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Ő s k o r .

Baranyavármogye földje hazánk egcsz 
területével egyetemben igen régi kultur- 
terület, legrégibb művelődési viszonyai felől 
aránylag mégis hiányosak a rendelkezé

sünkre álló adatok. Nem mintha földje szűkölködnék őstörténelmi leletek
ben, melyek az e korral foglalkozók egyedüli támaszkodó pontjai az ős 
műveltségi állapotok földerítésére irányuló kutatásaiban; hanem a nap
fényre került és megőrzött e nenűi leletek szakszerű használhatósága 
csekély.

Az ősrégészet, mely Írott emlékekre nem támaszkodhat s kutatásai
ban egyedül az emberi művelődés által hátrahagyott néma emlékek pon- 
los és részletes megfigyelésére van utalva, egészen tapasztalati tudomány; 
módszere a természettudományi módszer, melyben a „quis, quid, ubi, 
quibus auxiliis, cur, quomodo, (piando“ elsőrangú fontossággal bir; jelen
tékenyen meg van kötve tehát a keze, ha pusztán csak leletek  állanak 
rendelkezésére, a nélkül, hogy mindama körülmények pontos és részletes 
följegyzése is megtörtént volna, a melyek közt az illető leletek napfényre 
jöttek. Megyénk leleteinél — sajnos — ezek a följegyzések csak legrit
kább esetben történtek meg, a mi nem csoda, ha tekintetbe veszszük, 
hogy a leletek legtöbb esetben tudatlan emberek kezeibe esnek. Annál 
nagyobb hálával tartozunk azoknak, a kik legalább a tudomásukra esett 
leleteket megmentették, mert nekik köszönhetjük, hogy ma ha nem lát
hatunk is teljes világosságot megyénk területének őstörténetében, teljes 
sötétségben még se maradtunk.

Lelet-statisztikánkban nem fogunk elfelejtkezni egyiknek nevéről 
sem; a mennyire tőlünk tellett, utána jártunk valamennyinek, itt azon
ban {forrásainkról akarván beszámolni, el nem mulaszthatjuk, hogy két 
gyűjtőt külön hs^ ki ne emeljünk.
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Horváth Antal pécsi ügyvéd az egyik, kinek neve a régészeti szak- 
irodalomban Baranyavármegyével úgy egybeforrott, hogy az szinte el nem 
képzelhető a nélkül. Ifjabb Horváth Antal volt még, mikor nemcsak a régé
szettel általában, hanem különösen megyénk múltjával foglalkozni kez
dett s az „Archaeologiai Értesítő“ és „Arcliaeologiai Közleményekének 
különösen régibb folyamaiban alig van kötet, melyben Baranya múltjára 
vonatkozó szakszerű közléseket ne találnánk tollából. A magyar nemzeti 
múzeum érem- és régiségtárának szerzeménvi naplói évről-évre regisztrál
ják ama leleteket, melyeket az ő lelkes és szakértő buzgalma megmen
tett s a nemzeti múzeumnak juttatott s hogy egyáltalán vannak ma hasz
nálható föl jegyzéseink baranyamegyei őstörténelmi leletekről, azért neki 
tartozunk legnagyobb hálával.

Sok anyagot gyűjtött egybe Juhász. László pécsi ügyvéd is magán- 
gyűjteményében, melynek alapján egy kis füzetben foglalkozott a megye 
és Pécs város ősmultjával. Kár, hogy a gyűjteményében foglalt tárgyakra 
vonatkozó följegyzései, a melyeket e vállalat szerkesztője bocsátott ren
delkezésemre, pusztán csak a lelőhelyek megjelölésére vonatkoznak s még 
e tekintetben is rendkívül hiányosak; de hála illeti buzgalmáért, melylyel 
a megye múltjának oly sok emlékét mentette meg. Gyűjteményének neve
zetesebb darabjairól fényképek is készültek s én csak is ezek révén köt
hettem azokkal ismeretséget. Sajnálatos, hogy a fényképek igen kis
méretűek s a tárgyak elhelyezése igen sok esetben kedvezőtlenül meg
választott, a mi azoknak megítélését fölötte megnehezíti.

