a volgyekt6t folfel6 korszerLien epULtek, kertekket tarkitva, fest6i rendettenseg-

ben. Az utcak [egnagyobb resze felette Lejtos, a kozleked6s rajtuk nag] nehezs6ggekket jAr...m6r a romaiak tjztek

itt b6nyAszatot.

B6La kirA[y

a12. szazadban

vArossd emelte 6s ftandriai s also-szAszorszlgi bevAndorlokkal telepitette be.

IFJ. REUTER

CAMILLO

Kes6bbi szazadokban nagyon ettotosodott 6s csak Ujabb idokben magyaroso-

dik ismet..."
Reuter

KdLroLy

Lexikon XlV. 1897. 1038-1039).

b6nyamernoki tanutm6nyait befejezve etSsz6r visszakeru[t Resi-

cablLnylLra, ahol akkor a Monarchia egyik tegnagyobb vasb6ny6ja es acelfeldotQozoja

(1920-1987)

(PaLLas NaSy

volt. Ebben, a szint6n festoi kornyezetben fekvd vdroskAban szuLetett

id. Reuter Camillo. Apja term6szetrajongdsa, AsvdnygyLljt6 szenved6lye, a kirand

u

-

Ldsokon szerzett elm6nyek meghatdroztdLk k6s6bb kibontakozo eletszemteletet.

ifj. Reuter CamiLto kUlon6s vonzatmat 6reztek a term6szettudomAnyok, fok6nt a

lskolirit is Resicabdnydn 6s a szomsz6dos oravicaijAr6sban fekv5, hegyi utakban,
volgyekben 6s hidakban igen gazdag Stdrjerlak-Anindn vegezte (Anina romAnul

botanika irAnt. RoLuk, tevekenysegukr5[, erdemeikr6L m6r sokan irtak kisebb-na-

egrest jelent!). TovAbbi tanutmlLnyait Temesv6rott. a kegyesrendiek gimneziuma-

gyobb tanutmAnyt, meltatdst, de botanikus szemszogb6t 6rdemes p6td4-ukat,

ban v6gezte. A gyermekkori elmenyek, a term6szet szeretete miatt LeginkAbb a

szeLtemi oroks6gu ket ism6t felid6zni!

botanika 6rdekeLte, de anyagi megfontolesok miatt v6gtt csaladja ameltett don-

Noha m6s pditydrt vatasztottak, mindketten: apa es fia hivatAst teljesitettek. Azok

tott. hogy az orvosi patyAt vAlassza. igy kerUlt a Budapesti Tudomanyegyetemre,

k6z6 a kiv6teles kepess6gLl emberek k6ze tartoztak, akik p6csive vdLttak. Pecset

ahol

P6cs kiemetkedo tehetsegLi es peldamutato erk6lcsri polgdrai, id. Reuter Camillo es

200
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megglazdagodas vezerette

- mint Altalaban mas orvosi fakuLtAsokon is - az orvostanhallgatoknak is
kotelezo volt novenytanbo[ vizsSat tenni. (Akkor meg a gyogyszerek nagy resze

cselekedeteiket, hanem a termeszet 6s ahozza kapcsotodo hetytorteneti vonat-

is novenyi eredetLi volt!). ld. Reuter Camillo, ak6rcsak az orvos v6gzettsegr-1 Kita-

kozAsok szorgos kutatlLsa, az i{azi 6rt6kek felismerese es megment6sel

ibet

ld. Reuter Cami|"Lo 1874.februdr 11-en szuLetett az egykori Krasso-Szor<inyvdrme-

Legalaposabb tud6.st szerezzen a botanika minden terulet6rol

z

gyei Resicabenyan. Edesapja, Reuter Karoly az 1B4B-as magyar szabadsAgharc

Szorgatmas es becsuLetes tanulhs reven kivdlo eredmennyel szerezte meg

o

utdn kerult Setmecb6nydra, a t6rt6netmi Magyarorszig egyik Legnevezetesebb,

de mindenkeppen Legregibb bdnyavdrosaba, metynek korny6k6n az ercb|ny{k

az orvosi diplomAt 190'1-ben. A termeszet, kuLonosen a botanika szeretete
azonban tovdbbi pAlyaja sorAn is mefhatarozo maradt.

t
.U

eg6szen a Garam-volgyig, mintegy 360 km hosszan, elszortan hLizodtak. Fokent

A term6szet megismer6se meltett, mint fiatal orvost az emberi etmekortan

arany-, ezust-. olom- 6s rezerceket bdnyhsztak 6s dolgoztak fel a sokfete elte-

vonzotla teginkabb. Szerencsejere ahazat pszichiatriai kLinikak kozul a teghiresebbre. a budapestire nyert felveteLt, ahol akkor a legnevesebb hazai pszichiAter, Moravcsik Erno EmiL (1858-1924) professzor vott az igazgato. ltt tanult

megszerettek es otthonuknak tekintettek. Nem

a

rut5 banyatelepeken, zuzokban es kohokban. Az akkor szabad kir6lyi varos legnevezetesebb intezm6nye

-

nem v6letlenul

-

a hires banyAszati es erdeszeti

akademia volt. ltt tanult Reuter Kiiroly, id. Reuter Camitlo edesapja, aki minden
bizonnya[ megszerette Setmecbdrnya fest6ien szep kornyezetet. ,,A varos felette
hegyes vid6ken, hegyeken 6s vogyekben, rendkivUI festoi videken fekszik; hizai

PdL,

arra torekedetl-, hogy a kotelez5 novenytani sttidiumokon kivut a teheto

es dolgozott tanarsegedkent 1918-ifl, de kozben, az I Vilaghaboru idej6n kalonorvoskinl teljesitett onfelaldozo es Lelkiismeretes szo[galatot Zagr6bban,
rr lrc;ly(ir;o11i korlitt irlcll- r'r:; clrrtco:;zliily;irr;rk ve,ret(ijekerrt.
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