültek ennek, mert az volt a szokás, hogy kiküldtek egy olyant, 
akinek ez tisztán anyagi érdeke volt, odajött, tartott egy órás előadást, felvette a napidíjat 
és elment, semmiféle kapcsolata nem volt a néppel.”

Ugyancsak 1918-ban a Természettudományi Múzeum keretében Embertudományi 
Osztály és Múzeum megszervezésével bízták meg. 1919-ben a magyar Gyermek- 
tanulmányi Társaság keretében Ballai Károllyal Embertani szakosztály szervezését kezdte 
meg azzal a céllal, hogy megindulhasson a magyarországi gyermekek rendszeres 
antropológiai vizsgálata.

1920-ig 45 közleménye jelent meg.
1920-ban (más feljegyzés szerint 1919-ben) a tanszék megbízott helyettes vezetője 

Méhely Lajos lett, amivel nem csak a budapesti tanszék, hanem Bartucz Lajos nehéz 
korszaka is elkezdődött. Visszaemlékezve erről ezt mondta: ”... a háborús események 
következtek és a politikai változás, először a Kommün, a Kommün után megint a retorzió 
és akkor én az Anthropologiai Intézetből elkerültem a Néprajzi Múzeumba. Tudniillik, 
amikor ilyen nagyobb politikai változások vannak, akkor azután felmerülnek mindenféle 
gyanúsítások, vádaskodások. Én jóhiszeműen, tisztán tudományos céloktól vezettetve 
kiástam Martinovicsékat, megállapítottam a hitelességüket és ekkor akadtak, akik azt 
mondták, hogy ez ilyen bűn volt, olyan bűn volt, Méhely és társai és ezért az állásomat az 
egyetemen megszüntették, az adjunktusi állást, a magántanárságot is el akarták venni, de 
az nem sikerült”. 1921-ben ismét megnősült, felesége Lipták Magdolna (1902-1968). 
Három leányuk: Magdolna tanárnő, Marietta orvos és Judit evangélikus lelkész lett, 1930- 
ban egy fiúgyermekük halva született.

A magántanárságból nem sok bevétele volt, az nem járt semmilyen fizetéssel, az 
előadott óraszám és a hallgatók létszáma alapján kapott csekély díjazást. A megélhetés 
érdekében a Nefelejts utcában, a Keleti pályaudvar közelében egy pincehelyiséget 
béreltek kölcsönpénzből és ott fehér cipőpasztát, kalaptisztítót, padlóbeeresztőt 
készítettek. Közben a Néprajzi Múzeumban, mint önkéntes gyakornok karcolta 30 ezer 
fényképlemezre a leltári számot, tanulmányozta Jankó János gyűjteményét. 1926-tól 
múzeumőr, majd 1935-36-ban megbízott igazgatóként dolgozott.

1924-ben Kecskeméten tartott előadást, amelyen elmondta, hogy a régészek nem 
mentik meg az emberi csontokat s ezért az antropológusok semmit sem tudnak a 
honfoglaló magyarokról, avarokról, hunokról. Már 1915-ben is felhívta erre a régészek 
figyelmét, de akkor még sikertelenül. „Újabb 10 évnek kellett eredménytelenül elmúlnia, 
amíg végre 1924-ben a kecskeméti közös régészeti, néprajzi és embertani vándorgyűlésen 
tartott előadásommal sikerült a vezető régészek és múzeumigazgatók egy részét, köztük 
elsősorban Móra Ferencet, Csallány Gábor, Marosi Arnoldot, Réh Gyulát, majd Fettich 
Nándort, Csallány Dezsőt stb. meggyőznöm, hogy az antropológiai anyag hiteles 
megmentése a hazai régészetnek és ethnogenezis kutatásnak is elsőrangú érdeke.” 
(Bartucz 1958). Móra Ferenc ennek az előadásnak a hatására kezdte gyűjteni az emberi 
leleteket is, egyben ez volt kettőjük barátságának a kezdete (3. kép).