A Horváth Antal által gyűjtött, legnagyobb részt a magyar nem
zeti múzeumba került anyagon és a Juhász-féle gyűjteményen kívül tekin
télyes anyaggal rendelkezik egyesek ajándékából s itt-ott vételekből a 
magyar nemzeti múzeum érem- és régiségosztálya, melyeknek egy része az 
„Archaeologiai Értesítődben és az „Archaeologiai Közlemények “-ben 
publikáltatott s mi, mikor a vármegye őskori kópét állítjuk az olvasó 
elé, ez anyagra is támaszkodunk.

Az idevágó szakirodalom fölhasználásánál semmikép nem töreked
hettünk teljességre, mert azt a vállalat ismeretterjesztő jellege ép úgy, 
mint megszabott terjedelme egyaránt kizárta s ép azért csak a legfonto
sabb analógiák kiemelésére szorítkoztunk. Ha mégis több helyütt alkal
maztunk idézeteket, azt korántsem tettük a tudóskodás látszatának elérése 
végett, sem nagyképűsködésből, hanem egyrészt azért, hogy föltüntethes
sük, mikép dolgozatunkban nem magunk alkottunk, hanem pusztán csak 
más jelesek eredményeit állítottuk egybe, de másrészt különösen azért, 
hogy olvasóink figyelmét az újabb magyar szakirodalomra fölhívjuk, mert 
sajnosán tapasztaltuk, hogy ennek méltánylása, daczára annak, hogy har- 
mincz év óta legjobb szakerőink ennek emelésére fordítják minden igye
kezetüket — közönségünkben még mindig messze érdemén alul marad.

A római és népvándorláskori rész egybeállításánál aránytalanul kedve
zőbb helyzetben voltunk, mint az őskorinál. A mi a római részt illeti, 
Katanchich, Szalágyi (Salagius) és Koller ide vágó dolgozatai, valamint
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liatis összeállításain kívül könnyűvé tették dolgunkat Fröhlich és Ku- 
zsinszky földolgozásai, a melynek helyébe mást, vagy pláne jobbat tenni, 
különösen akkor, mikor helyszíni tanulmányozást, avagy előzetes kuta
tást e vállalat anyagi ereje meg nem engedett, tekintve a rendelkezé
sünkre állott túl csekély időt is, úgy hiszszük indokolatlanul merész vál
lalkozás lett volna. E tekintetben épen csak a választás kötelessége hárult 
reánk s gáncs is csak akkor érhet, ha kiviláglik, hogy választásunk hely- 
leien volt, mikor e részben Salamon helyett, az említett két iró fölfogását 
fogadtuk el. E mellett, a mennyire szükségesnek véltük s a hol utána jár
hattunk, mindenütt idézzük az eredeti forrásokat is, hogy olvasóinknak 
betekintést engedjünk ama segédeszközökbe, melyeknek igénybevételével 
építődik föl e kor története.

Ha a népvándorláskor fölfogásában a történeti rész tekintetében 
inkább Nagv Géza, mint Thierry, a műirányok tekintetében inkább 
Pulszky és Hampel, mint Lindenschmidt, Bayet, vagy más külföldi Írók 
fölfogása alapján állunk, annak magyarázatát ne keresse a szíves olvasó 
nemzeti chauvinizmusban. Egynél több okunk van, hogy hazai Íróin
kat, e téren kompetensebbeknek és sokszor önállóbbaknak ismerjük el, 
mint a kik egyenlő tudományos készültség mellett is, már helyzetükből 
kifolyólag aránytalanul könnyebben találhatták meg a helyes irányt, mint 
kül fö 1 d i szak társa i k.

Kedves kötelességünknek tartjuk itt, hogy köszönetét mondjunk az 
„Archaeologiai Értesítő" szerkesztőségének, valamint Wosinszky Mór 
apát-plebánosnak, kik a megye e korbeli leleteiről készíttetett duczai- 
kat szives készséggel engedték át munkánk számára s ez által megköny- 
nyítették annak díszesebb kiállítását.

