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A  Király utcai ódon épület
Arató Jenő visszaemlékezései 

a Pécsi Püspöki Joglyceumra

E gy rég letűnt világba vezeti olvasóját a pécsi 
ítélőtábla bírája. Arató (1926-ig Neusiedler) Jenő 
(1891-1979) egyelőre csak kevesek által használt 

-  a múlt század nagyobbik felét felölelő -  visszaem
lékezése.1 A nagykanizsai születésű, ám élete legjavát 
Pécsett leélő szerző terjedelmes irodalmi hagyatékkal -  
lenyűgöző mennyiségű naplóval és eleven stílusban 
megírt, kiadásra váró emlékirattal -  gazdagította a 
helytörténeti irodalmat. Ám nemcsak a szoros értelem
ben vett helytörténet, hanem -  szűkebb témánk szem
pontjából -  a jogi felsőoktatás története is gyarapodott 
egy forrásmunkával. Arató Jenő ugyanis igen részlete
sen és színesen számolt be a Pécsi Püspöki Joglyceum 
(a továbbiakban: jogakadémia) hallgatójaként 1909 és 
1913 között eltöltött négy tanévről. Á  visszaemlékezés 
lapjain nemcsak az egykori professzorok és diáktársak 
kelnek életre, hanem 
a jogakadémiai diák
egyletek és Pécs 
város jellegzetes, 
joghallgatók által 
sűrűn látogatott 
helyei-m in t a korzó 
és a kávéházak, 
valamint a kiskocs
mák világa -  is 
megelevenednek. A 
jogakadémia tör
ténetének erről az 
időszakáról pillanat
nyilag ez az egyetlen 
személyes indít
tatású forrás áll 
rendelkezésünkre.

A korábbi évek- Arató Jenő és felesége
ről, a századforduló időszakáról tudósítanak viszont 
Baranya vármegye alispánja, Fischer Béla (1877-1953) 
közelmúltban közzétett visszaemlékezései.2 E két visz- 
szaemlékezés együttes olvasata már átfogóbb képet tár 
elénk a jogakadémia hétköz- és ünnepnapjairól, a 
tanárok és diákok -  anekdotáktól tarkított -  együtt
éléséről.

* * *

I. „...tele vagyunk vidámsággal.” A Király utca és 
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Pálos kolostor épülettömbje, Szepesy Ignác nagyvonalú 
alapítványának köszönhetően, az 1830-as évek elejétől 
adott otthont a pécsi püspöki akadémián beiül létesített 
bölcsészeti és jogi karnak, valamint tanítóképzőnek.3 A 
Király utcai frontot -  olvassuk a visszaemlékezésben -  
a jogakadémia termei foglalták el. „Méteres vastag
ságú falak, szobáknak is beillő ablaknyílások, kőkoc
kákkal borított folyosók, melyekben még a legvadabb 
kánikula idején is hűvös van, régies boltíves tanter
mek -  így néz ki a jogakadémia, melynek dobogó 
szívvel lépem át a küszöbét. ”4 Arató Jenő tanulmányai 
idején mintegy 120-170 fő között mozgott a beiratko

zott hallgatók száma. 
A pécsi nem tartozott 
a legnépesebb joga
kadémiák közé; vala
hol a középmezőny
ben foglalt helyet. 
Amíg a debreceni 
jogakadémia ebben 
az időszakban közel 
250, addig a sáros
pataki jogakadémia 
kevesebb, mint 100 
beiratkozott hallga
tóval rendelkezett.5 
A tényleges diáklét
szám azonban Pé
csen még a fentinél 
is jóval alacsonyabb 
volt, hiszen a beirat

kozottaknak csak mintegy a fele vett részt a jogaka
démia életében. A többiek, mindenekelőtt az ún. mezei 
jogászok, hivataluk mellett végezték jogi tanulmá
nyaikat, s „ha elfoglaltságuk engedi, egy-egx előadást 
végighallgatnak, kollokválnak, vizsgáznak, közelebbi 
kapcsolatot azonban a jogakadémiai ifjúsággal nem 
tartanak fenn". Mások az önkéntesi év leszolgálására 
való hivatkozással tartózkodtak távol, míg a végzős 
hallgatók az egyetemi szigorlatra készülés ürügyén 
hanyagolták a jogakadémia látogatását.6 A jogakadémi
ai élet mindenesetre a beiratkozások, valamint a Veni 
Sancte után kezdődött meg. Alighogy elhangzottak az 
első előadások, a joghallgatók -  gólyák és régiek -  
ismerkedési estet tartottak: „tele vagyunk vidámsággal, 
jó  kedvvel és nótázgatva, iszogatva barátkozunk össze 
az új fiúkkal, csakhamar úgy érezzük, mintha mindig jó  
barátságban lettünk volna egymással. "1 A jogászok az 
összetartozás demonstrálására bevezették a jogász
jelvény -  a mellényre illesztett kék-sárga szalag -  vise
letét is.8

A jogakadémia évkönyvei mindazonáltal sok fontos, 
további elemzést igénylő információról tájékoztatnak, 
így a hallgatók születési helyéről, állampolgárságáról, 
vallásáról, anyanyelvéről, az elsőévesek esetében a ki
bocsátó „tanodákról", valamint betekintést sze
rezhetünk a beiratkozottak szociális viszonyaiba is. A 
kibocsátó intézmények helye és neve alapján megál
lapítható, hogy -  Arató Jenő tanulmányai idején -  a
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beiratkozottaknak mintegy fele Pécs, illetve a tágabban 
értelmezett földrajzi régió középiskoláiból (Bonyhád, 
Csurgó, Kaposvár. Nagykanizsa, Szekszárd tanin
tézményeiből) került ki. Kibocsátó helyként szerepeltek 
ugyanakkor a fővárosi és a Pécstől olykor kifejezetten 
távol eső térségek középiskolái is (Dunántúl: Győr, 
Pápa, Sopron, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg; 
Duna-Tisza-köze: Baja, Kecskemét, Szabadka. Szeged, 
Nagybecskerek, Zombor; Erdély: Kézdivásárhely, 
Nagyszeben; Felvidék: Selmecbánya). A jogakadémia 
-  talán nem tűnik túlzásnak -  országos vonzáskörzettel 
rendelkezett. A hallgatók mintegy 95%-ának magyar 
volt az anyanyelve, míg a fennmaradó 5% a németet, a 
szerbet, illetve a horvátot vallotta anyanyelvének. Ami 
pedig a vallási hovatartozást illeti, a hallgatók 75-85%- 
a tartozott a római katolikus egyházhoz. A jogakadémia 
szabályzata -  a tanári kar tagjaitól eltérőben -  nem 
kötötte ki, hogy a felveendő hallgatók a római katolikus 
egyház tagjai legyenek. Némi ingadozást mutatva 
ugyanakkor egyaránt 5-10% között mozgott az izraeli
ta, illetve a református és az evangélikus diákok 
együttes aránya, míg a fennmaradó hányadhoz a görög 
katolikus, az ortodox (görögkeleti), valamint az 
unitárius vallású hallgatók tartoztak. A visszaem
lékezésekben Arató Jenő az izraelita diáktársakról 
megemlékezve azt írta, hogy csekély létszámuk miatt 
„semmi szerepet sem játszanak”, így „antiszemitiz
mus" sincs a jogakadémián. Az ifjúság túlnyomó több
sége -  olvassuk tovább -  „vallásosan nevelő vidéki 
középiskolákból kerül ki, és így nálunk Pécsett hiányoz
nak a más főiskolákon nagy vihart felverő világnézeti -  
Galielista -  Szentimrés -  küzdelmek".9 Szerzőnket 
ezúttal részlegesen megcsalta a memóriája. Kétség
telen. fővárosi hevességű világnézeti viharok ekkoriban 
nem tomboltak a pécsi jogakadémián. A szélcsendet is 
évekkel korábban törte meg a szabadelvű közjogász 
professzor, Bors Emil egyik, „antiklerikálisnak” 
minősített cikke ürügyén kipattanó „klerikális” indít
tatású kampány, amely évekkel később az érintett 
személy idő előtti nyugalomba vonulásával vég
ződött.10 Ugyanakkor az is igaz, hogy végleges jel
leggel éppenséggel Arató Jenő tanulmányai idején 
alakult meg a M ária Kongregáció a pécsi jog
akadémián, amelynek egyik nyilvánosan vállalt célki
tűzése a „szabadkőművesség" és a „galielisták” elleni 
szellemi fellépés volt." Azaz a századforduló szellemi 
életét felborzoló „kultúrharcának Pécsett is megvoltak 
a maga küzdőterei. A jogakadémia évkönyveiből mind
azonáltal az is kiderül, hogy Arató Jenő aktívan 
tevékenykedett a katolikus vallású joghallgatók mint
egy 10-15%-át mozgósító kongregációban. A vissza
emlékezések másik helyén a fiatal joghallgató akkori 
hitvallását is olvashatjuk. „Szíwel-lélekkel katolikus
nak érzem magamat, ha életem sokszor nem is felel meg 
vallásom parancsainak, ragaszkodom egyházamhoz, 
hitemhez, a legnagyobb ellenérzéssel szemlélem a har
cot, mit az ateista, materialista szabadkőművesség foly
tat a katolicizmus ellen -  ez a harc különösen kiéleződik 
Magyarországon az első világháborút megelőző idők-

