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F

iatalkorom óta egyik legkedvesebb időtöltésem, ha járhatom a pécsi belváros szűk utcácskáit, elmélázhatok egy-egy múltból itt felejtett málladozó vakolatú házacska előtt, betekinthetek a sikátorok mélyén
megbúvó apró udvarokra, felfedezhetek egy-egy apró részletet, amely
eddig elkerülte figyelmemet.
Ezek a séták valamikor édesapám társaságában indultak egy-egy kedves
napfényes vasárnap délelőtt.
Istentisztelet után végigsétáltunk a Király utcán, visszafelé pedig a
Perczel utcán tettük meg az utat a Széchenyi térig. Jól emlékszem, hogy
mindig álmélkodva álltam meg Csukás Zoltán bádogosmester színes,
Zsolnay majolika mázas csempével befedett házbejárata előtt. Volt itt
más megcsodálni való is. A ház homlokzatán zordon páncélos vitéz
őrizte a ház és az utca nyugalmát.
Gyermekkorom fantáziájában szinte mesepalotának tűnt ez a díszes
épület. Édesapámnak szinte félve tettem fel a kérdést, ki lakik ebben a
házban. Apám szomorúan nézett rám és közölte, hogyha majd felnövök,
erről sokat fog mesélni. Csak jóval később értettem meg az akkor történteket. A naptár az 1950-es évnél volt nyitva…
Múltak felettem az évek, de csak nagyon szűkszavú válaszokat kaptam arra a kérdésre, hogy ki volt a Perczel utca 14. számú ház lakója,
ki is volt valójában zetényi Csukás Zoltán. Már-már úgy látszott, hogy
csak távirati stílusú információkhoz jutok erről a valamikor oly neves
pécsi mesterről. És ekkor Fortuna, a szerencse istenasszonya hirtelen
elém varázsolta a lehetőséget.
Az egyik pécsi folyóiratban közzétettem egy rövid cikket, amelyben a régi
pécsi újság közlése alapján felidéztem a „Magyar Telefonhírmondó és Rádió
Rt.” 1929. évi első vidéki rádióközvetítését, melynek helyszíne a híres pécsi
bádogosmester, zetényi Csukás Zoltán szkókói szőleje volt. Írásom megjelenése után néhány nappal örömmel olvastam a szerkesztőasszony e-mail
levelét, amelyben tájékoztatott, hogy cikkemmel kapcsolatban megkereste
őt a bádogosmester unokája, Csuka Zoltánné dr. zetényi Csukás Eszter.
Természetesen nem mulaszthattam el a váratlan szerencsét. Felvettem
a kapcsolatot én is Csukás Eszterrel. Előzetes megbeszélésünk után egy
szép verőfényes szeptemberi napon felkerestem Balaton közeli házában.
Kezdjük talán a zetényi Csukás család őseinél.
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A szétágazó zetényi Csukás családfa nemesi címerei

A nemesi családfa gyökerei
messze, a magyar történelmi
múltba nyúlnak vissza.
A Csukás család a „zetényi”
előnevet még II. Ulászló királytól kapta. A színes Zsolnaypirogránitból készült nemesi családi címer a mester pécsi
köztemetői sírját díszíti. A címeren ábrázolt levágott török
fej tanúsága szerint a Csukások vitéz emberek lehettek.

