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Dr. Szabó Pál Zoltán, pécsi lokálpatrióta
Száztíz éve született

A pécsi köztemetőben 2011. augusztus 26-án tartott
ünnepi megemlékezés szerkesztett szövege
Dr. Polgárdy Géza

A

különféle egyesületek alapszabályukban maguk határozzák meg,
hogy saját vezetésüket mely tisztségeket betöltve látják el vezetőik.
Természetesen elnök, illetve a helyettesítését ellátó alelnök, vagy alelnökök mindig vannak, s többnyire ügyvezetők is megválasztásra kerülnek.
Aztán vannak főtitkárok, titkárok is.
A Mecsek Egyesület 1891-es megalakulásától egészen 1933-ig Kiss József
tanár töltötte be a gyakorlati vezető tisztségét, hiszen sem az elnöki tisztet 1891–1905 között betöltő Kardos Kálmán, Baranya vármegye és Pécs
város főispánja, sem az elnöki tisztségben őt követő utódai nem rendelkeztek elég szabadidővel e feladat ellátásához, de nem is ambicionálák
azt. Kiss Józsefet titkár, illetve főtitkár címmel jegyzi az egyesület története. Őt 1933-tól Kaltneker Pál cégvezető követte a főtitkári tisztség ellátásában, akit 1938–39-ben dr. Szabó Pál Zoltán egyetemi tanár követett.
Mindezt azért látszott célszerűnek feleleveníteni, hogy szemléletessé váljék, hogyan is jutott el az egyesület dr. Szabó Pál Zoltán főtitkárságáig,
hogy felemlítsük, milyen elődök nyomába kellett lépnie. Kiss József és
Kaltneker Pál voltak az egyesület tevékenységének ama korábbi gyakorlati irányítói, akiknek munkáját folytatnia kellett.
Szabó Pál Zoltán – akit az irodalomban olykor Karay-Szabó néven is emlegettek –, Pécsett látta meg a napvilágot 110 évvel ezelőtt,
1901. augusztus 26-án. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a tudományegyetemet Budapesten Cholnoky Jenő
tanítványaként kezdte, s a Pécsre hozott és továbbfejlesztett bölcsészettudományi karon fejezte be. Középiskolai földrajztanári képesítését 1923-ban, bölcsészdoktori címét 1925-ben
szerezte. Doktori értekezését ,,Adatok Pécs környékének településföldrajzához’’ címmel írta. Ebben az időben alakult ki a későbbi tudós munFiatalkori arcképe
kamódszere, amelyet saját maga így jellemzett:
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„Munkáimat a földrajzi jelenségek fejlődéstani vizsgálatai jellemzik. A természeti jelenségeket tehát a földtörténet korszakain át, az emberföldrajzi jelenségeket pedig erre ráépítve, a történeti változásokon keresztül vizsgálom.”