A Pécsi Püspöki Joglyceum épülete napjainkban

ben -, s a katolicizmushoz, hitemhez való ragaszkodás 
visz be a kongregációba".'2

II. „...tiszteljük és megbecsüljük professzora
inkat.” Arató Jenő hosszasan ismerteti meg olvasóival 
a pécsi jogtanárokat. A tanári kar jellemzően pécsi 
vagy pécsi kötődésű elméleti és gyakorlati szakem
berekből került ki, akik nemritkán évtizedeket töltöttek 
el a jogakadémia, utóbb a pécsi tudományegyetem 
katedráján. Legtöbbjükkel azonban ma már csak a tu
dománytörténeti panoptikumban találkozhatunk. 
Akad, akire csak egy-két hányaveti mondat jutott a 
visszaemlékezésekben, másokat ellenben hosszú 
bekezdéseken keresztül idézett fel. A jellemzésekből 
olyankor a kifejezetten epés megjegyzések sem hiá
nyoznak.

A jogakadémia igazgatója, Mutschenbacher Viktor -  
egy „pocakos, torzonborz bajsza, elnehezedett öregúr” 
-  a tengeri kereskedelmi jog elismert tekintélye volt. 
Nyugalomba vonulása után az igazgatói széket -  
éveken keresztül helyettes igazgatói minőségben -  
Késmárky István, az egyházjog egyetemi magántanára, 
illetve a magyar és európai jogtörténet oktatója vette 
át.13 Az „imponáló megjelenésű", „nagy felkészült
ségű", „ízes magyarsággal" beszélő professzort „ki
tűnő előadó"-ként ismerjük meg, akinek tiszta, világos



fejtegetéseit élvezet volt hallgatni.14 A magánéletben 
viszont „őaz egész város Pista bácsija”, aki szerette a 
társaságot, a fehér asztalt, valamint „a hajnalba nyúló 
kedélyes borozgatásokat”. Évente egy alkalommal -  
Ciprián napján -  a jogakadémia dísztermében „hivata
los hozzá az egész világ” -  még az énekszóval igaz
gatójukat köszöntő joghallgatók számára is jut egy-egy 
pohárka bor.15

Az egykori tanárok közül a közjogi stúdiumokat -  
magyar államjogot, nemzetközi jogot, alkotmányi és 
kormányzati politikát -  oktató Tuka Béla kapott 
hosszasabb jellemzést Arató Jenőtől. E „nyúlánk, 
magas, beretvált arcú" férfi sokat bajlódott a szemei
vel, s ezért állandóan sötét szemüveget hordott. „Nagy- 
tudású, világos elméjű, mély gondolkozásé ember”, 
akinek higgadt, „mélyen szántó fejtegetéseit", a kissé 
vontatott előadásmód ellenére is „valóságos élmény" 
volt hallgatni. Óráit a hallgatók sohasem bliccelték el. 
A teljesen visszavonult életet élő, „erős vallásos 
érzésű" professzor „nagy művén", „A szabadság”-on 
dolgozott, amely -  bár ez mellékes szempont -  Arató 
emlékezéseivel ellentétben nem 1912-ban vagy 1913- 
ban, hanem már 1910-ben elkészült.16 A pécsi 
jogakadémiáról 1914 őszén -  tehát Arató Jenő végzését 
követően -  a Pozsonyi Tudományegyetemre átkerülő 
professzor további életútjáról is olvashatunk. Ennek 
oka nyilvánvalóan az 1918-ban létrejött Csehszlo
vákiában maradó Tuka Béla (Vojtech) meglehetősen 
dicstelenül végződő politikai pályafutása volt. „Azt, 
hogy szlovák nemzetiségűnek érzi magát, vagy politikai 
ambíciói lennének, mi sem mutatja? Mi épp olyan mag
yarnak tartjuk őt, mint többi tanárainkat. [...] az 
összeomlás után Csehszlovákiában kezd politizálni; 
nagy esze és tudása a szlovák Hlinka-párt egyik vezető 
emberévé teszik s mint ilyen heves harcot folytat a cse
hek ellen, kik hazaárulással vádolják, súlyos börtön
büntetést is szenved; mikor 1939-ben a németek segít
ségével megalakul (az) önálló Szlovákia -  mely 
voltaképpen német vazallátus -  és szlovák miniszterel
nök lesz." Arató Jenő azt még csak megértette, hogy 
Tuka harcot vállalt az önálló és független Szlovákia 
létrejöttéért, de arra már nem talált magyarázatot, hogy 
„ez az eszes, tudós ember, kiben semmi katonásság nem 
volt, hogyan tudta magára ölteni a német SS-ek vállszí
jas egyenruháját". Legkevésbé tudta megérteni, hogy 
„ő, a hívő katholikus, hogy tudott hozzájárulni ahhoz, 
hogy Szlovákiából is ezrével deportálják, vigyék halál
ba a zsidókat."17 Tuka halálbüntetését Arató Jenő az 
1918 utáni életút egyenes következményének minő
sítette.