Zetényi Csukás Zoltán teljes joggal használhatta volna a
„zetényi” előnevet, de a derék
pécsi mesterember e helyett inkább munkáira tekintett büszkén, vagyis a nemesi előnevét sohasem használta.
Mekkora birtok járt hajdanában
a nemesi címhez, azt a 19. század közepén már nem lehetett
pontosan kimutatni, de egy bizzetényi Csukás Zoltán (1860-1942)
tos, Csukás Zoltán édesapja már
és őseinek nemesi címere
nem volt tehetős ember.
„Zetényi Csukás Zoltán született 1860. február hó 7-én Almáskeresztúron
(Somogy vármegye), ahol édesatyja, zetényi Csukás Elek, előimádkozó néptanító
volt. Egy-két évre a Baranya vármegye szentlőrinci járásában levő Nagyváty
községbe került tanítónak. Zoltán fiát Szentesen iskoláztatta tovább, hol akkor
nagybátyja, zetényi Csukás Benjámin (1833–1879), a gimnázium igazgatója
volt, ki Zoltánból minden áron politikust akart nevelni. Zoltán azonban gimnázium 5-dik osztályának elvégzése után a politikai kis káté helyett az iparos pályát
választotta és Pécsett Kummer Andrásnál, a pécsi bádogosmesterek céhmesterénél tanulta nagy kedvvel és szorgalommal szakmáját.”1
A hivatalos és tárgyilagos életleírás itt, ezen a helyen családi tájékoztatás
alapján kiegészítésre szorítkozik:
Csukás pályájának indulásánál a bádogosszakmát megelőzte egy és más.
A gimnázium nem nagyon kötötte le az ifjú Csukás érdeklődési körét, más,
gyakorlatiasabb dolgokat szeretett volna művelni. A család nem nagyon
1 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán dr. Pécs 1936.
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volt elragadtatva a fiatal fiú elhatározásától, a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező úri család továbbra is magasabb karrierről ábrándozott. Úgy gondolták – ha már értelmiségi, netán hivatalnoki pálya nem
jöhet számításba – legyen az ifjúból katonatiszt. Ezért 1876-ban beíratták
a budapesti magyar királyi honvédségi Ludovika Akadémiára.
A „Ludovika” rendeltetése az volt, hogy a hadköteles kort még el nem
ért (14-17 éves), önkéntesen jelentkező ifjakat tisztekké képezzék ki,
illetve a ténylegesen szolgáló honvédtiszteknek lehetőséget biztosított
felsőfokú hadtudományok folytatására.
A fiatalemberre a „Ludovikán” kemény és megalázó napok vártak.
A klasszikus művészetek iránt rajongó, érzékeny lelkületű Csukás Zoltán
nem sokáig tudta elviselni az Akadémia légkörét. Romantikus vágyaira
hallgatva, a szülői akarat ellenére, 1878-ban Olaszországba szökött.
Először Rómába ment, hogy ott művészeti tanulmányokat folytasson.
Eszményképe Antonio Canova (1757–1822) olasz szobrászművész volt.
Különösképpen a „Három Grácia” fehér márvány alakjai nyűgözték
le. Nagy hatással volt rá Bertel Thorwaldsen (1768–1844) dán szobrászművész munkássága is. Mindhármuknak volt „Három gráciája”.
Canovának, Thorwaldsennek márványból, zetényi Csukás Zoltánnak
pedig fémlemezekből.
Nem tudunk pontos adatokat zetényi Csukás Zoltán olaszországi tartózkodásáról, de nem nehéz elképzelni, milyen megpróbáltatásokon
ment át. Nyomorgott és megalázó munkák elvégzésére kényszerült.
Valószínűleg itt ismerkedett meg azzal a számunkra ismeretlen olasz
fémszobrásszal, akihez beállt dolgozni, és ahol hatalmas akarással és
tudásvággyal sajátította el a mesterség alapjait. Kalandos élete Rómából
Padovába vezérelte, ahol újabb műhelyek és mesterek vártak rá.
Két küzdelmes év után, 1880-ban visszatért Magyarországra, Pécs városába. Nem akart teljesen elszakadni ifjúkori álmaitól, de mivel gazdag
mecénásai nem voltak, más gyakorlati pályát kellett választania. Köztes
megoldásként a bádogosszakma látszott számára a legelfogadhatóbbnak.
Pécs városában ez idő tájt több kiváló bádogosmester is tevékenykedett,
Csukás pedig a legjobbat választotta.
Így került húszéves kora körül bádogostanoncnak a nagy hírnévnek
örvendő Kummer András bádogosmesterhez.
Kummer nevezetes polgára volt a városnak. Ő volt a pécsi bádogosmesterek céhmestere.
Csukás időskorában nagy szeretettel gondolt vissza a tanítómesterénél
eltöltött évekre, akinél nemcsak a szakmát tanulta meg, de igaz emberségből is egy életre kapott útravalót.
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Zetényi Csukás Zoltán életútját kutatva értékes kiegészítő segítséget
kaptam dr. Lévay Béla nyugdíjas tanár úrtól, akiről e-mai levélváltás
után kiderült, hogy Kummer András pécsi bádogosnak – Csukás szakmai tanítómesterének – anyai ágon vér szerinti leszármazottja.
Az érdekes téma megérdemelne egy önálló feldolgozást is, de jelen cikkemben csak néhány sor közlésére van lehetőségem:
„1828-ban a Jókai Mór u. (Benedicktiner Gasse) 13. sz. házában Kummer András bádogos lakik.”2
Kummer András bádogosmester a halotti anyakönyv szerint 1895-ben a
Ferencziek utca 17-ben lakott, és a 70 éves korában bekövetkezett halálának oka: „elgyengülés, aggaszály”.
A Ferencziek utcája (ideértve a Jókai teret is) a középkor óta Pécs egyik
legforgalmasabb városrésze volt, a kelet–nyugati átmenő forgalom itt
zajlott le. Előnyös helyzetének köszönhetően az iparosok és kereskedők
szívesen vásároltak ebben az utcában lakóházat, és műhelyeik számára
is itt kerestek alkalmas helyet.
Nem véletlen tehát, hogy a Kummer család múltja szorosan kötődik a
Ferenciek utcájához.
Kis kitérő után folytassuk zetényi Csukás Zoltán regényes életrajzát.
A három-négy év inaskodás és a segédlevél megszerzése után, a kor szokásai szerint vándorútra indult. (Bécs stb.). Bizonyára nem maradhattak
ki olyan fontos állomások sem, mint a művészetükről nevezetes északitáliai városok: Padova, Firenze, Torino, Ravenna stb.
Miután a pécsi bádogoscéh vizsgabizottsága előtt letette a „remeket” és
kiállították számára a mesterlevelet, Pécsett telepedett le.
1886. május 25-én már önálló iparosként és tulajdonosként megalapította
és üzemeltette Magyarország első ornamentikai cégét.
Abban az időben Csukás ornamentikai vállalkozása ugyancsak újszerű
kezdeményezés lehetett, hiszen megelőzőleg Pécsett a bádogosmesterséget
többnyire csak napi szinten (vagyis fehér bádogból, cink-, ón-, sárgaréz stb.
lemezekből különféle edényeket, tartályokat, lámpatesteket, lemezfedéseket, ereszeket, illetve ereszcsatornákat készítettek) gyakorolták a mesterek.
Magyarországon a 15. században honosodott meg ez a szakma, a 19. században pedig már a legkülönfélébb bádogedényeket készítették a parasztság számára (meszely, tölcsér, tésztaszűrő, tésztareszelő, öntözőkanna).
Hogy közelebb kerüljünk a témához, nézzük meg pár gondolat erejéig, mi is
az ornamentika. Az Idegen szavak szótára röviden így jellemzi: díszítőművészet. Sok minden belefért Csukás Zoltánnál is ebbe a fogalomba. Jelentett
sajátságos technikával készített, ékesen díszített fémszobrokat, szecessziós
jellegű arabeszkeket, klasszikus oszlopfejezetek egyéni stílusú adaptálását.
2 Madas József: Pécs-belváros házai és telkei, Pécs 1978, 232 p.
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Valószínűnek tartom, hogy zetényi Csukás Zoltánnak ebből a művészi
korszakából származik a hasonló technikával készült, három puttó alakkal díszített (angyalkás) szökőkút is. Szinte hihetetlen, hogy ezt a mester
fémlemez domborítással alakította ki. A szoboralakok „eredeti változatát” Csukás talán valamelyik olasz nagyváros palazzójában, netán egy
franciaországi útja alkalmával éppen a Versailles-i palota valamelyik
fényűző termében csodálhatta meg.

