
történeti szemle

A  Pécsi Tudományegyetem 20! 2-ben ünnepelte-az 
1367-ben létrehozott, s feltehetően az 1390-es éve
kig működő „első" pécsi felsőoktatási intézmény 

(stúdium generálé) után -  a „második" universitas, az ere
detileg Pozsonyban felállított (1912:36. te.), de a trianoni 
békediktátum országcsonkítása után, az 1921:25. tc.-kcl 
Pécsre áthelyezett Magyar Királyi Erzsébet Tudomány- 
egyetem alapításának 100. évfordulóját.

A jubileumra a Pécsi Tudományegyetem egy elegáns 
kiállítású, képekkel gazdagon illusztrált, olvasmányosan 
megírt könyvet -  albumnak is nevezhetnénk -  jelentetett 
meg. A nyomdai kivitelezés a MacMacstro Kft. munka
társait dicséri.

A kötet szerzői a pécsi felsőoktatás teljes -  a terjedel
mi korlátok miatt természetesen sokszor csak vázlatos -  
képét rajzolják meg. A recenzens pedig feladatának most 
nem elsősorban kritikai észrevételek rögzítését tekinti, 
hanem a kiadvány tartalmi ismertetésével a Pécsi Tudo
mányegyetem, illetve a pécsi fel
sőoktatás gazdag múltjára való 
figyelem felkeltését.

Az első oldalakon Pécs város 
történetéről kapunk dióhéjnyi ké
pet a római Sopianae-tói kezdve 
a középkori Quinqueecclesiae- n 
és a török Pecuy-on át a mai vá
rosig.

Az egyetem alapításának tör
ténetét a szerzők a korabeli -  14. 
századi -  Magyar Királyság és 
az európai egyetemek történe
ti kereteibe ágyazzák be. A ke
let-európai egyetemalapítások 
(1348: Prága, 1364: Krakkó,
1465: Bécs) sorába illeszkedő 
pécsi universitas létrejöttében ki
emelkedő szerepet játszott a pfal- 
zi származású Koppenbachi Vil
mos pécsi püspök, az intézmény 
első kanccllátja és az I. Lajos ki
rály által Magyarországra hívott 
Bartolomco Piaccntini, a pado- 
vai egyetem jogászprofesszora.
A források szűkössége, illetve pusztulása miatt csak az 
bizonyos, hogy a pécsi egyetem működését V. Orbán pápa 
1367. szeptember 1 -jén, Viterbóban kelt bullája engedé
lyezte. A stúdium generálénak nevezett intézmény élén a 
mindenkori püspök mint kancellár állt. A pápai bullában 
foglalt célkitűzés -  „örök időkre tanítsák az cgyházjogot 
és a polgárjogot, valamint minden más tisztes tudományt, 
kivéve a teológiát" -  is jelzi, hogy a pécsi universitas nem 
teljes értékű, „csonka" egyetem volt (miként a krakkói és 
a bécsi is), mivel a teológiai fakultás felállítására nem ka
pott engedélyt; ennek feltételezhető okairól a jubileumi 
kötet részletesebben ir. Ugyancsak vita tárgya a stúdium 
generálé helyszíne. Fordulópontnak tekinthető egy fontos 
régészeti felfedezés: G. Sándor Mária régész 1967-től fo
lyó ásatásai során a pécsi püspökvárban feltárt 35x10 m 
alapterületű épületet a középkori egyetemmel, annak egy
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19,5x 6 rn-es nagyobb termét az „aula magná”-val azo
nosította. A helyszínen talált kőcímert is az egyetem cí
merének gondolta, de később ezt a nézetét revideálta.1 G. 
Sándor Mária lokalizációjával szemben a jubileumi kötet 

középkori fejezetének szerzője 
úgy véli, hogy -  a kor szokásai
nak megfelelően -  nem épült új 
egyetemi épület, hanem meglé
vő egyházi célú helyiségekben, 
pl. a székesegyház, mögötti káp
talanházban, illetve a professzo
rok lakásaiban folyt az oktatás.2 
Az alapító halála után a stúdium 
generálé hanyatlásnak indult, s 
vélhetően Alsáni Bálint püspök
sége alatt, az 1390-es években 
szűnt meg a működése. Megem
lítendő, hogy a Pécsi egyetemi 
beszédek cím alatt ismertté vált, 
sokáig a középkori universitas- 
hoz kapcsolt besz.édgyüjtömény
ről (sermonariutmól) Petrovich 
Ede és Timkovics Pál kutatásai 
kiderítették, hogy az valójában 
nem a pécsi egyetemen, hanem 
valószínűleg Budán, a domonkos 
stúdium generálén készült, még a 
13. század vége felé.3 A pécsi stú
dium generálé megszűnése után, 

