
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)
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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-

__dezett eperjesi konferencia1 előadásait megörökítő kötet
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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,



Különleges államalakulat a magyar alkotmánytörténetben:
A Felvidéki Fejedelemség címmel. A szerző tanulmányában 
arra keresi a választ, hogy mennyiben felelt meg az állami
ság kritériumainak a fejedelemség, illetve ezen beiül meny
nyiben igazodott a magyar alkotmányos tradíciókhoz, és a 
különböző állammodcllek között hol volt elhelyezhető.

Kónya Péter Felvidéki szabad királyi városok a Thö- 
kölv-felkelésben című írásában, illetve Papp Klára Kassa: 
a fliököly-felkelés központja című müvében a korszak fon
tosabb eseményei tükrében mutatja be részletekbe menően 
Eperjes, Bártfa, Kisszcben és 
Kassa városok sorsának ala
kulását. Hozzájuk hasonlóan 
l van Mrva a hadjáratoknak a 
nyugat-magyarországi vár
megyékben élő lakosságra 
nehezedő súlyáról szólt.

Czigány István A kato
narétegek szerepe a búj- 
dosó-kunic felkelésekben 
(1672-1683) című tanul
mányában a katonaság lét
számát, összetételét, felsze
reltségét elemezte. Zachar 
József A francia háborítk 
és a magyar szabadságküz
delmek Thököly Imre korá
ban c. munkájában a fran
cia-spanyol viszony és a 
17. század végének magyar 
függetlenségi törekvései 
közötti összefüggéseket vá
zolja fel. Az „Ország a fel
kelésben" című részt Tamás 
Edit Sárospatak a XVII. 
század végén, illetve Marié 
Marecková Szociális viszo
nyok a fehő-magyamrszági 
városokban a Thököly fel
kelés korában, a rekatoli- 
zálás a mai Csehország és 
Szlovákia területén című tanulmányai zárják.

A kötet második része a Thököly-Jélkelés személyiségei 
címet kapta, és Varga J. János Esterházy Pál nádor és Thö
köly Imre fejedelem az 1683. évi hadjáratban című tanul
mányával kezdődik, amelyben a szerző a két egymással 
szemben álló politikus viszonyát ismerteti. Mészáros Kál
mán Nemcssányi Bálint kuruc diplomata életújáról szól 
az Egy sárosi köznemes Thököly és Rákóczi szolgálatában 
című dolgozatában, míg Seres János Komáromi János, 
Thököly Imre fejedelem személyi titkára életének végét 
mutatja be A cserfalvi remete című cikkében. Eduard Lu- 
kác Éliás Lavidcrröl, Thököly Imre kedvenc tanáráról irt 
tanulmányában.

A „Felkelés és a külföld" c. fejezet tanulmányai között 
találjuk G. Etényi Nóra írását, aki Thököly Imre korabe
li nemzetközi megítélését mutatja be, míg Papp Sándor a 
kuruc államnak az Oszmán Birodalomhoz luzödö viszo
nyát elemzi Thököly Imre és a törökök c. cikkében, vége
zetül Gebei Sándor A Thököly-Jélkelés helye az európai 
nagypolitikában címmel az osztrák-oszmán politikai csa
tározásokat vázolja fel.

A történetírás című fejezetben Kalmár János a 17. szá
zad végi bécsi udvari történetírás szemszögéből mutatja

be a korabeli magyar ese
ményeket, Bársony István 
Thökölyt mint katonát mu
tatja be, Miloslava Dobná- 
rová pedig a szlovák törté
netírás álláspontját ismerteti 
az evangélikus egyházról I. 
Lipót korában.

A „Hagyomány” c. záró 
fejezetben Kónya Annamá
ria Thököly Imre 1906-os 
újratemetésének érdekessé
geit mutatja be az Olvasó 
számára, míg a kötet zárá
saként Martin Jávor a feje
delemről elnevezett eperjesi 
szabadkőműves páholy tör
ténetét ismerteti.

A kötet a konferencián 
elhangzott valamennyi elő
adás bővített szövegét tar
talmazza, illetve ezen túl
menően -  tekintve, hogy a 
tanulmányok fele magyar, 
fele szlovák szerzők tollá
ból született -  rövid, néhány 
oldalas összefoglalókat is, 
amelyek elkészítése a szer
kesztő érdeme. A könyv 
rendkívül igényes kiad
vány lett, nemcsak tartal

mi. hanem formai szempontból is, az oldalakat lapozgat
va nagyon szép illusztrációkat találhatunk. A kötet egy 
nagyon izgalmas konferencia méltó dokumentuma, amit 
a téma, illetve a korszak iránt érdeklődök számára szívből 
ajánlok!

Képessy Imre

Jegyzet_____________ __________________________

1 A konferenciáról szóló beszámoló (Thfíköly-konferencia Eperjesen) a 
Jogtörténeti Szemle 2007. évi 4. számában olvasható.
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