Zetényi Csukás Zoltán, a művész

Z

etényi Csukás Zoltán legjelentősebb alkotásáról külön is leírnék
néhány gondolatot.
1886-ban a Pesti Színház megrendelésére elkészítette a „Három grácia”
elnevezésű fémszobrot.
Zetényi Csukás Zoltánnak a lelkéből fakadt „gráciáktól” nem volt szíve
megválni. A szobrot nem kapta meg a megrendelő, azt a mester megtartotta saját maga számára, és pécsi cégének belvárosi (Perczel utca 14.)
bemutatótermi kirakatában állította ki.
Dr. zetényi Csukás Eszter, az alkotó unokája így ír:
„Egyik legsikerültebb szobrát, amely Antonio Canova, olasz szobrász
műve után ’Három grácia’ címmel készült, és annak élethű másolata, az 1890-es
bécsi kiállításon ezüstéremmel, az 1896. évi berlini kiállításon lovagkereszttel
tüntették ki. Ezek a kitüntetések lakásunk egyik falán láthatóak, miképpen maga
a szobor is, amely beltéri szobornak készült.
A figyelemre méltó, 172 cm magas műalkotás speciális fémötvözetből készült,
melynek alkotóelemei cin, vörösréz, ón, ólom. A szobor különleges fémszobrászati eljárással készült (nem öntvény!). Elkészülte után egy speciális bevonattal
látták el, amely miatt márványhatást kelt.”3

Zetényi Csukás Zoltán részvétele a kiállításokon

K

ülön és kiemelten kell foglalkoznunk zetényi Csukás Zoltán művészi tevékenységével, és azzal az igen aktív szerepvállalással, amely
őt valóságos vásárszakértővé tette.
Közel tíz évig alkotásaival képviseltette magát a különböző hazai és külföldi kiállításokon, bemutatókon, utána pedig az 1907-es pécsi kiállítás
lelkes hívévé szegődött.

3 Özv. Csuka Zoltánné Dr. Zetényi Csukás Eszter visszaemlékezései
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Csukás mester műveit több bel- és külföldi kiállításon is bemutatta. Oklevelek
és érmek sokasága igazolta a kiemelkedően nagy szakmai és közönségsikert.
De menjünk sorrendben.
1888. augusztus 11.–szeptember 9. között zetényi Csukás Zoltán szervezője és résztvevője volt a „Pécsi Általános Mű-, Ipar-, Termény- s Állat
Kiállítás”-nak. A pécsi Kereskedelmi és Iparkamara titkárának, dr. Záray
Károlynak javaslata alapján a kiállítás vas- és fémipari osztályának jegyzőjévé és zsűritagjává választották meg.
A kiállítási tájékoztató külön is méltatta az ifjú mestert.
„A bádogos ipart Tichi Ödön, Csukás Zoltán, Hilldebrand Ferencz pécsi és
Spitzer Sámuel siklósi bádogosok képviselik. Csaknem valamennyien fürdőkádakat állítottak ki, mintha a fürdőkád volna a bádogosipar remeke. Egyébként értjük,
hogy miért van annyi fürdőkád kiállítva; mert gyakorlati, úgyszólván minden úri
házban nélkülözhetetlen czikk lévén, legtöbb haszonnal jár készítése s leginkább
remélhető, hogy a kiállításon is el fog kelni. Az egyiknek, és pedig Tichi fűthető s
zuhanyos fürdőkádjának, már akadt is vevője. Megvette Körösztös Józsefné.
Csukás Zoltán fürdőkádakon kívül, melyek különben igen praktikus és ügyes fölszerelésűek, nagyon szép bádogosmunkákat állított ki, s ezeket méltán megilleti a műbádogos czím. Van egy torony-tetőre való úgynevezett ’torony gomb’-ja, mely igen jó
ízlésre valló csínnal, arányos beosztással s minden ízében finoman, gondosan kidolgozva készült. Az iparcsarnok közepén van egy hatalmas nagy akváriumja, mely nemcsak egészben, hanem részleteiben is figyelemreméltó.
Az összeállítás igen komplikált s mégis szép összhangban van. A reá alkalmazott szökőkút nagyban
emeli értékét. A tornacsarnokban is van egy nagy
virág-vázája imitált aloeval. Ez is igen csinos darab.”4
A kiállításon bemutatott remek ornamentikai és díszbádogos munkáiért megkapta
a Ferenc József király arcképével díszített
„Állami Érem Haladás és Versenyképességért” bronzérmet. Ezen felül kiérdemelte a
kiállítás aranyérmét is.
1890. május 15.–október 15. között a Bécsi cs.
kir. Gazdasági Egylet Bécsben a Rotundában,
illetve a Práterben általános gazdasági és
erdészeti kiállítást rendezett. Hivatalos neve
„Mezőgazdasági Kiállítás” volt.
Zetényi Csukás Zoltán az 1888-as pécsi ki1888. A Pécsi Általános Kiállítás
állítás sikere után úgy gondolta, hogy nagy
és zetényi Csukás Zoltán aranyérme
elismerésre méltó fémszobraival („Három
4 Kiállítási Értesítő. 1888. augusztus 25.
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grácia” stb.) és ornamentikai alkotásaival
részt vesz a bécsi kiállításon is.
A részvételt siker koronázta. Csukás elnyerte a
kiállítás nagy ezüstérmét, ezzel magára irányította nemcsak az ország, de a külföld figyelmét is.
1891-ben zetényi Csukás Zoltán részt vett a Temesváron július 19-én megnyitott „Délmagyarországi
Ipar- és Mezőgazdasági Kiállítás”-on, ahol több
alkotásával is képviseltette magát. A szakmai zsűri és a látogatók egyaránt lelkes elismerésben részesítették remek műveit. Kiállított munkáiért
arany- és ezüstérem kitüntetésekben részesült.
Az 1891-es temesvári kiállítás fontos eseménye volt az országnak, amelyről a korabeli
újságok is beszámoltak.
„Most Temesvárnak még egy ideiglenes ékessége
is van. A délmagyarországi mezőgazdasági és
ipari kiállítás, melyet múlt vasárnap nyitott meg
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter. Igen
kívánatos volna, ha Magyarország minden részé-