ismeretlen módon német nyelvterületre került prédikáció- 
gyűjteményről másolatot készítettek, s azt beillesztették 
egy ma Münchenben őrzött kódexbe; a pécsi eredetet a 
kódex egy későbbi bejegyzése alapján feltételezték, ma
gyarra fordítva: A pécsi stúdium generálén Magyarorszá
gon összeállított szentbeszédek.

A 15. században Pécsett a domonkosok főiskolájában 
és a székesegyházi-káptalani iskolában folyt az. oktatás, a 
város középkori kulturális virágzásának azonban a török 
hódítás véget vetett.

A pécsi felsőoktatás újjászervezése a 18. században 
indult meg. 1746 szeptemberében megnyílt a Papnevelő 
és Hittudományi Intézet, amelyet gróf Berényi Zsigmond 
püspök alapított. Klimó György püspök, a híres Klimó 
Könyviár alapítója a hittudományi szemináriumot akarta
a felállítandó pécsi egyetem teolósiai fakultásává alaki-__
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tani. Baranya vármegye további kísérleteket is tett a pécsi 
universitas felállítására. Az erőfeszítések nyomán 1785- 
ben Pécsre helyezték át a jogi és bölcsészeti karral rendel
kező győri királyi jogakadémiát, de azt 1802-ben királyi 
rendelettel visszahelyezték Győrbe.
A pécsi főiskola létesítésére 1817-ben 
meghirdetett közadakozási felhívás 
eredménytelen maradt. Báró Szepcsy 
Ignác püspök 1831-ben megalapította 
a Pécsi Püspöki Joglyceiimot; a böl
csészeti és jogi fakultással működő 
főiskola, az Episcopale Lyceum Quin- 
qucccelesiensc működését az 1835:24. 
te. engedélyezte; az alapítólevél 1835. 
augusztus 8-án kelt. A szabadságharc 
leverése után beszüntetett jogi tan
folyamokat 1865-ben engedélyezte 
ismét I. Ferenc József. A Joglyccum 
Trefort Ágoston reformja (a jogaka
démiák egységes szabályzata) után 
szinte teljes állam- és jogtudományi 
karrá vált, négyéves képzéssel. Az in
tézmény 1923-ig működött, tanárai 
ezután a Pécsett újraalapított pozsonyi 
egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatói lettek.

A város vezetői nem tettek le az egyetemalapításról 
a 19. sz. utolsó negyedében és a 20. század elején sem. 
Több tervezet is született (pl. Szauter An
tal, 1873; Szilvck Lajos, 1900; Hanuy 
Ferenc, 1903; Margalits Ede, 1902; gróf 
Zichy János, 1910) -  Pécs, Debrecen, Po
zsony és Szeged valóságos egyetemalapí
tási versenyt indított.

Az újabb magyar egyetemet az 
1912:36. tc.-kcl végül Pozsonyban állí
tották fel; az új magyar királyi tudomány- 
egyetem Erzsébet királyné nevét vette 
fel. Az első tanévet 1914. október 3-án 
a Jog- és Államtudományi Kar nyitotta 
meg, az egyetem avatóünnepségére 1916. 
november 19-én került sor. 1919. január 
7-án a csehszlovák kormány az új szláv 
állam tulajdonába vette, a megszállás kö
vetkeztében az egyetem épületeit és berendezéseit Ma
gyarországnak át kellett adnia. Az 1920/21. tanévben még 
Pozsonyban oktató jogi kar tanárai 1921 szeptemberében 
a szegedi egyetemre távoztak. A magyar minisztcitanács 
1920. február 24-i döntése értelmében a pozsonyi és a ko
lozsvári universitas az 1919/20-as tanévtől Budapesten 
folytatta tevékenységét, majd az 1921:25. te. a kolozsvári 
egyetemet ideiglenesen Szegedre, a pozsonyit pedig Pécs
re helyezte át.

Pécs 1921-1923 között készült fel a négy karral mű
ködni tervezett egyetem befogadására; a célra az egyház
megye és a város is több épületet adott át.