A „kissé totósán" beszélő, botjára támaszkodó, 
„alacsony, öreg, ősz szakállas" Kopcsányi Károly -  a 
jogakadémia történetének krónikása -  magyar magán
jogot oktatott. Érdemlegeset róla nemigen tudunk meg 
Aratótól. Ellenben egy másik visszaemlékezés, Lenkei 
Lajosnak, a szabadelvű Pécsi Napló szerkesztőjének 
memoárjai az orvosi és jogi diplomával egyaránt ren
delkező Kopcsányi Károly bemutatása ürügyén egy 

— fontos üzenetet tolmácsolt az olvasók számára, amely

nem is annyira a professzorról, mint a jogakadémiai 
vezetés türelmességéről szólt. „A régi fajta emberek 
közé tartozott és politikai, valamint szociológiai hitval
lásában sohase feszélyezte, hogy püspöki tanintézettől 
húzza fizetését."™  Azaz Kopcsányi véleményal
kotásában megőrizte autonómiáját, hiszen a munkáltató 
kibenléte, illetve mibenléte nem zavarta „hitvallása” 
szabad kinyilvánításában. A jelek szerint a „püspöki 
tanintézet”-et sem feszélyezték Kopcsányi professzor 
kijelentései. Hasonló tartalmú véleménnyel Fischer 
Béla korábban már hivatkozott visszaemlékezéseiben is 
találkozhatunk. Érdekesség gyanánt jegyezte meg 
ugyanis, hogy -  függetlenül attól a ténytől, hogy a 
jogakadémiát a székesegyház jövedelmeiből tartották 
fenn s a tanárokat is a püspök nevezte ki -  „egyes 
tanárok részéről számtalanszor hangzottak el az 
előadásaik során a papságot támadó kijelentések”.19 A 
fenntartó toleranciája sem tekinthető azonban végtelen
nek, miként ezt a Bors Emil ellehetetlenítésére irányuló 
törekvés is mutatja.

A pénzügyi stúdiumokat hosszú évtizedekig oktató 
Mihálffy Ernőt „száraz, hideg ember"-ként ismerjük 
meg, aki valamikor „szóról-szóra bevágta Földes Béla 
budapesti egyetemi tanár nemzetgazdaságtani és 
pénzügytani könyveit”, s évről-évre „lélektelenül 
ledarálja” azokat. Előadásait „fárasztó és unalmas" 
hallgatni, hiszen azokban „nincs egy önálló gondolat, 
önálló vélemény” sem.20 Némiképp árnyalja az Arató
féle jellem zést egy korabeli „hivatalos” életút
ismertető. A pécsi tudományegyetem gondozásában 
1940-ben megjelent vaskos kiadvány ugyanis az 1934- 
ben nyugalomba vonuló Mihálffy professzor előadá
sairól éppenséggel az ellenkezőjét állította. „Nagyszerű 
professzor, melegszívű úr, kitűnő, élvezetes előadó, 
kedvelt cenzor volt".2' Arató emlékezéseiben 
ugyanakkor Kopcsányi Károly tanszéki örököséről -  az 
egyházzenében is otthonosan mozgó -  Schaurek 
Rafaelről, a pécsi tudományegyetem leendő professzo
ráról sem olvashatunk elismerő szavakat. Az osztrák és 
magyar magánjog, örökösödési jog, valamint bányajog 
előadója ugyanis „jól-rosszul leadja óráit -  több nem 
telik ki belőle".22 Az 1940-ben megjelent egyetemi 
életút-ismertető ezúttal is máshová helyezte a hangsú
lyokat. Schaurek Rafael előadásait -  olvassuk -  „a 
logikus felépítettség s a könnyen érthetőség jellemzi".22 
Pécsi egyetemi professzortársa, Óriás Nándor -  megint 
csak másféle perspektívából -  azt emelte ki visszaem
lékezéseiben, hogy a keveset publikáló Schaurek 
Rafael „vaslogikával magyaráz és kristálytiszta vilá
gossággal, mindig kifogástalan szabatossággal ír." 
Schaurek „hívei azt mondják róla, hogy tulajdonképpen 
Kolosváry-tanítvány, aki az úgynevezett 'szakmát' 
tanítja, nem közönséges eredménnyel, szigorú, de bölcs 
és jóindulatú cenzor. ”24

A római jog tanára az „ intelligens, komoly gondol- 
kozású, nagy tudású pap”-ként és „jó előadó"-ként 
bemutatott Szőnyi Ottó volt, aki igazán otthonosan 
azonban a művészettörténet, a régészet és a múzeum
ügy területén mozgott.25



Jog
A közigazgatási jogot, illetve statisztikát oktató 

Vasváry Ferenc lényében volt „valami komikusán pro- 
fesszoros". A „jóformán minden európai nyelven” 
beszélő professzor -  akinek „szakállas, pápaszemes 
arcából két ijedt szem tekint a világba" -  „csodálatos" 
emlékezőtehetséggel rendelkezett, elméje rengeteg ada
tot halmozott fel, „ valóságos polihisztornak lehet mon
dani”. Ám Arató meglátása szerint túlságosan is sokat 
foglalkozott a részletekkel, aminek következtében -  
egyetlen megjelent kötetén kívül -  „élete elaprózódik 
akadémiai előadásai, különböző társadalmi egyesületek
ben kifejtett tevékenysége és elsőrangúan karban tartott 
[...] szőlleje között. ”26

Angyal Pál tartotta a bűntető anyagi- és eljárási jogi, 
valamint a jog- és állambölcsészeti órákat, akit -  a jog
akadémia oktatói közül egyedüliként -  az MTA 1909- 
ben, 36 éves korában levelező taggá is megválasztott. 
Modora csendes, előadásmódja halk -  „kissé monoton” 
- ,  „de igen nagy tudású ember". Balogh Jenővel, 
Bernolák Nándorral és Finkey Ferenccel együtt a mo
dem büntetőjogi eszmék „előharcosa". „Rengeteget 
dolgozik; egymásután jelennek meg büntetőjogi dolgo
zatai, szervezi a patronázst, rabsegélyezést”. A hall
gatókat szintén bevonta a munkába: Arató Jenőt a 
fiatalkorú elkövetők mellé kirendelt pártfogó 
tisztviselői feladatokkal bízta meg.27 A korábbi 
tanítvány, Fischer Béla a szerepjátékon alapuló bün
tetőjogi szemináriumokra emlékezett vissza szívesen: a 
bűnesetek ismertetését követően a joghallgatók 
rögtönzött vád- és védbeszédet tartottak a gyakorlati 
órákon.28 Angyal professzort utóbb, 1912-ben a 
budapesti tudományegyetemre nevezték ki nyilvános 
rendes egyetemi tanárrá. Helyére a tragikus sorsú 
Szieberth Frigyes került, akire -  ha nem jön közbe a 
világháború -  „a tudományos pályán szép jövő várna". 
A frontszolgálat azonban felőrölte egészségét, s öngyil
kosságot követett el.29

A magyar polgári törvénykezési jogi, valamint a 
kereskedelmi és váltójogi kurzusokat -  a pozsonyi 
jogakadémiára történő távozásáig -  Bozóky Géza tar
totta. „Alacsony, zömök, buldog képű ember, ki kacsázó 
lépéseivel úgy megy az utcán, hogy tekintetét fe l nem 
emeli a földről; nagy tudású ember, de előadását ret
tenő hadarása élvezhetetlenné teszi”. Bozóky pro
fesszor ugyanakkor „harcos katholikus" hírében állt -  
cikkei rendszeresen jelentek meg a Dunántúl című 
katolikus szellemiségű napilapban - ,  aki szívesen 
vitatkozott szocialista népgyűléseken is.30 Katedráját 
1912-ben Vinkler János, egy „nagy felkészültségű, igen 
értékes és komoly fiatalember” -  a pécsi tudománye
gyetem majdani professzora -  foglalta el.