1888. A Pécsi Ált. Kiállítás
és zetényi Csukás Zoltán
munkásságának elismerése

Csukás első nagy nemzetközi megmérettetése - 1890. Bécsi Kiállítás, és a mester ezüstérme

ről akadnának látogatói a kiállításnak, melynél nagyobb és jobban sikerült vidéki
kiállítása nem volt még hazánknak.”5
5 Vasárnapi Újság. 1891. július 26. 30 szám.
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Az eszménykép (Antonio Canova) és a tanítvány alkotásai: „A három grácia” (1891-1892)

1891. Temesvári Kiállítás és Csukás aranyérme

48

A kiállítást 1891. szeptember
16-án meglátogatta I. Ferenc
József császár és király.
1895-ben az Országos Iparegyesület pályázatára elkészítette
„Madárkalitka” alkotását, melyet bronzéremmel tüntettek ki.
1895-ben részt vett egy párizsi
művészeti kiállításon is. A családi visszaemlékezések szerint
(amelynek dokumentumai sajnos már nincsenek meg) a „Három grácia” c. művéért a kiállításon aranyérmet nyert el. Többek között bemutatta a „Puttós
szökőkutat” is, amellyel szintén nagy sikerei voltak.
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1895. Egy hazai siker - Iparos Kiállítás a Fővárosban

Az 1896-os Berlini ipari kiállításon zetényi Csukás Zoltán elérke1895. Párizsi Művészeti Kiállításon kapott érem és
zett művészi pályájának csúcsára.
zetényi Csukás nagyszerű „Puttós kútja” (részlet)
A nagyszabású bemutatón elsősorban a „Három grácia” című alkotásáért érdemkeresztet kapott.
1896. május 2.–november
3. között zetényi Csukás
Zoltán részt vett a Budapesti Millenniumi Kiállításon. Maga által készített
remek gloriettjeivel, egyéb
szobrászati és ornamentikai munkáival nagy feltűnést keltett, és kivívta az értő nagyközönség, valamint
a szakmai bírálóbizottság
1896. Berlini Kiállítás és zetényi Csukás Zoltán elismerése
elismerését egyaránt.
A bronzérem mellett akkor kaphatta (írásos dokumentum hiányában csak
következtetni lehet) azt a Magyar Koronával, címerrel és angyalokkal ékesített kis érdemkeresztet is, amely az éremtartó pajzson legfelül szerepel.
1897-ben az Országos Iparegyesület újabb pályázatán indult. A neves
művészekből álló bírálóbizottság bronzérmet ítélt oda Csukás Zoltánnak. 1900-ban a Párizsi Világkiállításon zetényi Csukás Zoltán „csak”,
mint érdeklődő vett részt.
„1900-ban kamarai ösztöndíjat kapott, hogy a párizsi világkiállítást tanulmányozhassa. De ő nem vette igénybe a kamarai ösztöndíjat, mert külföldi szabad
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mozgásában akadályozta volna. Inkább a maga költségén utazott a párizsi világkiállítást és az iparos viszonyokat tanulmányozni.”6
1905-ben tapasztalatszerzés céljából felkereste a „Berlini bádogos, szerelő és villamos kiállítás”-t.