Végül legyen szabad egy óhajtásunknak kifejezést adni.
Azok, a kik fáradságot veendőnek gyarló munkácskánk átolvasására, 

látni fogják, hogy az a több mint háromezer éves múlt, melyet a dolgozat 
fölölel, mennyi emléket hagyott hátra a vármegyében, jóllehet a meglévők 
elenyésző csekély részét képezik annak, a mi tönkre ment részben az idők 
viharai, részben — fájdalom — a tudatlanság, vagy nembánomság folytán. 
Látni fogják azt is, hogy ez emlékekhez mily fontos kérdések fűződnek 
s tán sikerült érvényre emelnünk azt, hogy ezek a kérdések édes mind
nyájunk őseire vonatkoznak, mert az egy helyen egyszer letelepedett nép 
soha se pusztult el onnan tökéletesen, hanem vagy egészen, vagy rész
ben elegyült a később jöttékkel s így a megye területén egymást követő 
népek, többé-kevésbbé benne vannak a mai lakosság ethnikumában is és 
arra nézve épen nem idegenek, hanem részben történelmi, részben történet
írás előtti ősei.

Ez ősök emlékeinek érdekében fordulunk szíves olvasóinkhoz. A mi 
elveszett, az elveszett; az után hiába a bánkódás, de a hol a kedvezőtlen 
körülmények daczára, pusztán egy-két érdemes érdeklődő buzgólkodása foly
tán annyi emlék volt megmenthető, ott még igen sokat rejt a föld védő taka-
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rója, melyok egy kevés jóakarattal meg volnának menthetők. Vajha ez 
igénytelen dolgozat alkalmid szolgálna egy lelkes mozgalom megindítására, 
mely ez emlékek összegyűjtését és megóvását tűzné ki czéljául. Ez 
lenne legszebb, bizonynyal meg sem érdemlett jutalma.

Mikor tűnt föl legelőbb az ember Baranyában? Erre a kérdésre az 
őstörténelmi leletek adják meg a választ, melyek a megye területén elő
fordultak.

E leletek közt első és legrégibb csoportul az ősi vastagbőrüek marad
ványai jelentkeznek, ezekkel azonban, Baranya területén, csak a palaeon- 
tologusnak akad dolga, ki a negyedkor állatvilágát óhajtja tanulmányozni, 
mert mind ez ideig Baranya területéről semmi oly emléket nem ismerünk, 
mely azt mutatná, hogy ez állatvilág társaságában már élt volna itt 
bármily csekély számn lakosság. A geológiai negyedkornak tulajdonított 
lakosság jellemző kőszerszámait e rendkívül hoszszú tartamú művelődés- 
történelmi korszak első három periódusából1) t. i. az őselefánt és mammuth 
(vagyis chelli), a barlangi medve (azaz moustieri) és a rénszarvas (más
ként solutréi) periódusból hiába keressük megyénk leletei közt.

Az említett művelődés-történelmi kor negyedik szakasza a barlang
lakok kora (magdeleni periódus) s ennek állatvilágát szintén a rénszarvas 
jellemzi, Baranyamegyében pedig van egy nevezetes barlang, melyet 
Wosinszky Mór szakszerűen átkutatott.2) Ez a barlang azonban szintén 
nem szolgáltatja a negyedkori lakosság bizonyítékait. Wosinszky ugyanis 
nem talált benne egyebet, mint a bejárattól legelső, kissé tágas üregben, 
a pataktól balra eső részen 83 cm. vastag iszapföld és 27 cm. vastag 
Stalagmit réteg alatt (mely utóbbi alatt szintén volt egy csekély iszap
réteg) 11 cm. vastagságú vörösre égett földet, melyben azonban apró 
kavicsokon s széndarabkákon kívül egyéb nem volt. Két méterrel távolabb 
a Stalagmit-réteg alatt tovább húzódó égetett földrétegben, melyet Wosinszky 
tűzhelynek nevez, 10—15 drb csontszilánkot, egy nagy állatfogat, sok 
patakkavicsot s néhány silex darabot, melyek közül a fog és a csont
darabkák a tűz következtében előállott calcinálódást, a patakkavicsok pedig 
égési nyomokat mutatnak. A silexdarabkákon nem volt meg a bütyök, 
mely az emberi kéz által mért erős ütés következtében támad azon a 
helyen, a hová az ütést mérték és széleik is tompák voltak, úgy, hogy 
Wosinszky maga se tartotta azokat emberi készítményeknek. Az égett 
vöröses földréteget minden melléklet nélkül Wosinszky megtalálta a 
barlang hátulsó tágas részében is, közvetlenül a jobboldali barlangfal 
mellett, csakhogy e részen az iszapföld és az égett földréteg váltakozva 
fordult elő, úgy, hogy 158 cm. mélységig tizenkét vörösre égett földréteg 
váltakozott az iszapfölddel s e váltakozó réteg 15 lépésnyi hosszúságban

!) Mortillet: Musée Préhistorique. Páris, 1881. Tableau de la classilication. -) Archaeo- 
logiai Értesítő. U. f. XII. 410—412.
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terjedt. Emberi nyomokat tehát ebben a barlangban egyedül a tűzhely
maradványok képeznek, ily fajta maradványok azonban nem jellemzők és 
nem alkalmasak kormeghatározásra, mert nagyon különböző s egymástól 
sokszor igen távol fekvő korokban egyformán föllelhetők.