A

pécsi egyetem Földrajzi Intézetében 1923-ban Prinz Gyula tanársegédeként kezdte meg oktatómunkáját. 1926-ban fél évet ösztöndíjasként Zürichben töltött, a neves geológus, Albert Heim előadásait
hallgatva, s Fritz Machatschek földrajzi intézetében tevékenykedve.
Tudását az Alpok orogén mozgásának, s a glaciális és interglaciális
korok e vonatkozású összefüggéseinek vizsgálatával tette próbára. E célkitűzéssel vizsgálta át a Felső-Rajna völgyét is.
A pécsi bölcsészkar 1932-ben „Magyarország földrajza” tárgykörben
magántanárrá habilitálta. 1933. augusztus 31-ig a földrajzi intézetben
dolgozott, ám a bölcsészettudományi kar megszűnésének veszélye miatt
elhagyta az egyetemet, s középiskolai tanár lett Szekszárdon. 1941-től
a szegedi egyetemen oktatta hazánk földrajzát, majd a következő évtől
a „Magyarország és Délkelet-Európa földrajza” tárgykör magántanára.
A pécsi egyetem bölcsészettudományi karának 1941-ben történt megszüntetését követően merült fel egy tudományos kutatóintézet felállításának
gondolata a városban. A bizalom Szabó Pál Zoltán felé fordult, aki 1943ban létrehozta, majd haláláig vezette a Dunántúli Tudományos Intézetet.
(Nevét 1955-ben az MTA Dunántúli Tudományos Intézetére változtatta.)
Szabó Pál Zoltán 1928-ban lépett a Mecsek Egyesület tagjainak sorába, s
már 1930-ban a Kiránduló Osztály titkárává választották. E feladatkörét is –
hasonlóan oktató munkájához – magas színvonalon és eredményesen látta
el. Ennek volt köszönhető, hogy amikor az e feladatkört betöltő Kaltneker
Pál elköltözött Pécsről, a Mecsek Egyesület főtitkárává 1938-ban Szabó
Pál Zoltán választották meg. E tisztségét azonban nem töltötte be sokáig,
hiszen már az 1939. júniusban megtartott közgyűlésen lemondott, s utódjául Páldy Gézát, a Madárvédő Osztály elnökét választották meg. Szabó
Pál Zoltán azonban nem vált meg szeretett egyesületétől, s 1939–44 között
a főtitkárinál kevesebb elfoglaltsággal járó választmányi tagságot vállalt.
Közel kétszáz tudományos dolgozata jelentős részének témája Pécs, a
Mecsek és annak tágabb környezete. Miként a „Földrajzi Értesítő”-ben
megjelent egyik róla szóló méltatásban olvasható:
„Különösen megható, hogy munkásságának gyökerei mindig szűkebb hazájához,
szülővárosához vezettek vissza. A karsztformák klima-történetével foglalkozó
európai hírű elméleti kutatásai szorosan összefüggtek a Mecsek karsztvizei és
karsztjelenségei sajátosságainak vizsgálatával, a karsztvíz hasznosítás lehetősé74
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geivel és ezzel kapcsolatban Pécs város vízellátásának problémáival. A természeti
földrajz tanításának és kutatásának módszereit tanulmányozta, ugyanakkor a
természeti jelenségek gazdasági hatásai, Baranya megye szőlő-, gyümölcs- és
zöldségtermesztése, Harkány, Siklós és Sikondafürdő fejlesztésének lehetőségei,
a pécsi szénbányák, a porcelángyár, a bőrgyár és a gőzmalom, a komlói teherpályaudvar, a babarci állami gazdaság vízellátása, a sombereki törpevízmű kedvező
elhelyezésének kérdései is foglalkoztatták.”
E születésnapi megemlékezésnek nem lehet célja Szabó Pál Zoltán
nagyszámú publikációinak felsorolása, ám – érthető okból – a Mecsek
Egyesület Évkönyveiben megjelent írásaival kivételt teszünk. A II. világháború előtti másfél évtized évkönyveiben lapozva az alábbi írásaira
figyelhetünk fel:
A Mecsek hegyépítő kőzetei (1929)
Lelkiség és turistaság. Kontemplativ turisztika (1930)
A Tettye (1937)
A Mecsek Egyesület megemlékezése Kiss Józsefről (1939)
Gyászbeszéd, tartotta Kiss József temetésekor (1939)
Sárkánykút. Időszakos forrás az Orfű-hegy ÉK-i oldalán (1940)
Haza és Magyarság (1943)
Dunántúlon. Egy téli utazás emlékére, lírai
hangú cikk a Dunántúlról.(1944)
Szemle pécsi vízcsapnál (1944)
Egészítsük ki mindezt azzal, hogy a
Mecsek Egyesület egyetlen évkönyvét (az 1938-ast) Szabó Pál Zoltán – dr.
Nádor Lajos társaságában – maga is
szerkesztette.
Pécs jeles fiát annyira szülővárosa és
annak közvetlen környezete foglalkoztatta, hogy ha más, idegen országról írt,
akkor az csakis Jugoszlávia, a legközvetlenebb, közeli szomszéd lehetett…
(Lásd a Magyar Földrajzi Társaság kiadásában megjelent 1940-es FÖLDRAJZI ZSEBKÖNYV-et, amelynek 99–118.
oldalain olvasható JUGOSZLÁVIA című, szigorúan tudományos írása.)
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A ’38-as évkönyv címoldala
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S ha megemlékezésünk címében
„lokálpatriótának” neveztük Szabó
Pál Zoltánt, említést kell tennünk
„A KÉTEZER ÉVES PÉCS” című
írásáról, amely előbb a SORSUNK
1941. évi 4. számában jelent meg,
majd külön lenyomatként is, miként
azt a mellékelt címoldal szemlélteti.
Az írás ezekkel a sorokkal indul:
„Megfestem Pécs arcképét. Az emberi
arc is magán viseli a múlt és a sors bélyegét, a város arca is. A város eleven
test és lélek. A város ezer és ezer ember édes hazai földhöz láncolt, – e földbe gyökeret vert – teste. Emberi sorsok egyetemessége, melyben eltűnik az
emberi egyén… A város született egykor, a földrajzi szülötte: e táj táplálja, e táj éghajlata melengeti, e tájban történelmi korszakok építgetik vagy rombolják falait…”
Egy másik, ugyancsak l941-ben
és a városban megjelent könyve,
„A TÖRÖK PÉCS 1543–1686 A
VÁROS KORRAJZA”. E munkájának ajánlása így szól:
„A pécsi földben nyugvó Édesapám
emlékének szentelem.”
A fentebb már említett, általa alapított, és haláláig általa is igazgatott intézményről 1945-ben Pécsett
jelent meg munkája „A DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS INTÉZET
ÉS AZ ÚJJÁÉPÜLŐ DUNÁNTÚL”
címmel. S mert fentebb azt írtuk,
hogy Szabó Pál Zoltán figyelme
Pécs környékére is kiterjedt, egyetlen példát erre is említsünk meg.
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Ereje teljében

A Baranya Megyei Idegenforgalmi
Hivatal jelentette meg 1960-ban
a PÉCSVÁRAD ÉS KÖRNYÉKE
című útikalauzt Huba László szerkesztésében. A hat szerző egyike
pedig dr. Szabó Pál Zoltán volt.
Mert munkássága 1945 után is
folytatódott. Változatlanul vezette (egészen haláláig) a DTI-t. 1952ben a földrajztudomány kandidátusa lett, 1962–65 között pedig a
Magyar Földrajzi Társaság elnöke
volt. Noha erősen tartózkodunk
attól, hogy a politika bármely módon is beszivárogjon az egyesület
életébe vagy évkönyveibe, a történelmi tény kedvéért említsük meg,
hogy kevéssel halála előtt, 1964
elejétől Baranya megye országgyűlési képviselője is volt.
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Az idős tudós

Tudományos eredményekben gazdag, sikeres életet élt. A halál hos�szú betegség és szenvedés után,
hatvannegyedik évében, 1965. július 24-én szólította el.
Sírja – természetesen – a pécsi
köztemetőben található. Itt, sírja előtt emlékezett egykori főtitkárára, Pécs város lokálpatrióta
fiára a Mecsek Egyesület 2011.
augusztus 26-án, dr. Szabó Pál
Zoltán születésének száztizedik
évfordulóján.

Képek a megemlékezésről
Baumann József fotói
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