1896. A Millenniumi Kiállítás
és Csukás bronzérme

1907. május 15.–szeptember 15. között a „Pécsi Országos Ipar- és Mezőgazdasági Kiállítás” fő szervezője és végrehajtó bizottsági tagja volt.
A „Pécsi Naplóban” a kiállítás
megtartását és népszerűsítését elősegítő két vezércikke is megjelent
(1903. október 24., valamint 1905.
szeptember 6-i keltezéssel).
A kiállítás kitűnően sikerült, nagy
elismerést és anyagi hasznot hozott
a városnak. Ebben igen nagy szerep jutott a kiállítás végrehajtó bizottságában tevékenyen közreműködő zetényi Csukás Zoltánnak is.
„A kiállítás fényes sikere után Erreth
János volt főispán (Zsolnay Miklós
javaslatára) Csukást Ferenc József
renddel leendő kitüntetésre akarta felterjeszteni, Csukás azonban közölte
a főispánnal, hogy csak azon esetben

1896. Még egy elismerés az „Ezredéves”-ről

6 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán dr. 1936. 8 p.
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fogadja el a kitüntetést, a ha kiállítás minden egyes végrehajtó bizottsági tagját szintén
kitüntetésben részesítik. Csukás sem fogadott
el semmiféle kitüntetést vagy bármiféle hivatalos elismerő nyilatkozatot. Csak Kossuth
Ferenc kereskedelmi miniszter elismerő levelét őrzi ma is kedves emlékei között.”7

1907. Pécsi Kiállítás (szervezője és lelkes híve Csukás Z.)
Zetényi Csukás Zoltán
és elismerésül kapott érmei

Zetényi Csukás Zoltán egyéb művészeti alkotásai

A

z 1890-es években zetényi Csukás Zoltán gyakran kereste fel gyárában
az akkor már európai hírnévnek örvendő Zsolnay Vilmost. Ilyen alkalmakkor a „csodálatos fazekas” sokat beszélt neki művészi elképzeléseiről,
terveiről. Gyakran előfordult, hogy a kiállításokon a remek mívű Zsolnayvázákban Csukás mester bádog aloe- és kaktuszalkotásai pompáztak.
Zsolnay Vilmos és Csukás Zoltán igaz barátságáról beszél az a két nagyméretű váza is, amely a Perczel utca 14. sz. ház portálját a mai napig
is díszíti. A családi hagyomány szerint a vázákat zetényi Csukás Zoltán névnapjára kapta ajándékul Zsolnay Vilmostól. Sokáig láthatták a
pécsiek a Király utcai Hamerli vaskereskedés (Király utca 9. sz.) bejárata
felett Csukás Zoltán vörösrézből készült „lakatosinas” szobrát.

7 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán dr. 1936. 6 p.
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Zsolnay Vilmos ajándékvázái a Csukás házon (Perczel u. 14.)

Alkotója készítésekor bizonyára Thorwaldsen „lakatosinasára” emlékezett, aki nem volt más, mint a magyar klasszicista szobrászat kiemelkedő
alakja, Ferenczy István szobrászművész. Ő volt az, aki fiatal lakatosinasként gyalogosan ment Rómába (akárcsak az ifjú Csukás), hogy ott a nagy
dán művésztől márványszobrászatot tanuljon.
Csukás „lakatosinasa” azután más városokban is polgárjogot nyert, mert
rendeltek belőle a főváros és Debrecen számára is.
A szobor végül annyira tönkrement, hogy életveszélyessé vált. Ekkor
leszedték. Sajnos javítása azóta is várat magára.

A híres „Lakatosinas”, Hamerli József vaskereskedésének bejárata felett (Király utca 9.)
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Nem alakult szerencsésen annak az alabárdos szobornak a sorsa sem,
amely évekig díszítette zetényi Csukás Zoltán Perczel utca 14. sz. alatti
házának a homlokzatát. Az 1960-as évekre életveszélyessé vált és ekkor
leszedték. Javításra vitték egy pécsi bádogoshoz, de a bádogosmester
időközben elhunyt, az alabárdos vitéznek viszont nyoma veszett. Lehetséges az is, hogy megjavították és más városba került.
A családi krónika úgy tudja, hogy zetényi Csukás Zoltán feleségét is
megmintázta fémlemezből. A szobor sokáig díszítette egy pécsi villa
kertjét. Ma azonban már ez sem lelhető fel.
Hetyey Sámuel pécsi püspök (1845–1903) szintén a megrendelői közé
tartozott. Kérésére készítette el vörösrézből Szent László királyunk szobrát. A püspök oly annyira meg volt elégedve Csukás mester munkájával,
hogy csak így beszélt róla: „A mi emberünk”. A szobor ma is látható
Püspökszentlászlón, az egykori püspöki nyaraló szomszédságában.
Fényképen maradt az utókorra annak
az embernagyságú, római tunikás férfiúnak az alakja, mely jobb kezében
fáklyát, bal kezében egy magyar címert ábrázoló pajzsot tart. Az alkotás
címe sem maradt fent. A szobor további sorsát nem ismerjük.
Ugyancsak fénykép formájában maradt az utókorra a „Turul madár” és
a „Szent Koronás magyar címer”. További sorsuk szintén ismeretlen.
Pécs közkedvelt, művészhajlamú bádogosmestere szívesen vállalt különböző nagy pécsi bálokra is ornamentika jellegű, díszbádog munkák elkészítését. Többek között a „Pécsi Napló”
1904. január 17-i farsangi báli tudósítása is beszámolt arról, hogy a Nemzeti Kaszinóban tartott „Japán est”
fénypontja az a szökőkút volt, amelyet Csukás Zoltán készített.
1908-ban Csukás Zoltán a Mecsek
Egyesület örökös tagjaként a város főterére ajándékba készítette el galvani1903. Csukás Zoltán Szent László szobra
zált horganylemezből – más neves péPüspökszentlászlóra került.
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Csukás díszkútja a Nemzeti Kaszinó jogászbálján