A barlang faunáját egyetlen mammuth-agyar képviseli, melyet 
W osinszky a bejárat melletti üregben föltakart tűzhelytől két lépéssel 
beljebb, az iszapföldben talált. Nincs semmi okunk, hogy c lelet és a tűz
helyek közt összefüggést lássunk, nincs pedig azért, mert egyrészt annak 
a barlangi periódusnak, melybe a legmagasabb számítással is, az abaligeti 
tűzhely maradványokat sorolhatnék, nem a mammuth, hanem a rénszarvas 
a jellemző állata, másrészt mert maguk a tűzhelymaradványok nem szol
gáltattak egyetlen oly szerszámot sem, melyek a hasonló külföldi leletek
nek elmaradhatatlan kísérői. Ezen fölül tekintetbe kell vennünk, hogy egész 
hazánk területéről nem ismerünk az egyetlen, kétes értékű miskolezi Ide
ien1) kívül negyedkori leletet s így azt Baranya területén se fogadhat
juk el oly ingatag lelet alapján, mint az abaligeti. Sokkal valószínűbb, 
hogy a barlang tűzhelymaradványai ama, W osinszky  szerént római kori 
sírmezővel állanak kapcsolatban, melyet ugyancsak ő, a barlang bejára
tától nyugatra fekvő legelőn födözött föl s melyben nyolez, tumulus alá 
rejtett égetett temetkezést talált.

Lejebb szállva az első lakosság megjelenése időpontjának keresésé
ben, M atynsovszky Jakab geológusnál találunk egy említés nélkül nem 
hagyható adatra, ki az 1873—75-ik években átkutatván a megye geológiai 
viszonyait, Kis-Kőszegen (Batina), a Leány-vár tetején 40 cm. vastag 
kagylóréteget észlelt, moly édesvízi (dunai) nagy kagylókból (Unió) állott.2) 
Matynsovszky e réteget kultur-rétegnek, őslakosok konyhahulladékának 
mondja, de hogy mi alapon — sajnos -  nem említi föl. Ha ugyan is c 
kagylóréteget csakugyan oly konyhákul ladék-halomnak tekinthetnénk, 
mely úgy keletkezett, mint a hasonló természetű külföldiek, melyeket 
Dániában (kjökkenmöddinger) Írországban, Saint Valéry mellett (Somme), 
Szardíniában, Portugálban, «Japánban, Brazíliában és az Egyesült államok
ban födöztek föl, hogy t. i. e csigák az itt letelepült őslakosság táplálé
kául szolgáltak, kik azok tartalmát elfogyasztván, héjaikat elhányták; 
úgy az első betelepülés korául a kjökken-möddingek korát fogadhatnék 
el, a mely a palacol ith (régibb kőkor, a negyedkori emberfaj kora) és a 
neolith (újabb kőkor) közti átmeneti időszakot jelenti. Ezt azonban Matya- 
sovszky  figyelemre méltó adata alapján se tehetjük. Eltekintve ugyanis 
attól, hogy c kagylóhéjréteg, mint ilyen, a megye geológiai átkutatása 
után is, teljesen magában áll, holott a hasonló külföldi maradványok igen 
nagy számban és csoportosan, vagy lánezolatosan fordulnak elő; mondjuk 
ettől eltekintve, ennek az úgynevezett kulturrétegnek is meg van az a 
hibája, a mi az abaligeti tűzhelyrétegeknek, hogy t. i. M atyasovszky  
nem említi, hogy benne bármiféle kőszerszámra, halszálkára, más egyéb

J) Archaeologiai Értesítő. U. f. XIII. k. 1—24. 2) Baranya múltja és jelenje 56. 1.
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állati csontra, avagy esetleg edénycserépre akadt volna s így épen az 
hiányzik, a mi kulturtelepnek minősítené a kis-kőszegi kagylóréteget s 
a mi soha se hiányzik a hasonló külföldi maradványokban. Föl kell 
adnunk tehát azt is, hogy megyénk első benépesítésének korául a kjökken- 
möddingek korát tekintsük.