A nem szorosan vett jogi tárgyak közül a 
művelődéstörténeti és bölcseleti órákat Rézbányay 
József, „egy kistermetű, édeskés mosolyú pap" adta 
elő.31 A jogakadém ián ugyanakkor közigazgatási 
közegészségtant, valamint törvényszéki elmekórtant is 
oktattak. Míg az előbbi kurzust Jellachich István 
vezette -  „valósággal kínszenvedés hallgatni dadogó, 
szavakkal küszködő előadását" - ,  addig az utóbbi,

helyszíni szemlével egybekötött órákat az elmegyógy
intézet igazgatója, „a száraz modorú, éles tekintetű" 
Sipőcz Géza tartotta.32

Arató Jenő miniatűr portréi -  a karakter sajátos voná
sainak kiemelésével -  kevéssé ismert oldalukról 
mutatják be az egykori pécsi jogtanárokat. Noha a 
tudományos arcéi nem minden professzor esetében 
domborodott ki -  ez a fajta tárgyszerűség egy vissza
emlékezéstől nem is feltétlenül elvárandó - ,  annyit 
mégiscsak meg kell állapítanunk, hogy valamennyi 
véglegesített jogtanár egyetemi magántanári habilitá- 
cióval rendelkezett. Azaz, ha egyebet nem is, az egyete
mi magántanárság megszerzéséhez szükséges szak
monográfiát elkészítették. A kapuit 1923-ban megnyitó 
pécsi tudományegyetemre átkerülő nyilvános rendes 
jogakadémiai tanárok -  Késmárky István, Mihálffy 
Ernő. Vasváry Ferenc, Schaurek Rafael, Vinkler János, 
valamint a pozsonyi egyetemről visszakerült Bozóky 
Géza -  nyilvános rendes egyetemi tanárként folytathat
ták pályafutásukat.33

* * *

A jogakadémiai tanárok többnyire saját könyveik 
alapján tartották óráikat, illetve hirdették meg kollokvi
umaikat. Közéjük tartozott Angyal Pál, Bozóky Géza, 
Vasváry Ferenc és Jellachich István. Viszont míg 
Schaurek Rafael Kolosváry Bálint, a kolozsvári 
egyetem professzora, addig Mihálffy Ernő -  miként 
fentebb olvashattuk -  Földes Béla köteteit használta 
tananyagként.34 Oraterhekre aligha panaszkodhattak a 
pécsi joghallgatók. „Órák délelőtt 8-tól Il-ig, délután 
2-től4-ig vannak." Ám ezek sem tekinthetők „rendes" 
óráknak, hiszen az előadások félórásak voltak, s min
den egyes előadást szintén félórás szünet követett.33 A 
félórás előadástartás nem lehetett elszigetelt jelenség, 
hiszen az egri jogakadémián hasonló gyakorlat divato
zott. Legalábbis ez derül ki a pályafutását Egerben 
kezdő Molnár Kálmán egyik, édesapjához, Molnár 
Imréhez, a nagyváradi jogakadémia professzorához írt 
leveléből. A közjogi és nemzetközi magánjogi előadá
saira készülő ifjú egri jogtanár ugyanis „kedvező 
értesítés"-ként nyugtázta, hogy -  a szövegkörnyezetből 
következően, Nagyváraddal ellentétben -  Egerben „30 
perczes órákat ír elő a szokás".36 A pécsi jo g 
akadémián ugyanakkor -  olvassuk Aratónál -  „szigo
rúan betartják" az egyházi, állami és városi ünnepeket 
is. Az őszi szemesztert egyhavi, a tavaszi félévet vi
szont három és félhavi szünet, illetve vakáció követte.37 
A joghallgatóság visszafogott megterhelését időnként 
már a tanárok sem nézték jó  szemmel. A visszaem
lékezéseket megelőző évek pécsi anomáliáit elevenítik 
fel Tuka Béla Concha Győzőhöz intézett sorai: „Az 
előadások látogatását nem veszik komolyan, de 
azonkívül aztán az ifjúsággal a tanári kar éppenséggel 
semmit sem törődik. ”38 A számonkérés körülményeivel 
sem volt különösképp elégedett, hiszen -  miként írta -  
a legtöbb jogtanár „megelégszik igazán minimális 
készültséggel”.39
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A kollokviumok és vizsgák letétele mindazonáltal 
nem okozott gondot Arató Jenőnek. „Kedvvel tanulok, 
a tárgyak teljes mértékben lekötnek, és szívesen 
foglalkozom velük. Tanáraimmal jó  viszonyban vagyok, 
mint ahogy kifogástalan a viszony a tanári kar és a 
jogakadémia polgársága között is, tiszteljük és megbe
csüljük professzorainkat”.40 A jogakadémia -  jó 
értelemben vett -  patriarchális légköre tükröződik e 
sorok olvastán. A jogakadémiai -  a jelek szerint nem 
túlontúl leterhelő -  elfoglaltságok mellett Arató Jenő, 
sok társához hasonlóan, ügyvédi irodai munkát is vál
lalt, hogy „költőpénzre tegyen szert"41 Tanulmányi 
ideje alatt Arató három pécsi ügyvédnél -  Zöld 
Sándornál, Kengyel Ernőnél és Krausz Jenőnél -  dol
gozott rövidebb-hosszabb ideig. „Hasznomra válik az 
ügyvédi irodákban eltöltött idő, mert amellett, hogy 
megkeresem zsebpénzemet, megtanulom, hogy néz ki 
egy ügyvédi iroda belülről, milyen az ügyvéd munkája, 
közben különböző megbízatásokkal eljárván, összeis
merkedem a bíróságokkal is, és így 1913-ban kine
veztetvén joggyakornoknak a pécsi kir. járásbíróság
hoz, rögtön otthon érzem magamat. ”42

III. „...ki lesz a jogászelnök?’’ A jogakadémián 
egyidejűleg több diákegylet is működött: a Jogaka
démiai Olvasókör, a Jogász Segélyző Egylet, a Pécsi 
Jogász Dalárda, a Dunántúli Széchenyi Szövetség és a 
Jogakadémiai Mária Kongregáció. A visszaemlékezé
sek szerzője maga is aktívan kivette a részét az egyleti 
életből, amelyet egyébként a jogakadémia Évkönyvei is 
visszaigazolnak.