csi iparosok, művészek, kereskedők
közreműködésével és támogatásával
– az időjelző házikót, amelynek tervezője Károlyi Emil jó nevű pécsi tervező és építész volt.
A családi visszaemlékezések ennél jóval több alkotásáról tudnak. Az én
idevonatkozó ismeretanyagom, tényleges dokumentumok hiányában
meglehetősen korlátozott.
Csukás Zoltán az ornamentika művésze
A család
(részlet a Szent László szoborról)
szerint az
is elképzelhető, hogy Csukás mester alkotásai közül nem egy – talán napjainkban is –
valamely európai nagyváros egy-egy nevezetes terét vagy épületét díszíti. Ennek kinyomozása valószínűleg egy jól felkészült
művészettörténész tudását is meghaladná.
Sajnos zetényi Csukás Zoltánnak a kiállítások elismerést és dicsérő szavakat hoztak, de megélhetést nem. Valószínű, hogy
több alkotására is jelentkezett vevő, de az
alkotónak legtöbbször nem volt szíve elszakadni műveitől.
Nem hagyott fel ugyan az ornamentikai
alkotásaival, de más megélhetés után 1908. Ajándék „időjelző házikó” a
kellett néznie.
Mecsek Egyesületnek
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Zetényi Csukás Zoltán
Pécs város elismert bádogosmestere

A

z 1800-as évek vége Pécs számára városfejlődési szempontból
alapvető és meghatározó korszaka volt. Jelentős változáson ment
át Pécs város legértékesebb épülete, a székesegyház, a belvárosban egyre-másra épültek a remek szecessziós paloták.
1877-ben Dulánszky Nándor püspök (1829–1896) megbízta Friedrich
von Schmidt osztrák építész-restaurátort (1825–1891) a székesegyház
stílszerű megújításával. A jelentős rekonstrukciós építési feladatok kivitelezésére 1882–1891 évek között került sor. A vörösréz lemezfedési
munkálatokkal Csukás Zoltánt bízták meg.
Az ifjú mester nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte szakmai feladatait. Ez egyben pécsi referenciamunkát is jelentett számára. Utána
egyre-másra kapta a jelentősebbnél jelentősebb megrendeléseket.

A Székesegyház rekonstrukciója. Megrendelő: Dulánszky Nándor pécsi püspök.

A híres pécsi építészmester, Schlauch Imre (1840–1904) rendszeresen
foglalkoztatta Csukást. Csak néhányat említve: Pécsi Nemzeti Színház
(1895), Takarékpalota (1898), Nádor Szálloda (1902), Hungária Kávéház
(1903), Vadászkürt (1903), Postapalota (1904) stb.
De ugyancsak ő kapta meg az új Városháza bádogos szakmunkáit is (1907).
Szeifricz István kanonok (1855–1921) megrendelései alapján rendszeresen dolgozott a pécsi káptalannak. Megbízható, becsületes munkájáért a
székesegyház és az uradalom bádogosmesterévé nevezték ki. Ez annak
idején nem csak afféle üres címnek számított, hanem rendszeres megrendeléseket és munkaalkalmakat is jelentett a mesternek.
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Hetyey Sámuel pécsi püspök (1845–
1903) – a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli tagja – igen tisztelte Csukást, megbecsülte munkáját.
A természetkedvelő pécsi püspöknek meg is volt erre minden oka.
Püspökszentlászlón, amikor az
1797-ben a pálos szerzetesek részére épült kastélyt 1898-ban felújíttatta, tetőfedési munkáit zetényi Csukás Zoltán térítés nélkül vállalta.
Pécs város egyik legjobban foglalkoztatott iparosa zetényi Csukás
Zoltán volt. Majdnem minden korabeli jelentősebb építkezés bádogosi és fémornamentikai munkája
az ő szakértelmét dicséri.
„Ezután a kereskedő világ karolta fel
Csukást. Majdnem minden jobb módú
és tekintélyesebb családnak Csukás volt
a bádogosmestere. Különösen évi rendelői voltak nagy számban, akik csak
újévkor kapták tőle az egész évi számlát. Nagy számban voltak rendelői: intézetek, uradalmak, a város, építővállalkozók stb. A Ciszterek rendházának
és gimnáziumának 46-ik éve, hogy állandó házi bádogosa.”8
1901. Csukás Zoltán üzlete (Király u. 28.)
A jelentős megbízatások után
zetényi Csukás Zoltán már nem volt szegény ember.
Természetesen ne gondoljuk, hogy Csukás mesternek túl könnyű és
gondtalan élete lett volna Pécsett, a századforduló idején (1800–1900). Volt
egy igen jelentős konkurense, Romeisz György épület-, díszműbádogos
mester személyében. Ő is készített ornamentikai munkákat és gyártott
fürdőszoba-berendezéseket. Ezen felül jelentős bádogoscikk-szaküzlete
volt a Kossuth Lajos utca 7. sz. alatt.
Sajnos családi élete sem volt zavartalan.
8 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán dr. 1936. 5 p.
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1900. évben kereskedést nyitott. Keresettek voltak az ügyes mester által
gyártott masszív bádog fürdőkádak, jégszekrények, toalettek. Szép mintázatú főzőedényei szintén nagy népszerűségnek örvendtek a pécsi háziasszonyok körében.