Méhely Lajos durva antiszemitizmusa miatt 1930-ban kénytelen volt lemondani az 
akadémiai tagságáról, 1933-ban pedig az egyetemről is nyugdíjba ment. Pozíciói 
gyengülése következtében nem tudta megakadályozni, hogy az egyetem 1931-ben
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meghívja Bartuczot az embertan tárgy előadására. Ennek az időszaknak mindjárt az elején 
voltak a tanítványai: Nemeskéri János, Lipták Pál és Fehér Miklós, akik később a szakma 
kiváló művelői lettek.

3. kép: Bartucz Lajos (1) Móra Ferenccel (2). 
Figure 3: Lajos Bartucz (1) with Ferenc Móra (2).

1938-ban a Magyar Néprajzi Társaság főtitkára, majd ügyvezető elnöke lett. A 
harmincas évek végén a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságkutató 
Intézetében sok fiatal kutató számára teremtett anyagi feltételt a módszeres antropológiai, 
néprajzi, nyelvészeti kutatásokhoz (Farkas és Dezső 1994).

1940. október 19-én vezetésével megalakult a szegedi Horthy Miklós 
Tudományegyetemen az Embertani és Fajbiológiai Intézet (Farkas 1990, 1991, Farkas és 
Dezső 1994). 1943 és 1946 között a Természettudományi Kar dékánja volt. 1944-ben, 
mint egyike a kevés Szegeden maradt professzoroknak, megindította az egyetemi oktatást. 
1943-ban megalapította az Alföldi Tudományos Intézetet. Szegeden 1959-ig vezette a 
tanszéket, ahol két tanítványa (Farkas Gyula, Dezső Gyula) választotta hatására az 
antropológiát fő szakterületének. 1962 és 1966 között tagja volt a MTA Antropológiai 
Bizottságának. 1952-ben a MTA-tól megkapta a biológiai tudományok doktora 
tudományos fokozatot. Ugyanezen évben aktívan részt vett a Magyar Biológiai Társaság s 
ezen belül az Embertani Szakosztály megalapításában. Utóbbinak halálig elnöke volt. 
1959-ben kinevezték a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi 
Kara Embertani Tanszékének vezetőjéül s így 47 év után ismét antropológus szakember 
lett a tanszék vezetője. Itt újabb tanítványa (Gyenis Gyula) lett később vezetője a 
tanszéknek. Szegedi tanszékvezetése ezzel egyidejűleg megszűnt. 1964-ben a kormány 
Munka Érdemrenddel tüntette ki. 1965-ben, születésének 80. évfordulóján tanítványai 
emlékplakettet (4. kép) alapítottak és bensőséges ünnepség keretében köszöntötték. Az 
Embertani Szakosztály 1966. január 31-ei ülésén tartott utoljára előadást, ahol szinte 
végrendeletszerűen kijelölte a magyar antropológia előtt álló feladatokat. Ebben az évben 
a Magyar Biológiai Társaság közgyűlésén tiszteletbeli elnökké választották. 1966. június 
4-ére virradó éjszaka, életének 82. évében halt meg Budapesten. A Farkasréti temetőben 
van eltemetve, sírját az MTA VIII. Biológiai Osztálya Antropológiai Bizottsága kérésére 
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2002-ben ,~A." fokozatban Nemzeti Sírkertbe sorolta Dr. 
Bartucz Lajos sírját, elismerve kiemelkedő munkásságát” (Radnainé Fogarasi 2002).

Bartucz Lajos az antropológia szinte minden területén alkotott. Egész életében a 
magyar nép embertanának kutatásával foglalkozott. Fő érdeklődési területe a történeti 
embertan, ezen belül a honfoglaló magyarok és avarok emberi leleteinek vizsgálatára
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irányult. Mintegy 5 ezer élő felnőtt és 30 ezer gyermek biológiai jellegeit tanulmányozta. 
Kezdeményezője volt a leletek patológiai elváltozásaira irányuló vizsgálatoknak. 
Előadásait a tudománytörténetbe ágyazva adta elő. Terve volt még a magyar antropológia 
történetének megírása. Erről mondta, hogy „...amit úgy érzek, ha én nem csinálom meg, 
nem fejezem be, akkor más nem fogja azt már, vagy nem úgy fogja azt már megírni, vagy 
egészen másképp, mert nem érti meg esetleg a lényeget.” Ezt már sajnos nem tudta 
megírni. Köszönhetően a Tőle tanult tudománytörténeti szemléletnek igyekeztünk pótolni 
a hiányt (Farkas és Dezső 1994), de az eredmény minden bizonnyal egészen más, mint 
ahogyan Ő gondolta, mivel a lényeget csak Ő tudta volna reálisan megfogalmazni, mert a 
történések megélése ehhez feltétlenül szükséges lett volna.