De ha ez átmeneti kor nem is adott még lakosságot, tájainak a kifejlett 
újabb kőkor, melyet a csiszolt kőszerszámok jellemeznek, meghozta azt.

A megye területének egymástól legtávolabb eső helyeiről kerültek 
naplényre ily szerszámok, úgy, hogy sem a benépesedés megtörténte felől, 
sem a felől nem lehet kétségünk, hogy az már ez időszak folyamán 
a megye egész területére kiterjedt. Északon Hidasd, Nádasd, Mágnes: 
nyugaton Gyűrűin ; délen Okorág, Gare, Villány; keleten pedig Mohács 
és Kis-Kőszeg ily természetű leletei, mint határleletek eléggé meggyőz
hetnek erről.

Ez a betelepedés azonban nem egyszerre, hanem csak lassan, foko
zatosan történt, még pedig északról délfelé haladó irányban. A neolithkor 
jellemző eszközeinek korábbi formáit ugyanis, így az egyszerű lapos 
vésőket, kizárólag a megye északi felén találjuk s ugyanitt találunk oly 
agyagművekre is, melyek e kornak kezdőszakaszát jellemzik. Lapos vésőt 
ismerünk Hidasdról, Nádasáról s a pécsvidéki leletekben, mely utóbbiak 
közt a szabolcsi telepen az e kezdőkorra nézve oly jellemző edények tár
saságában fordul elő s a legdélibb pont, a honnan ily vésőt ismerünk, 
Mohács vidéke. Ellenkezőleg a megye déli felének csiszolt kőszerszám- 
leletei csupa fejlett formák, melyek közül nem egy a fémkorba átjátszó 
formát mutat. A déli fél leletei ugyanis csupa íurott nyél-lyukkal ellátott 
darabok, a nyél-lyukfúrás pedig későbbi fejlemény. A h.-szt.-mártoni kőbu
zogány, a garéi kalapács, az okorági kőfokos, valamennyi átfúrt példány. 
Egyetlen kivételt e tekintetben nem találunk.

A most említett körülmény becses ujjmutatás, de mindenesetre lehet 
a véletlen dolga is, melyet meggyengíthet az első lapos véső, mely eset
leg a megye déli felén kerül elő, habár teljesen e fajta lelet se ezál'ol- 
hatná azt meg, mert a korábbi formák a későbbi epochákban is tovább 
élnek, de a betelepülés ez iránya mellett nemcsak ez az egy jelenség szól.