Zetényi Csukás Zoltán, mint közszereplő

C

sukás Zoltán nemcsak egyszerűen bádogosmester volt. Művelt, olvasott emberként mesterségét művészi elemekkel ötvözte. Jelentős
volt közéleti tevékenysége is.
A pécsi püspökség mindenkor megbecsülte Csukás Zoltánt szakmai és
emberi erényei miatt. Virág Ferenc megyés püspök (1869–1958) ajánlására a Pécsi Katholikus Legényegylet dísztagjává választotta.
Szakmai tudása, szerénysége és önzetlen közéleti tevékenysége hamarosan a város első polgárai közé emelte. Nem véletlen, hogy iparos társai
bizalma is feléje fordult.
A kortárs így emlékezik meg erről:
„Önállóságának első napjától kezdve részt vett minden társadalmi és hazafias
mozgalomban, önzetlen ügyszeretetével különösen Pécs városát és iparosságot
érdeklő közügyekkel szeretett leginkább foglalkozni.”9
1888-ban a Pécsi Ipartestület elöljárósági tagja, majd 1903-tól elnöke lett.
Csukás mester nemcsak szakmai, de jogi kérdésekben is igen hasznosan
képviselte az iparosok érdekeit. Társaitól ki is érdemelte a „jogászbádogos” megtisztelő címet. Ugyancsak az 1888-as évben a Pécsi Polgári
Daloskörnek alapító tagja, majd a későbbiekben elnöke lett.
1890-ben a Pécsi Dalárdának tagja lett, később a dalárda igazgatójává
választották. 1891. február 21-én zetényi Csukás Zoltán megnősült. Egy
olasz hölgyet vett feleségül, tőle két gyermeke született, Irén és Zoltán.
1898-ban a Kereskedelmi és Iparkamarának állandó beltagjaként vállalt
tevékeny szerepet.
A természet iránti rajongása a Mecsek Egyesületbe vezérelte, ahol 1907ben már választmányi tag lett. 1908-ban a Pécsi Iparos Párt elnökévé
választották meg. 1910-től elhunytáig a Pécsi Kölcsönös Segélyező Egylet felügyelőbizottságának elnöke volt. 1917-től tagja lett a Pécs Város
Ipartanács Törvényhatósági Bizottságának.
Zetényi Csukás Zoltán szelíd, gyengéd lelkületétől, személyiségétől
távol állt mindenfajta erőszakoskodás és háborúskodás. Felfogása elle9 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán Dr. 1936. 6 p.
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nére nem maradt közömbös az első világháború áldozatainak megsegítésében. Talán ezért vállalta 1918-ban a Magyarországi Munkások
Rokkant és Nyugdíj Egyletének elnökségi tisztségét.
Elkötelezetten és bőkezűen támogatta a város kulturális intézményeit is.
„A művészetek iránt való érdeklődése áldozatokban is megnyilvánult. Lelkes
pártolója volt a színháznak.”10
Sokat tett annak érdekében, hogy a pécsi Nemzeti Színház felépülhessen. 1889. év farsangján barátaival a színház javára fényes jótékonysági
bált rendeztek, melynek bevétele az épülő színház számlájára került.
Az 1895 októberében megnyitott pécsi színháznak nemcsak gyakori
látogatója volt, de lelkes művészpártolóként is számon tartották. A Pécsi
Nemzeti Színháznál vendégszereplő színészeket anyagilag is támogatta.
A családi krónikából tudjuk, hogy – csak néhány nevet említve – Páger
Antalnak (1926), Fedák Sárinak (1928), Biller Irénnek (1927) ez az apanázs nagyon is sokat számított annak idején. A színészeken kívül még a
színház akkori direktora is részesült Csukás Zoltán pénzsegélyéből.
Zetényi Csukás Zoltán műveltsége, olvasottsága messze kimagaslott
pályatársai közül. Jól beszélt németül, franciául és olaszul.
„Csukás irodalommal is szeretett foglalkozni. A hírlapokban igen sok vezércikke, különféle ipari és közigazgatási, különösen a város polgárságát érdeklő
közügyekkel foglalkozó cikkei és tárcái jelentek meg.
Nyilvános összejövetelek alkalmával elmondott beszédei majdnem minden korabeli helyi újságban megjelentek.”11
Fiatalkorában írt, epigrammaszerű, kicsit gunyoros stílusú verseivel is
elismerést vívott ki magának a pécsi úri társaságokban.

Az időskor

A

harmincas évek Pécsének rideg, zajos világa azonban egyre idegenebbé vált az idősödő mester számára.
Az 1930-as évek vége táján Csukás lassan elfordult a társadalom súlyos
igazságtalanságaitól és magába zárkózottá vált. Ennek ellenére embersége és mélységes humanizmusa töretlen maradt.
Közvetlen környezete, sőt üzemének munkásai is lépten-nyomon érezték a Csukás család jóságát, segíteni akarását.
Dr. zetényi Csukás Eszter, az unoka így ír erről:

