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VÁRNAGY ELEMÉR 

Utód egy elődről egyetemalapításunk 650. évfordulóján  

Leírásom csupán villantás, egy a sok közül egyetemünk, a Pécsi Tudományegyetem XX. 

századi 20-as és 40-es életének néhány szeletéből, életrezdüléseiből. Hisz az évszázadokra 

visszanyúlás mozdulásait, létért való küzdelmeit és sikereit tudósaink sorra okosan elem-

zik, boncolgatják. Most csak kettőjükre emlékezek: dr. Barankai Lajos (1943) és dr. Kolta 

János (1967), akik intézménytörténetet írtak. Őket kiegészítve jómagam személytörténeti 

műfajként Édesapám, id. dr. Várnagy Elemér (sz.: Wittenberger Elemér, 1905.) profiljából 

„kattintok” rá néhány mozzanatra, aki hallgatója (Állam- és Jogtudományi Kar), majd rész-

beni oktatója is volt egyetemünknek, példát adva nekem és utódaimnak a nyomkövetésben.  

Ő 1922-ben, a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban tett érettségije után – 

hadiárva lévén – némi habozás után iratkozott be egyetemünk jogi karára (lásd 1. sz. mel-

léklet a. és b.). Jóval később (1940), egyik felnőttképzési – az idő tájt „népművelési” elő-

adásában – mondja a következőket a „Nemzeti Szabadtanítói Egyesület” hallgatóinak: „Az 

1921.évi XXV. tc. új városfejlesztő tényezővel ajándékozta meg városunkat. Ezzel a tör-

vénnyel Pécs régi álma vált valóra. Középiskoláink mellé egyetemet kaptunk, amely a meg-

nyitástól eltelt 17 év alatt a legvérmesebb reményeket is beváltotta, mert ez idő alatt a 

rohamosan megindult városiasodás szükségszerű okozata volt az egyetem Pécsre telepíté-

sének. Az egyetemnek tudós tanári kara, több mint ezer főt számláló egyetemi hallgatóság, 

az Alma Maternek különböző klinikái és intézményei nemcsak a kultúrát sugározzák ki, 

nemcsak tanítanak, hanem olyan gazdasági erőt is jelentenek a város életében, melyet 

eléggé nem értékelhetünk.” (Az előadás teljes szövege olvasható: ifj. Várnagy Elemér: 

„Pro Deo et Patria” é. n. életrajzi kézirat, a család birtokában. 60.o.)  

Persze e megállapítása jóval tanulmányai befejezése után történt, amikor már városi ta-

nácsnok volt, a Közigazgatási és Népjóléti Osztályt vezette Pécsett. A negyvenes évek ele-

jén szokás szerint a „Per aspera ad astra” jelmondattal a címlapon, megjelent Dr. Ángyán 

János Rector Magnificus kiadásában „A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem Tan-

rendje az 1944-45. tanév első felére dr. Schaurek Ráfael egyetemi ny. r. tanár szerkeszté-

sében (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, Pécs, 1944.) A kiadványban olvasható, hogy 

az egyetem jogi karán egy ún. „Szociális Tanfolyam” is indul dr. Krisztics Sándor egyetemi 

ny. r. tanár igazgató vezetésével, ahol a jelenlegi II. félévének tanrendje szerint „Társa-

dalmi egyesületek szociális munkája, társadalomszervezés” címmel heti 1 órában, kedden 

d. u. 7-8-ig dr. Várnagy Elemér városi tanácsnok tartja előadásait a IV. sz. tanteremben 

(I.m.47.old.). Megjegyzem, hogy majdnem jó fél évszázaddal később kapunk részletesebb 

tájékoztatást az egyetemi kezdeményezésről a későkorabeli „Dunántúli Napló” hasábjain 

(ifj. Vargha, 1982. augusztus 18-i sz.). Innen értesülünk róla, hogy az előadásokhoz és 

szemináriumokhoz csatlakoztak szombat délelőttönként különböző szociális intézmények 

látogatásai: Stefánia Intézet, Városi Gyermekmenhely, árvaházak, napközi otthonok, ún. 

szegénygondozási és népjóléti intézmények, gyárak, üzemek szociális létesítményei. Hadd 

említsem meg, hogy a gyakorlati munka az egyetemen kapott elméleti ismeretek nyomán 

realizálódott az a koncepció, amelynek következtében a rászoruló munkáscsaládok szá-

mára új lakótelep született városunk keleti ún. Gyárvárosi negyedében (lásd. 2. sz. mellék-

let a. és b. fotóit). A megvalósulások hátterében egyetemünk szellemisége, tanáraink lelkes 

motivációi álltak, mindaddig míg a szovjet megszállás véget nem vetett e törekvéseknek. 
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Érdekesség, hogy Hang Dániel O.Cist szerzetes-tanár ez időben orosz nyelvtanárként 

tanított quasi „átoktatással” egyetemünk nyelvi lektorátusán. (Ugyanezt tette Mayer Móric 

O.Cist. mint a német nyelv lektora az egyetemen.) Egyébként ilyen átoktatások más témák-

ban is történtek a Bölcsész Kar és a Jogi Kar között: jómagam például a szociológia tan-

székén esetenként adtam elő a Gyermekvédelem c. tantárgyat. E tankönyvem lektora Dr. 

Földvári József professzor volt. Ugyanakkor mi Dr. Ádám Antal professzort hívtuk meg 

hasonló célzattal a BTK pedagógia tanszékére. 

Édesapámra emlékezve hadd zárjam soraimat előadása egy részletének idézésével:  „Ma-

gam előtt látom Pécsben a magyar Heidelberget is, amely a szívéhez nőtt egyetemével és 

iskoláival nemcsak tanít és nevel, nemcsak a tudományt sugározza ki, de a város társadal-

mának és a város vezetőségének segítségével karöltve a kultúrán kívül művészetet és szépet 

is terjeszt.” (id. Várnagy E.: Városalakító és fejlesztő tényezők”  In: ifj. Várnagy E.: Pro 

Deo et Patria 65-66.o. Kézirat a családnál) 

Végül is az előadás befejező gondolatai talán ma már valóra váltak. „A különböző kö-

zépfokú állami hivatalok és szervek megtartása, az egyetem és az iskoláknak további fej-

lesztése, a Mecsek természet adta lehetőségeinek kihasználása, a gyár- és kézműipar, va-

lamint a kereskedelem további fejlesztése azok a tényezők, melyek városunkat a jövőben 

naggyá tehetik, ezek azok a tényezők, amelyek segítségével városunk a magyar életben ma-

radéktalanul teljesíthetik a magukra vállalt feladatokat.”(uo.) 

Úgy tűnik a „jóslat” valósággá lett egyetemalapításunk 650. évfordulójára. Hozzáte-

szem, családomban társadalmi átrétegeződés (mobilitás) zajlott le a múlt században: Nagy-

szüleim iparosok voltak, Édesapám az egyetemen értelmiséggé vált, két gyermekem itt 

doktorált – közülük az egyik habilitált-, unokáim közül ketten ugyancsak itt szereztek dok-

tori fokozatot, várhatóan a többiek is itt fognak végezni. Jómagam ugyanezt tettem, nemrég 

kaptam meg „gyémántdiplomámat” 60 évi oktató-nevelő munkám után. Mindezeket kö-

szönjük „Alma Mater”-ünk alapítása évfordulóján. 
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