4. kép :  B artucz Lajos em lékplakettje.
F ig u r e  4 :  T h e Bartucz com m em orative plaquette.

1923 és 1939 között kiadta az Anthropologiai Füzetek című folyóiratot. Több könyvet 
írt. Fő munkája az 1938-ban megjelent „Magyar ember” és a halála után (1966-ban) 
kiadott, a prehisztorikus trepanációkkal és orvostörténeti sírleletekkel foglalkozó 
munkája. Több, mint 250 különböző közlemény szerzője (Klukovitsné és Ráczné 1991). 
Megalapítója volt a Szegedi Tudományegyetem Embertani tanszékén a gyűjteménynek, 
mely ma már több, mint 30 ezer leletet foglal magában.

Születésének 100. évfordulóján, 1985-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Embertani tanszékén (Farkas 1985d, 5. kép), szülőfalujában Szegváron az iskolában 
(Farkas 1985e) és Szegeden a Kálvin tér 2. számú ház falán, ahol 1940 és 1959 között 
családjával élt, emléktáblát avattunk. Ugyancsak Szegeden utcát neveztek el róla. 
Szegváron a falumúzeumban emlékszobát alakítottak ki. Emléktáblája van az ELTE 
Embertani Tanszékén is. Születésének 120. évfordulóján a szegedi egyetemen 
emlékkiállítást rendeztek. A Szegedi József Attila Tudományegyetem Tanácsa az 
emlékére 1987. június 4-i VII. rendes ülésének 93. sz. határozatában Bartucz Lajos 
emlékplakettet alapított (Farkas 1992, 6. kép), melyet Lipták Pálnak, Hubert Walternek 
(Bréma), Farkas Gyulának, Dezső Gyulának és Eiben Ottónak ítélt oda az Egyetemi 
Tanács.

Iskolateremtő munkájának eredményeként tanítványai közül négyen lettek egyetemi 
tanárok (Nemeskéri János, Lipták Pál, Gyenis Gyula, Farkas Gyula) és többen művelték 
eredményesen az antropológiát (Bottyán Olga, Dezső Gyula, Éry Kinga, Fehér Miklós, 
Hankó Ildikó, Henkey Gyula, Tóth Tibor). A mai magyar antropológia modernebb
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módszerekkel ugyanazokat vizsgálja, amivel Ő foglalkozott: a kihalt népesség 
csontvázait, a paleopatológiai elváltozásokat, a fiatalok testi fejlettségét, a ma élő felnőtt 
lakosság jellegeinek variációit.

5. kép: Bartucz emléktáblája a Szegedi 
Tudományegyetem Embertani Tanszékén.
Figure 5: The Bartucz commemorative table in the 
Department of Biological Anthropology, University 
of Szeged.

6. kép: Bartucz emlékérem.
Figure 6: The Bartucz commemorative coin.

Küzdelmes életének végén és halála után kapta meg azokat az elismeréseket, melyeket 
munkájával kiérdemelt. A munkáról vallotta: „Én úgy érzem, hogy a munkában és 
önmagunkban kell keresni elsősorban a megértést. Ezt nem lehet akarni, ez valahogy jön 
az emberrel, vele születik. Ha megnézzük az irodalomtörténetet, a tudománytörténetet, 
akik igazán nagyon lettek és dolgoztak, azt nem valami érdekből, valami haszonért, 
valami elismerésért végezték. Ok maguk éreztek belül valami gyönyörűséget az elvégzett 
munkában. Ok találtak valamit, keresték az igazságot, közel jutottak hozzá, akár igaz 
igazság volt, vagy vélt igazság, de őket az boldogította, kielégítette.”

Életét áttekintve elmondhatjuk, hogy O is az igazságot kereste s munkája, amely 
belülről jött boldogította és kielégítette. Éle|.e és tevékenysége legyen példa a mai fiatal 
magyar antropológus generációnak.
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