A Jogakadémiai Olvasókör tekinthető a jogakadémi
ai polgárság „reprezentatív egyesület"-ének, ahol a 
joghallgatókat érintő összes ügyről állást foglaltak. 
Kényelmesen berendezett helyiségeit -  második 
otthonukként -  a hallgatók szívesen keresték fel: „a 
társalgóban -  melyben a Kör könyvtára is el van 
helyezve -  bőrdíványok, fotelok szolgálják a tagok 
kényelmét, a terem közepén hosszú asztal áll, melyen 
újságok, folyóiratok feküsznek. Van azután itt még egy 
biliárdasztal is és több sakkasztal, a falakat régi 
elnökök, tisztikarok fényképei díszítik; a kártya
szobában kártyaasztalok állnak, délutánonként élénk 
kártyaélet uralkodik itt”.42 Miután az olvasókör vezető
je, a jogászelnök az ifjúság „vezére és reprezentánsa", 
a tisztség elnyeréséért heves választási küzdelmek foly
tak. Ebből is kapunk ízelítőt a visszaemlékezésekből. A 
képviselőválasztások alkalmával bevetett, jól ismert 
kellékeket -  pártvacsorák szervezését, kortesbeszédek 
tartását, támogató voksok szerzését -  szemmel 
láthatólag a jogászifjúság is szívesen alkalmazta az 
olvasóköri tisztújítások során.44 Az 1910. évi jogászel- 
nök-választás -  Pécs városában is érdeklődést kiváltva 
-  heteken keresztül izgalomban tartotta a kedélyeket: 
vajon ki lesz a jogászelnök? Előfordult, hogy az elnök
ségre kandidálok között lovagias üggyé fajult a 
választás kérdése.45 Párbajokra mellesleg -  noha a 
jogakadémia vezetői és fenntartói egyaránt tiltották -

__ más alkalmakkor is sor került.
36

Mindamellett az olvasókör tevékenysége nem merült 
ki „viharos, vagy kevésbé viharos" tisztújításokban, 
illetve azt követő vendéglői vagy kiskocsmái beiktatá
sokban, hiszen gyakoriak voltak nyilvános szerepléseik 
is. Nemcsak a nemzeti ünnepekről -  március 15-éről, 
október 6-áról -  emlékeztek meg, hanem az őszi-téli 
szezonban műsoros táncestélyekkel és farsangi kabaré
val hívták fel magukra a város közönségének a 
figyelmét.46

A Jogász Segélyző Egylet elsősorban karitatív 
tevékenységet folytatott, amennyiben anyagi és ter
mészetbeni támogatást nyújtott az arra szociálisan 
rászoruló hallgatók számára. A segélyegylet rendszeres 
támogatói közé tartozott Zichy Gyula megyés püspök 
is. Az egyik alkalommal egyleti elnöki minőségében 
Arató Jenő kereste fel a visszahúzódó életet élő, zárkó
zott természetű püspököt, hogy megköszönje a 200 
koronás támogatást. „Nos, megjelenünk Zichy püs
pöknél, megcsókoljuk izzadó vörös kezén a gyűrűt, én 
köszönetét mondok nagylelkű adományáért, mondóká- 
mat zavart arckifejezéssel hallgatja, aztán motyog 
valamit és azzal el is vagyok bocsátva. ”41

A szokásos farsangi jogászbált évről-évre a segély
egylet rendezte. A bálból befolyó tiszta jövedelem a 
segélyalapot gyarapította. Az 1912. évi jogászbál 
szervezése Arató Jenőre hárult: „heteken át dolgozok, 
cigánnyal, vendéglőssel alkudozok, lótok-futok, hogy a 
bál anyagilag is, erkölcsileg is jó l sikerüljön; mikor 
aztán eljön a báli este, örömmel állapítom meg, hogy 
munkám nem volt hiábavaló, szép közönség jelenik meg 
a bálon, mely legjobb kedvben reggelig marad együtt, 
anyagilag pedig 99.75 korona tiszta jövedelmünk van". 
A siker ellenére megfogadta: soha többé nem fog báli 
mulatságot szervezni.48 A farsangi, illetve báli szezon
ban mellesleg alig került le a frakk és a szmoking a 
joghallgatókról. Volt rá eset -  olvassuk - ,  hogy „néha 
három egymást követő éjszakán táncolunk". A bálter
mek divatos táncai ekkoriban a csárdás, a négyes, 
valamint a boszton voltak. „A farsangi szombatesték 
pláne mozgalmasak; egy-egy szombateste három, négy, 
öt mulatság is van, néha valamennyit végiglátogatjuk, 
hajnalban aztán a Budai Külvárosi Katholikus Körben, 
Katholikus Legényegyletben rendezett iparos, tűzoltó, 
vagy egyéb ilyen mulatságon kötünk ki, jól érezzük 
magunkat a fényes bálokon, s jó  érezzük magunkat az 
egyszerű emberek mulatságain is -  ott vagyunk még a 
zsidó mulatságokon is; itt is, ott is vannak helyes 
lányok, megforgatjuk az úrilányokat, varrólányokat, 
keresztény lányokat, zsidó lányokat egyaránt."49 A 
századforduló szociálisan, vallásilag egyaránt tagolt, s 
megosztott világában ez az elbeszélés különösen abból 
a szempontból szembetűnő, hogy a társadalmi és 
felekezeti válaszfalak átmeneti leomlására -  azaz az 
átjárhatóság szezonális lehetőségére -  hívják fel a 
figyelmet.

A dalolni szerető ifjúságot a Pécsi Jogász Dalárda 
fogta össze. A dalnokok nemcsak a jogakadémiai és 
városi ünnepségeken, valamint a Lyceum templomának 
vasárnap délelőtti istentiszteletein énekeltek, hanem



Jog
gyakori vendégei voltak különböző műsoros esteknek, 
kabaréknak és hangversenyeknek is. Arató Jenő egy 
ideig a dalárda titkári tisztét is betöltötte. A vidéki fel
lépések között emlékezetes maradt számára egy szek
szárdi hangverseny, amelyet reggelig tartó táncmulat
ság követett.50 A barátságot innentől kezdve fenntar
tották a szekszárdiakkal, akik a dalárda tagjait „minden 
bálra vagy mulatságra" meginvitáltak. Ilyenkor a 
„lányos családok” -  nyilván egy jó  party reményében -  
valósággal versenyeztek, kinél szállásolják el a jó 
hangú pécsi joghallgatókat.51

A szakirodalom már rámutatott arra -  egy korábbi 
időszakra irányuló vizsgálat nyomán - ,  hogy a pécsi 
joghallgatók külön csoportot alkottak, sok rendez
vényükre tekintettel „igen élénk társadalmi életet 
folytattak", s ebbe több-kevesebb sikerrel a lakosság 
szélesebb köreit is bevonták.52 E megállapítás Arató 
Jenő diákéveire is feltétlenül helytállónak tűnik. A 
visszaemlékezés lapjain további történeteket olvas
hatunk a pécsi jogászélet nyilvános tereiről: a kor
zóról, mint a társadalmi érintkezés kiemelkedő he
lyéről -  amelynek látogatása tradicionálisan még a 
tanórákon való részvételnél is fontosabb volt - ,  va
lamint a diákság kedvelt szórakozóhelyeiről. „Sok jó 
kedvű, vidám és mulatós gyerek van a jogakadémián, 
gyakran esnek nagy mulatozások, cifra heccek, mindig 
vannak fiúk, kik híresek arról, hogy nem férnek a 
bőrükbe”.53 A „cifra heccek" -  egy csokorra valót 
ezekből Arató is felidézett -  azonban már a múltban 
sem mindig nyerték el a pécsiek tetszését. Miként arra 
Asztalos Miklós két világháború közötti írása is 
emlékeztetett, „a joglíceummal kapcsolatban már a 
18. században elég gyakori panasz tárgya volt az 
ifjúságnak a jámbor polgárságot megbotránkoztató 
élete. ”54