A Jog- és AUamtudományi Kar az 1923/24. tanévet már 
Pécsett nyitotta meg. A kar professzora volt többek között 
Irk Albert. Bozóky Géza, Kérészy Zoltán, Polner Ödön, 
Késmárky István, Vasváry Ferenc, Faluhelyi Ferenc, ké

sőbb Holub József, Molnár Kálmán, Csekey István, Óriás 
Nándor. (Egy jogtörténeti folyóirattól talán megbocsátha
tó részrehajlás a jogász és bölcsész-történész professzo
rok kiemelése...) Az Orvostudományi K a r-  Szegedtől és 

Debrecentől eltérően -  nem kapott új 
épületeket, meglévő intézményekbe 
és épületekbe költöztek be, s a szét
tagoltság hosszú évtizedekig jellem
ző maradt. A Bölcsészet-, Nyelv- és 
Történettudományi Kar 13 intézete 
csak 1934-ben, a Rákóczi út 80. szám 
alatt főépületben, a Jogi Kar új épü
letének átadása után kapott saját ott
hont. A kar neves professzorai közé 
tartozott Birkás Géza, Fejérváry Géza 
Gyula, Gyomlay Gyula, Halasy-N'agy 
József, Gragger Róbert, Hodinka An
tal, Holub József, Kerényi Károly, 
Klemm Antal, Koltay-Kastncr Jenő, 
Kornis Gyula, Koszó János, Luki- 
nich Imre, Prinz Gyula, Thiencmann 
Tivadar, Vári Rezső, Weszely Ödön, 
Zolnai Gyula. Az Evangélikus Hittu
dományi Kar 1923. november 23-án, 

nyolc tanszékkel kezdte meg működését az evangélikus 
líceum épületében. Előzménye az 1892-ben alapított Sop
roni Evangélikus Teológiai Főiskola volt.

1945 után a Pécsi Tudományegyetem 
politikai befolyás alá került, a tanári kart 
politikai szempontú felülvizsgálatnak 
vetették alá, a diákszervezeteket betiltot
ták. 1948-ban megkezdték az egyetemi 
oktatás szocialista átszervezését, s a pé
csi egyetemet három önálló intézményre 
bontották, amelyek közül csak a Pécsi Or
vostudományi Egyelem (POTE) és a Pécsi 
Tudományegyetem (PTE, később Janus 
Pannonius Tudományegyetem, JPTF.) ma
radhatott Pécsen, az. Evangélikus Hittudo
mányi Kar a budapesti Evangélikus Teo
lógiai Akadémia lett.

A POTE 1951 -ben kezdte meg műkö
dését, 1973-ban önálló fogorvosképzés, 

2000-ben gyógyszerészképzés indult. Az egyetem klini- 
kuma a Dunántúl vezető egészségügyi központjává vált.

A pécsi jogászképzés magas színvonalát jelzi az utób
bi hat évtizedben is a kar három akadémikus professzora 
(Bihari Ottó, Herczcgh Géza, Körinek László), továbbá 
a kar oktatói karából kikerült alkotmánybírák (Sólyom 
László, Ádám Antal, Hcrczegh Géza, Lábady Tamás, 
Bagi István, Kiss László). 1971-ben már 14 tanszék mű
ködött, amelyeken -  az említetteken kívül, többek között 
-  olyan kiváló tudósok és professzorok dolgoztak, illetve 
dolgoznak, mint Benedek Ferenc, Bruhács János, Csizma
dia Andor, Földvári József, Halász Pál, Haraszty György, 
Ivancsics Imre, Kajtár István, Kauser Lipót, Kecskés 
László, Kengyel Miklós, Kocsis Mihály, Losonczy István, 
Óriás Nándor, Pap Tibor, Petrétci József, Száméi Lajos, 
Szotáczky Mihály, Trcmmel Flórián, Vargha László.

Vilmos pécsi püspöknek, a  stud'inni generálé 
kancellárjának címerköve

A Pécsi Tudományegyelem mai 
címere



A pécsi közgaz
dászképzés 1970- 
bcn indult meg. mint 
a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi 
Egyetem kihelyezett 
tagozata. 1975 szep
temberében már a 
Pécsi Tudomány- 
egyetem második ka
raként kezdte meg az 
oktatást a PTE Köz
gazdaságtudományi 
Kara.