10 Dunántúl. 1942. július 29.
11 Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Közreadja: Rónaky
Kálmán Dr. 1936. 11 p.
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„Nagyapám volt az első iparos az országban, aki úgy gondoskodott alkalmazottairól, hogy havi fizetésük 20%-ának visszatartásával minden dolgozójának
lakást építtetett, és úgynevezett társasházat hozott létre számukra (Meszes).
Bevezette a 13. havi fizetést, valamint egyéb juttatások is voltak húsvétkor és
karácsonykor. Végrendeletében gondoskodott azokról a dolgozókról is, akik több
mint 40 évet dolgoztak cégénél. Részükre magánnyugdíjat és egyéb juttatásokat
biztosított. Nemesi származása címét nem viselte, nagyon jó szociális érzékkel
rendelkezett és a szerint is élt.”12
Személyét városszerte őszinte köztisztelet és szeretet övezte. Népszerűségére mi sem volt jellemzőbb, mint hogy a fiatalabb korosztályok egyszerűen csak Zoli bácsinak szólították. Bizton állíthatjuk, irigyei – mint
általában mindenkinek – neki is voltak, de ellensége egy sem.
A híres pécsi mestert nemcsak a helyi közélet és a szakma értékelte igen
nagyra. Széles látóköre és érdeklődése az élet más területein is ismertté
tették nevét. Így, mint kiváló szőlőnemesítőt és bortermelőt is számon
tartották ország- és városszerte. Több kiemelt fontosságú szőlészeti és
borászati kiállításon nyert értékes díjakat. Különösen nagyra értékelték
kiváló cirfandli és olaszrizling borait.
Szőlészeti és borászati feljegyzései az utókor részére is értékes útmutatókat tartalmaznak.
Házánál és szkókói szőlőjében,
a „lovagvárban” rendszeresen
számos barátja, tisztelője kereste fel. Ilyen alkalmakkor a vidám
társaságoknak igazi magyaros
vendéglátásban volt részük.
Helytörténeti
érdekességként
tudhatjuk meg Csukás mester
szőlészeti feljegyzéseiből, hogy
a Nagyszkókó 8. sz. alatti szőlőterületet 1906. január 6-án 15.000
aranykoronáért Alt Jakab kereskedőtől vásárolta meg. Ezen
épült fel a mester büszkesége, a
mai napig fennálló „lovagvár”
(ma Jurisics utca 28. sz.).
Az 1800-as évek végén a sebesen
száguldó Tettye-patak vizét a
városvezetés határozata alapján A szkókói „Lovagvár”, Csukás Zoltán nyaralója
12 Dunántúli Napló. 2007. szeptember 4.
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belekényszerítették Pécs város kiépülő vízvezetékrendszerébe. Új fogalommal ismerkedett meg a városi polgárság. Többek között olyanokkal,
mint a fürdőszoba és a vízöblítéses toalett.
Zetényi Csukás Zoltán is ennek megfelelő fokozatos profilváltást hajtott
végre. A Perczel utca 14. sz. ház homlokzatán 1912. évtől kezdve büszkén hirdette a felirat, hogy itt található: „Csukás Zoltán Épület és Műbádogos, Vízvezeték és Fürdőberendezés Szerelő mester”.
A 20. század elején a tehetősebb városi lakosság számára szintén bádogosok készítették az akkoriban már elterjedőben lévő fürdőszobák felszereléseit: a kádat, az öblítőszéket, a csapokat, illetve a zuhanyt. A 20.
század második felére a gyáripari termékek jelentős elterjedése miatt a
bádogosmesterség jórészt megszűnt.
Ifj. zetényi Csukás Zoltán, az idős mester fia a műegyetemen szerzett mérnöki diplomát. Ő már nem elégedett meg a tradicionális
bádogosszakmával, hanem a kor igényeinek megfelelően a központi
fűtésrendszerek megtervezésére és kivitelezésére specializálta magát.
Az 1920-as évek végén édesapja Perczel utca 14. szám alatti telephelye
és műhelye mellett új vállalkozást
indított be.
Egyrészt megmaradt zetényi Csukás Zoltán bádogos, házcsatornázás, vízvezeték és egészségügyi
felszerelések műhelye, másrészt
megkezdte működését ifj. zetényi
Csukás Zoltán korszerűen felszerelt, központi fűtéseket előállító és
A Perczel utca 14. sz. alatti lakóháza,
berendező vállalata.
amelyről idő közben eltávolították
Az új vállalkozás sikeresnek bizozetényi Csukás Zoltán nevét
nyult, és az 1940-es évekre a műhelycsarnokok már helyi viszonylatban
is jelentős középüzemmé bővültek.
A családi visszaemlékezés szerint
ekkor már 80-90 fő dolgozott itt.
Zetényi Csukás Zoltán 1942. július 28-án hosszan tartó súlyos betegség és szenvedés után átadta nemes lelkét az Úrnak. Az ősi
zetényi Csukás címerrel ékesített
sírja a pécsi köztemető „F” parcella 26. sz. alatt áll.
A két pécsi Csukás (apa és fia) szakmai hirdetései
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Ma Pécs városa büszke lehetne
egy olyan több nyelvet beszélő,
intelligens iparos emberre, mint
amilyen zetényi Csukás Zoltán
volt. Ezzel szemben a Perczel
utca 14. sz. lakóházának a homlokzatáról a felújításkor még a
névtábláját is levették.
Őszinte szívvel csak javasolni tudnám a Mecsek Egyesület tagságának, hogy néha-néha emlékezzenek meg egykori örökös egyesületi tagjukról,
zetényi Csukás Zoltán bádogosmesterről. Szép és nemes gesztusnak tartanám azt is, ha alkalomadtán néhány szál virágot
helyeznének el a mester magányosan árválkodó sírjára.
Visszaemlékező írásom végén
nagy tisztelettel mondok köszönetet özv. Csuka Zoltánné dr.
zetényi Csukás Eszter asszonynak, zetényi Csukás Zoltán
unokájának azért az önzetlen
segítségért, amellyel lehetővé

1942. Véget ért egy fejezet…

tette, hogy olyan értékes családtörténeti dokumentumokhoz, képekhez
jussak hozzá, melyek alapján – igaz,
csak nagy vonalakban – fel tudtam
vázolni zetényi Csukás Zoltán mármár köddé váló nemes emlékképét.

Özv. Csuka Zoltánné
Dr. zetényi Csukás Eszter
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