A konzervatívabb világnézetű joghallgatók kezde
ményezése nyomán létrejövő Társadalomtudományi 
Kör rövid működés után -  az 1907. évi pécsi szabad
tanítási kongresszus hatására -  alakult át Dunántúli 
Széchenyi Szövetséggé.55 Az utóbb az Országos 
Széchenyi Szövetséghez is csatlakozó pécsi filiálé célja 
elsősorban arra irányult, hogy -  a Magyar Gaz
daszövetség erkölcsi és anyagi támogatásával -  felvilá
gosító előadásaival úgymond felemelje „a magyar falu 
szellemi színvonalát". A szövetség tagjai a falvakba 
kiszállva különböző kulturális, gazdasági és szociális 
témákról tartottak beszámolókat. Arató Jenő a parcel
lázás intézményét, valamint a hitelszövetkezeteket nép
szerűsítette.56 A „gazdaközönség" ugyan meghallgatta 
az „előre elkészített és megtanult" előadást, „de jaj 
lenne nekem, ha véletlenül komolyan akarnának par
cellázni, vagy hitelszövetkezetet létesíteni és hozzám 
fordulnának tanácsért", hiszen egykettőre kiderülne, 
hogy „ valójában semmit sem tudok arról, amiről egy 
óráig beszéltem”. A falusi kiszállásokon felszólaló 
lelkes joghallgatók legtöbbje ugyanis „nem ismeri a 
falusi embert, a falusi élet problémáit", mindamellett 
kellő szakismerettel sem rendelkeztek ahhoz, hogy 
„komolyan tanítani tudják a népet".51 A falusi népnek

-  összegezte tapasztalatait -  nem általánosságokra és 
szép szavakra volt szüksége, hanem „komoly, gyakor
latias útmutatásokra”, amelyeket csak tapasztalt gaz
dasági szakemberektől kaphattak. Ennek következtében 
a szövetség falvakban tartott előadásai „sok haszon
nal" nem jártak. Mindezek mellett a szövetség tagjai -  
a Keresztényszocialista Egyesület keretében -  a 
munkásság szociális és kulturális műveléséből is kivet
ték részüket. Arató Jenő két témakörben -  „A 
keresztényszocializmus és jövője”, valamint „A szo
ciáldemokrácia és a társadalom" -  is tartott előadást. 
..Mai szemmel ítélve meglehetős felszínes előadások 
voltak ezek -  írta fél évszázad elmúltával - , sok mindent 
olvasok össze ugyan, de a társadalmi problémákra 
vonatkozóan komoly és mélyreható tanulmányokat nem 
folytattam, ennek hiányában ilyen témákról érdemeset 
mondani aligha lehet. ”58

A jogakadémia katolikus jellegét a Jogakadémiai 
Mária Kongregáció is kifejezésre juttatta, hiszen a je 
zsuita szellemi hatás alatt tevékenykedő gyülekezetnek 
csak katolikus tagjai lehettek. A katolikus öntudat 
erősítését, valamint -  miként a bevezetőben hivatkoz
tam erre -  az ún. szabadgondolkodókkal szembeni 
szellemi védekezést (támadást) egyaránt szolgáló kong
regációt, először csak ideiglenes jelleggel, 1908-ban 
alakították meg.59 A tanári kar részéről különösen az 
igen vallásos életformát követő Tuka Béla buzgólko- 
dott a kongregáció megalakulása körül. A kongregáció 
1910/11. évi tisztújítása alkalmával Arató Jenőt -  első 
asszisztensi minőségben -  a vezetőség tagjává is meg
választották.60 A kongregáció működéséről Arató az 
alábbiakat örökítette meg. „Üléseinket -  melyeket a 
Lyceum templomban rövid ájtatosság előz meg -  va
csora utáni időben az Olvasókör helyiségeiben tartjuk. 
Az üléseken, melyeken vallásos, világnézeti és szociális 
témákat beszélünk meg, állandóan részt vesz a mélyen 
vallásos és erős hitéletet élő Dr. Tuka Béla tanár, kit 
1910. december 17.-én tiszteletbeli prefektusnak 
választunk meg. ”61 A gyülekezet diáktagjai és tanár
mentorai -  a valláserkölcsi, hitbuzgalmi előadásokon 
kívül -  évről-évre elzarándokoltak a máriagyűdi kegy
helyre is. A legelső zarándokút története a legapróbb 
részletek megörökítésére is figyelmet fordító Vasváry 
Ferenc professzor naplójegyzetei alapján rekonstruál
ható. A tagfelavatással egybekötött zarándoklat részt
vevőit a napló név szerint is megemlítette. A tanári kart 
Bozóky Géza, Szőnyi Ottó, valamint Tuka Béla kép
viselte, akikhez Gere Gábor, hittudományi tanár, egyút
tal gyülekezeti prézes csatlakozott. A jogakadémia hall
gatói közül azonban mindössze 15-en -  közöttük Arató 
(azaz „Neusziedler") Jenő, „gyülekezeti II. asszisz
tens" -  vettek részt a zarándokúton.62

IV. „...politikai légvárban élünk” Az már az ed
digiek alapján is kiderülhetett, hogy Arató Jenő a köz- 
életileg motivált joghallgatók közé tartozott. Diák
egyleti kötődései, különösképp a Dunántúli Széchenyi 
Szövetség, valamint a Jogakadémiai Mária Kong
regáció keretében végzett munkája külön-külön is alá



támasztják -  visszaemlékezéseiben öntudattal vállalt -  
katolicizmusát, valamint mérsékelt, konzervatív irá
nyultságú reformok melletti ifjonti elkötelezettségét. 
Idős fejjel ugyanakkor azt vallotta, hogy a századelőn -  
az ország lakosságának nagyobbik részével együtt -  az 
„ illúziók” világában élt. A pécsi joghallgatók túlnyomó 
többsége akkoriban -  ez közismerten más főiskolákra, 
egyetemekre is érvényes megállapítás -  „szélsőséges 
függetlenségi", „nacionalista" és „soviniszta" meg
győződésű volt.63 Az országot kettéosztó ’48-as, illetve 
’67-es közjogi térben magától értetődő volt a döntés a 
számukra, amit akként is lehet értelmezni, hogy a '67- 
es meggyőződésű apák nemzedéke ellen -  nyilván első
sorban érzelmi alapon -  fellázadt a ’48-as meg
győződésű fiúk nemzedéke. A függetlenségi és ’48-as 
attitűd azonban kimerült „a Habsburgok és Ausztria 
negációjában” 64 Ez a fajta politikai beállítódás első
sorban az országgyűlési, illetve helyhatósági választási 
küzdelmekbe való bekapcsolódásban -  valamint az 
ellenzéki demonstrációkon, választójogi nagygyű
léseken való részvételben -  nyilvánult meg. Emellett a 
hagyománynak megfelelően zajos és látványos tün
tetésekkel -  miként az 1910. évi főispáni installáció 
botrányos megzavarásával -  nyomatékosították füg
getlenségi, általánosabban ellenzéki elkötelezett
ségüket.65 A helyzet ellentmondásos mivoltát jelzi 
azonban az Arató Jenőnél valamivel idősebb és meg- 
győződéses ’67-es Molnár Kálmán (1881-1961) vis
szaemlékezéseinek alábbi részlete. Az 1901. évi 
képviselőházi választások alkalmával történt meg 
Nagyváradon az a „hihetetlen eset", hogy Barabás 
Béla, függetlenségi párti jelölttel szemben megbukott 
„a 67-es liberális párt generálisa", Tisza Kálmán. „A 
mindig ellenzéki jogászifjúság" fáklyás felvonulást ren
dezett a győztes tiszteletére, s Molnár Kálmánt kérték 
fel, hogy az ifjúság nevében köszöntse az új képviselőt. 
Innentől következzék az üdvözlőbeszéd néhány rész
lete. „De ne legyen félreértés! Sokan vagyunk itt 
olyanok is, akik hívei a 67-es alapnak s ennek korszerű 
továbbfejlesztésétől várjuk hazánk jobb jövőjét." 
Válaszbeszédében Barabás Béla fájdalmasnak nevezte, 
hogy egy „ilyen lelkes ifjú”, mint amilyen Molnár 
Kálmán, a kiegyezés hívének vallja magát. E történetet 
azzal a maliciózus zárójeles megjegyzéssel fejezte be 
Molnár Kálmán, hogy Barabás Béla utóbb tagja, majd 
elnöke lett a „közös ügyes magyar delegációnak’’.66 
Azaz még a függetlenségi eszme hívei is a kiegyezés 
intézményeit működtetik. (A párhuzam miatt ide
kívánkozik Babits Mihály nemzedékregényének, a 
Halálfiaimk egyik fanyar, Tisza István miniszterelnök
sége időszakát felidéző kifakadása: „Szomorú ország 
ez, hol még a negyvennyolcas vezérek is Bécsben kilin
cselnek!”)