Az. iskolarendszer 
szocialista átszer
vezésével az általá
nos iskolai tanárok 
iránt megnövekedett 
igény hívta életre a 
Pécsi Pedagógiai 
Főiskolái (PPF), amely 1948 novemberében nyitotta meg 
kapuit -  a pécsi felsőoktatás történetében gyökértclcnül. 
A PTF 1982-ben csatlakozott a Pécsi (új nevén: Janus 
Pannon i us) T udományegyetemhez.

Viszonylag későn, az 1970-cs évek végén kezdődött meg 
a ..szüneteltetett" bölcsészképzés újraindítása. 1982. január 
1-jétől a Pécsi Tanárképző Főiskola integrálódott a Pécsi 
Tudományegyetem kereteibe, amellyel létrejött az ekkortól 
Janus Pannonius Tudományegyetemnek nevezett universi- 
tas harmadik kara, a Tanárképző Kar (TK), ahol bölcsész 
és természettudományos szakok egyaránt indultak. Az 
egymás után létrejövő új szakok, az egyre szerteágazóbb 
intézményi struktúra új szervezeti kereteket kívánt: 1992.

január 1-jétől a TK 
jogutódaként meg
kezdte az oktatást a 
Bölcsészettudomá
nyi Kar (BTK) és a 
Természettudományi 
Kar (TTK). A tanár
képzés az 1995-töl 
karközi szervezeti 
egységgé vált Tanár
képző Intézet feladata 
lett. Utóbb kari jogo
sultságai intézmény
ként alakult meg a 
BTK-ból kivált Fel
nőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési 
Intézel (FEEF1).

A pécsi műszaki 
felsőoktatás intéz
ménye lett 1971-től 

a Pollack Mihály Műszaki Főiskola, amely 1995. július 
1-jén egyesült a JPTE-vel, s Pollack Mihály Műszaki Kar 
(PMMK) néven beolvadt annak szervezetébe.

A pécsi felsőfokú művészeti oktatás és művészképzés 
intézménye a Bölcsészettudományi Kar Szépművészeti és 
Zenei Tanszékéből, a JPTE hatodik fakultásaként 1996- 
ban létrejött Művészeti Kar. Az oktatás mellett színvona
las művészeti együttesek alakultak, pl. a Pécsi Egyesített 
Kórus, a Mecsek Táncegyüttes, a Mecsek Kórus, a Pécsi 
Kamarakórus.

Az 1977-ben megnyílt szekszárdi tanítóképző 1990. 
június 1-jétöl Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola (IGYPF) 
néven önállósodott addigi anyaintézetétöl, a Kaposvári

A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem központi épülete 
(1920-as évek)]

Diplomaátadási ünnepség a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának llalasv-N ag• József Aulájában
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Tanítóképző Főiskolától, majd 2000. január 1-jétől Illyés 
Gyula Főiskolai Kar ncvcn a Pécsi Tudományegyetem 
önálló szervezeti egysége lett.

A 2000. év tehát az integrált Pécsi Tudományegyetem 
létrejöttét hozta el, amely a JPTE, a POTE, az IGYPF, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Pécsi Kihelyezett 
Tagozata integrálásával alakult meg. A Pécsi Tudomány- 
egyetem a maga tíz karával (Általános Orvostudományi, 
Egészségtudományi, Természettudományi, Bölcsészettu
dományi, Művészeti, Felnőttképzési és Emberi Erőforrá
sok. Állam- és Jogtudományi, Közgazdaságtudományi, 
Pollack Mihály Műszaki és Informatikai, szekszárdi Ily- 
lyés Gyula Kar) a Dunántúl legjelentősebb egyeteme lett. 
A hallgatói létszám elérte a 27-28 ezret.

A kötetből vázlatos képet kapunk az egyetemi diák
életről, az egyetemi újságokról, a diáksportról, a kulturális 
tevékenységről (így a Janus Egyetemi Színpadról), a gya
korlati képzés színtereiről, a gyakorló iskolákról, a kol
légiumokról, az egyetemi közgyűjteményekről: az Egye

temi Könyvtárról és az Egyetemi Levéltárról, a doktori 
iskolákról.

A szerzők ugyan mentegetőznek a részletes adatsorok, 
adattárak hiánya miatt, mégis számos statisztikai adattal, 
a rektorok és dékánok névsorával gazdagítják a kötetet. 
A bőséges képanyag nemcsak illusztrálja, hanem ki is 
egészíti a szöveget.