Arról viszont -  írja a továbbiakban Arató Jenő 
hogy Magyarország „szociális tekintetben végtelenül el 
van maradva, hogy a magyarság életgyökerén halásos 
kórként rágódik a kivándorlás és az egyke, hogy a 
feudális nagybirtok és a kapitalista nagytőke megfojt 
.minden életlehetőséget, hogy Erdélyben a magyarság

kiszolgáltatva az ellenséges érzelmű románságnak 
pusztulóban van, nem beszélnek sem a 48-asok, sem a 
67-esek” 61 Hasonlóképp vélekedett a századforduló 
időszakára mindinkább elmérgesedő nemzetiségi 
kérdésről is. Sejtelmük, illetve képzetük sem volt arról 
-  fogalmazott évtizedekkel később - ,  hogy milyen erőt 
képviseltek az országban élő „románok, tótok, szer- 
bek", ám meg volt győződve arról, hogy az „erélyes 
magyarosító rendszabályok bevezetésével" egy-két 
évtized leforgása alatt „el is lehet őket magyarosí
tani". 68 „Szóval illuzionisták vagyunk, önmagunk 
alkotta politikai légvárban élünk -  de így van az egész 
magyarság is, melynek szemei elé Rákosi Jenő festi a 
30 millió magyar illúzióját, csak bennünk, fiatalokban 
még harciasabban, még inkább kritika nélkül élnek 
azok az illúziók, melyekben az elvakult magyar tár
sadalom ringatózik" 69

Az ugyan Arató Jenő számára is feltűnt, hogy a 20. 
század elején megalakuló polgári radikális mozgalom, 
Jászi Oszkár és köre -  a Világ című napilap és a 
Huszadik Század című folyóirat köré szerveződő ún. 
„intellektuellek” -  „állandóan hangoztatják a nemze
tiségi kérdést, a földkérdést és szociális elmaradottsá
gunkat”, de fellépésük inkább ellenérzést szült, „mert 
minden szavukból az ősi magyarság lebecsülését, meg
vetését, valami nagy idegenséget" éreztek ki.70 Hogy 
miben is rejlett ez a bizonyos „ idegenség”, annak ma
gyarázatával adós maradt a visszaemlékezés szerzője. 
A Pécsett a századelőn eredményesen politizáló szo
ciáldemokraták zászlóbontását Arató Jenő kifejezetten 
aggasztónak tartotta, mert „felvonulásaik, piros zász
lóik, internacionalista és forradalmi jelszavaik" a tár
sadalmi forradalom veszélyét idézték fel lelki szemei 
előtt. Nem hagyható szó nélkül, hogy ebben az esetben 
ismételten a korszakot jellem ző ellentmondásba 
ütközünk. A szociáldemokrata mozgalommal szembeni 
ellenszenv ugyanis nem akadályozta meg a polgári el
lenzéki pártokat, hogy alkalmilag -.m iként a válasz
tójogi küzdelmek idején -  együttműködjenek a szo
ciáldemokratákkal. Közös nagygyűlésekre, demonstrá
ciókra természetesen Pécsen is sor került, amelyeken 
jogásztársaival együtt Arató Jenő is részt vett.71 A 
kibontakozást Arató Jenő mindenesetre a keresztény
szocialista eszméktől és mozgalomtól várta. „Anélkül, 
hogy pontosan és határozottan számot tudnék magam
nak adni arról, hogy mi a baja az országnak [...], 
érzem, hogy valami nincs rendben és a keresztényszo
cializmustól várom, hogy valami újat hoz, valami meg
oldást hoz" az ország társadalmi bajaira.72

Amennyire izgatták a joghallgatókat a belpolitikai 
kérdések, olyannyira hidegen hagyták őket a külpoliti
ka fejleményei. A külpolitikát ugyanis bécsi „idegen és 
ismeretlen urak" alakították, s nem is igen tudták, hogy 
mit is „csinálnak” ők tulajdonképpen. Ennek 
következtében „külpolitikai tájékozottságunk a nullá
val egyenlő, fogalmunk sincs azokról a roppant 
erőkről, melyek az európai kancelláriákban mérkőznek 
egymással, azokról a külpolitikai fejleményekről, 
melyek szinte elkerülhetetlenül a háború felé sodornak
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bennünket. ” Ezt a nézetet osztotta azonban meglátása 
szerint az egész társadalom is, hiszen „a magyarság az 
utolsó évszázadokban elszokott attól, hogy külpoli
tikáját maga csinálja, [...]  és teljesen híján van minden 
külpolitikai érdeklődésnek. ”73

V. Epilógus. A jogakadémiai tanulmányok befe
jeztével válaszút elé érkeztek a hallgatók. A közigaz
gatásban elhelyezkedők számára elegendő volt a jog
vagy államtudományi vizsga letétele, ám azoknak, akik 
a bírói vagy ügyvédi pálya felé kacsintgattak, a több 
részből álló doktori szigorlatot is abszolválniuk kellett. 
A pécsi joghallgatók -  így Arató Jenő is -  szívesen 
szerezték meg a jogi doktorátust a kolozsvári 
tudományegyetemen. Arató Jenő ugyanakkor már a 
szigorlati időszakban, 1913 nyarán a pécsi királyi járás-
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memoárok eltűnt idők eltűnt szereplőit s tovatűnt 
eszméit vonultatják fel a kései olvasó számára. 
Remélhetőleg, nem minden tanulság nélkül.

26 Arató, 87. p.
27 Arató, 86. p.
28 Fischer, 79. p.
29 Arató, 87. p.
30 Arató, 86-87. p.
31 Arató, 86. p.
32 Arató, 86. p.
33 Kajtár István: A pécsi jogászprofesszorok emlékezete. In: Per 

aspera ad astra (Pécs, JPTE, 1997, 66. p.). A pécsi jogakadémi
ai, illetve egyetemi tanári kar részletes irodalmi munkásságához 
lásd Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodal
mi munkássága (Pécs, 1940) című kötetét, illetve a jogakadémia 
Évkönyveit.

34 Arató, 89. p.
35 Arató, 88. p.
36 Molnár Kálmán levele Molnár Imrének. Eger, 1907. február 7. 

(MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 6217/143)
37 Arató, 88. p.
38Tuka Béla levele Concha Győzőnek, Pécs, 1907. április 21. 

(MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4811/621)
39Tuka Béla levele Concha Győzőnek, Pécs, 1907. december 18. 

(MTA Könyvtára Kézirattára, Ms 4811/625)
40 Arató, 89. p.
41 Arató, 88. p.
42 Arató, 89. p.
43 Arató, 90. p.
44 Arató, 90-92. p.
45 Arató, 92. p.
46 Arató, 93. p.
47 Arató, 94. p.
48 Arató, 94. p.
49 Arató, 104. p.
50 Neusiedler Jenő: A Pécsi Jogászdalárda 1911-12. évi működése. 

In: A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1911/12-iki tanévről 
(Pécs, 1912, 56-59. p.)

51 Arató, 97. p.
52 Baja Helga: A századfordulós Pécs ünnepeinek társadalma az 

1893-as események tükrében. In: Struktúra és városkép. A polgári 
társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Szerk.: Tóth G. 
Péter (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2002,421. p.)

53 Arató, 102-103. p.
54 Asztalos Miklós: Pécs szellemi élete (Magyar Szemle, 1929. már

cius. 25.)
55 Paulovits Béla: A „Dunántúli Széchenyi Szövetség" működéséről 

az 1907/8. tanévben. In: A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 
1907/8-iki tanévről (Pécs, 1908, 69-70. p.)

56 Weigand Béla: A „Dunántúli Széchenyi Szövetség" 1910-11. évi 
jelentése. In: A Pécsi Püspöki Joglyceum Évkönyve az 1910/11- 
iki tanévről (Pécs, 1911, 51-52. p.)

39

http://www.aratojeno.extra.hu


történeti siemle

57 Arató, 95. p.
58 Arató. 95. p.
59 Szövényi Ferenc: A „Jogakadémiai Mária Kongregáció" mega

lakításának előkészítése. In: A Pécsi Püspöki Joglyceum 
Évkönyve az 1908/9-iki tanévről (Pécs. 1909. 58-60. p.)

“ Weigand Béla-Neusiedlcr Jenő: A Jogakadémiai Mária 
Kongregáció 1910-11. évi jelentése. In: A Pécsi Püspöki 
Joglyceum Évkönyve az 1910/11-iki tanévről (Pécs, 1911.58-60. 
p.). Az asszisztensi tisztségre Arató Jenőt a következő évben is 
megválasztották, s a kongregáció 1912/13. évi jelentését már 
egyedül az 6 neve fémjelezte.

61 Arató, 97. p.
62 Vasváry Ferenc naplója (Pécs, 1911. május 18.). Köszönettel tar

tozom dr. Nádor Andrásnak, hogy a tulajdonában lévő naplót ren
delkezésemre bocsátotta (Sch. G.).

63 Arató, 99. p.
64 Arató, 100. p.
65 Arató. 99-100. p.
66 Dr. Molnár Kálmán nyug. egyetemi ny. r tanár Életrajzi vázlata. 

Magyar Országos Levéltár. R. 313. 4. doboz
67 Arató. 100-101. p.
68 Arató, 99. p.
69 Arató, 99. p.
70 Arató, 101. p.
71 Arató, 100. p. Továbbá: Hajdú Gyula: Harcban elnyomók és 

megszállók ' ellen. Emlékezések a pécsi munkásmozgalomról. 
(Pécs, 1957, 135. p.)

72 Arató, 101. p.
73 Arató, 101. p.
74 Arató, 115-116. p.

40

Srcfan Sarki á

Rex iunior -  
Egy magyar intézmény 

a középkori szerb jogban

A középkori szerb 
jogtörténet prob
lémái közül a jog

tudósok külön figyelmet 
szenteltek a trónöröklés 
kérdésének. A jogforrások 
elemzéséből arra a követ
keztetésre juthatunk, hogy 
a trónöröklés rendje nem 
volt szigorúan meghatá
rozva. Értelmezésében a 
jogtörténészek két olyan 
alapvető hatásra utalnak, 
amelyek a szomszédos or
szágokból származnak. Az 
egyik hatás a társuralkodó 
intézménye, amely Bi
záncból ered, a másik az 
„ifjabb király” (rex iunior) 
intézménye, amelyet Ma
gyarországtól vettek át.

Az első jogtörténész, aki 
ezt a problémát érintette,
Nikola Krstic1 volt, aki a 
régi szerb jogról szóló érte
kezésében arra a következ
tetésre jutott, hogy Szer
biában nem létezett ugyan törvény a trónöröklésről, de a 
szokásjog alapján az apát a fiú követte. Azt a tényt is re
gisztrálta, hogy szerb trónörökösök már uralkodtak 

. bizonyos térségekben, és -  Stefan Dusán cárrá történt

/. (Stefan) Uros és fia. Miiül in 
(freskó)

koronázásától kezdődően (1346) -  királynak nevezték 
őket.

Stefan Nem anját (1186-1196) még a főispán (zsu
pán, zupán) cím illette meg, utána azonban a szerb 
trónörökösök a fejedelem (despota) címet viselték. 
Stefan Prvovencani (’Stefan, az első koronázott ki
rály’) uralm ától kezdve, aki a szerb joghistóriában 
elsőként (1217-ben) kiáltatta ki magát királynak, a 
trónörökösöket m ár az „ifjabb király” cím illette meg. 
A trónörökös így meghatározott címhez jutott, „orszá
gában” kormányzott, és saját katonasága is lehetett.

Krstic ehhez hasonló je
lenséget a szomszédos Ma
gyarországon talált, ahol a 
trónörökösök „úgyszólván 
királyi hatalm at gyakorol
tak”.2

Egy másik felfogásnak 
adott hangot a híres cseh 
történész, Konstantin Jire- 
cek (1854-1918) alapvető 
művében, A szerbek törté
netében.-' Jirecek úgy látja, 
hogy a hazai szeniorátus 
elve és a bizánci társu
ralkodó intézménye közöt
ti harc m ár 1200-tól kezd
ve észlelhető, de hozzá
fűzi, hogy Szerbiában, 
„ahogyan az Árpád-házi
aknál is, a trón örököse 
gyakran az ifjabb király 
címet kapta”.4

Jirecektől eltérően, aki 
a társuralkodó intézm é
nyét a szerbeknél bizánci 
mintaképnek tekinti, Teo- 
dor Taranovski5 szerint ez 

Magyarországról érkezett. Ez utóbbi szerző úgy véle
kedik, hogy a társuralkodó a szerbeknél igen nagy 
szerepet játszott a prim ogenitura elvének megszi
lárdításában.6