Az igényes, szép kötet nemcsak a magyar felsőokta
tás-történet és a pécsi lokálpatriotizmus megkerülhetetlen 
forrásmunkája, hanem a magyar művelődéstörténet fontos 
dokumentuma is. A munka értékét cseppet sem csökkenti 
a recenzens azon reménye, hogy belátható időn belül el
készül a Pécsi Tudományegyetem és Pécs város oktatási 
intézményeinek alapos forráskutatáson alapuló, jegy- 
zetapparátussal kísért, adattárakkal is ellátott, részletes 
tudományos feldolgozása. Addig is nagy érdeklődéssel 
várjuk a másik jubileumi kiadványt, A pécsi jogi kar 90 
éve című kötetet!

Élesztős László

Jegyzetek______________________________________

1 Valójában az alapító Vilmos püspök köböl faragott címere került clö. 
A Pécsi Tudományegyetem mai címerében is ez szerepel.

- Petrovics István szerint „az egyetem épülete a pécsi püspökvár észak
keleti végében, a székesegyháztól északra állott. Eredetileg egyeme
letes. hosszanti tengelyével kelet-nyugati irányban elhelyezkedő épü
let volt. amelynek főhomlokzata a székesegyházra nézett. Bejárata a 
déli homlokzat középtengelyében nyílott. Az épület földszinti részét 
a 19 m hosszú nagyterem, az ún. .jnagna aula " foglalta cl, amelynek 
keleti és nyugati végéhez egy-cgy kisebb terem illeszkedett." (Petro

vics István: A középkori pécsi egyelem és alapilója, Aetas, 2005. 4. 
sz., 29 40. p.). A mai pécsi székesegyház mögötti régészetileg feltárt 
területen 2014-ben tervezik a pécsi középkori egyetem és környéke 
régészeti helyreállításával, korszerű műemléki-múzeumi kialakításá
val és közpark létesítésével létrehozott emlékhely megnyitását.

1 Petrovich, Eduardus Timkovich, Paulus Ladislaus (ed.): Sermones 
compilali in stúdió generáli Quinqueeclesiensi in régim Ungarie. 
(Biblotheca Scriptorum Medii Rccentisque Aevorum. Serics nova 
14. Budapest, 1993)

Tanulmánykötet 
Thököly Imre emlékére

Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie / Thököly Imre gróf és
felkelése 

Ed./Szcrk. Peter Kónya 
Presov. Presovská Univ.. 2009.338 p., ill.

ISBN 978 80 555 0078 2

Nemrégiben emlékeztünk meg két jelentős év
fordulóról, amelyek nemcsak hazánk, hanem 
egész Közép-Európa jelentős és érdekes szemé
lyiségét érintik. 2007-ben volt a 350. évfordulója Thököly 

Imre, Magyarország választott fejedelme, Közép-Ma- 
gyarország első és utolsó fejedelme, majd később Erdély 
fejedelme születésének, 2005-ben pedig halálának 300. 
évfordulójára emlékezhettünk” -  írja a 2008-ban megren-
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szerkesztője, Kónya Péter. Amennyiben ezt a két dátumot 
nem is találnánk eléggé nyomós érvnek, akkor is elmond
ható, hogy ezt a konferenciát mindenfajta jubcliumot mel
lőzve is érdemes volt megszervezni. Első alkalommal ke
rülhetett sor egy magyar és szlovák, sőt cseh történészek 
és jogtörténészek részvételével Thököly személyének, 
korának és életművének szentelt tudományos diskurzus
ra, akit Kónya a könyv bevezetőjében kora újkori törté
nelmünk egyik legvitatottabb és legkevésbé egyértelműen 
értékelt személyiségeként jellemez.

Amint a konferencia, a kötet is tematikáját tekintve több 
részre osztható: elsőként azokat a tanulmányokat olvashat
juk, amelyek a néhai fejedelem személyiségével foglalkoz
nak. Ezek között található R. Várkonyi Ágnes Az életpálya 
válaszútjai című munkája, amely a fejedelem életét meg
határozó legfontosabb döntéseit tárja az olvasó elé, és teszi 
alapos vizsgálat tárgyává, valamint Bitskcy István tollából 
arról olvashatunk Szabadsághős vagy törökős cimbora? 
cím alatt, hogy a kora újkori magyar költészet miképpen 
véledekett Thököly politikai, katonai teljesítményéről.

Ezt követik a Thököly-felkelésről szóló tanulmányok, 
amelyek között elsőként Mczey Barna müve olvasható,