Egy tekintet a megye őskori térképére, melyet az e korból szár
mazó leletek alapján leletstatisztikánk segélyével bárki könnyen egybe 
állíthat, meggyőz bennünket arról, hogy a legsűrűbb őskori lakosság 
a megye északi felére esik, arra a félre tehát, a hol egyúttal a leg
régibb szerszám-typusokat is találtuk, igaz ugyan, hogy a statisztikánk
ban íoltüntetett helyek nem pusztán újabb kőkori, hanem az őskor egész 
tartamára kiterjedő leletek alapján vétettek föl; de nem kell elfeledni, 
bog}" egy későbbi korból datált telepről igen nagy valószinüséggel téte
lezhetjük föl, hogy már a korábbi időkben is telephely volt. Statisz
tikánk 19 telepet, vagy lelőhelyet mutat az északi félen, míg a délire 
csak 12 esik s hogy ez nem esetlegesség, arra ugyancsak a térkép meg
tanít bennünket. Ha ugyan is telepeink elhelyezkedését veszszük szóró-
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sabban szemügyre, úgy egy igen természetes útirányt figyelhetünk meg. 
A megye északnyugati határán. Dombóvár táján, három viz szakad a 
Kapósba, melyek közül, torkolatától eltekintve, legnyugatibb a Baranya-viz, 
mely egyúttal a legnagyobb is köztük, a legkeletibb pedig a Bikal-patak. 
E hármas viz völgye a Bikái mentén Mágocsra, a Bikái és Baranya-viz 
közé eső patak mentén Vaszar és Magva r-Egregyre, a Baranya-viz és 
mellékágai mentén pedig Ibafa, Gilvánfa és Bodára, csupa őskori lelő
helyekre vezet bennünket, hogy Bodánál elérve a Pécsi vizet, annak völ
gyében ott haladjunk el az őskori telepek egész sora, Tőttős, Pécs-Jakab- 
hegy, Pécs-Makárhegy mellett s ez úton belejutva a Karasicza-patak és 
mellékágainak völgyébe, tovább folytassuk utunkat Árpád, Püspök-Bogád, 
Szabolcs, Püspök-Szent-Erzsébet, Mártonfa, Pécsvárad és Nádasdon körösz- 
tül, egészen a vármegye északkeleti határán fekvő Hidasdig úgy, hogy 
szinte egy pillanatra sem hagytuk el a mai vasút, illetőleg megyei, vagy 
állami utak vonalát. Ha aztán délre fordulunk, úgy ismét elkezdhetjük a 
Baranya-víznél, mely maga is az Ókor és Fekete-vizzel egyesült Pécs- 
vizbe ömlik, hogy ezek és mellékágaik mentén egy egész patakrendszerbe 
jutva, összeköttetésben a Karasicza alsó folyásának völgyével eljussunk 
egyrészt Okorág, Monostor, Gilvánfa, Kórós, Rád, Garé, Ocsárd, Baksa, 
Szilvás és Göresönyre, másrészt Siklós, Villány és Herezeg-Szt.-Mártonra.

E természetes útirányt különösen a Mecsek-hegységre támaszkodó 
északi részén a dombvidéki őstelepek és leginkább az őskori sánczok jel
lemzik s ha e dombvidéki őstelepek és őskori sánczok folytatását keres
sük, úgy ugyana Kapos völgyébe jutunk, a hová a hármas viz 
ömlik, melyből kiindultunk. Tolnavármegyében a Kapos, Sió, Koppány 
és Sárvíz mentén egész sorát találjuk az ily telepeknek és sánczoknak s 
ezeknek és egyéb leleteknek világításában különösen a Kapos völgye 
jelentkezik úgy, mint egy ősrégi idők óta kitaposott útja a népek áramla
tának, melyet, hogy a rómaiak is ismertek, bizonyítja az, hogy a közvet
lenül e folyó mentén fekvő regölyi őskori sánczot elfoglalták és azt sokáig 
birtokukban is tartották.1) Sőt az a számos római lelet, mely a Kapos 
völgyén előfordult, arra bírta Komiért,2) hogy egy a Kapos mentén húzódó 
s Aquincuminak tartó római útat jelölt ki térképén. Ilyeténképen megyénk 
őskori betelepítése tekintetében bízvást elfogadhatjuk, hogy az egyik 
főútvonal, melyen első lakossága benyomult, a Kapós völgye volt, a hová 
könnyen juthatott és pedig mindig egyenlő terepviszonyok mellett a Duna 
és jobboldali mellékfolyóinak völgyéből. Semmi kétség, hogy e bevándorlók 
fölhasználták a Sárvíz mentét is megyénk felé való előnyomulásukban, 
mert ez is érinti annak északkeleti szélét, de van okunk föltételezni, hogy 
ez az út sokkal kevesebb fontossággal bírhatott.

Dunántúli őskori leleteink megfigyeléséből az tűnik ugyanis ki, hogy 
ez idők betelepülői, a mennyire lehetett, kerülték a nagy folyamok völgyeit

ij Wosinszky: Das praehistorische Schanzwerk v. Lengyel. 8. és 9. 1. 2) Römer Des- 
jardins: A m. n. rnuzeum föliratok emlékeihez mellékelt Pannonia térképe.
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vándorlásaikban s útjukat inkább a kis folyók és patakok mentén vették. 
Ennek magyarázatát másban, mint ama terepnehézségekben, melyeket a 
nagy folyamvölgyek akkor bizonynyal sokkal nagyobb árterének iszapos, 
siippedékes volta támasztott, nem kereshetjük. A Sárvíz pedig csaknem 
egész folyásában ily területet szel át s épen azért alig tekinthetjük fon
tosabb útvonalnak. Legkisebb fontosságot mindenesetre a Duna vonalá
nak adhatunk, úgy annyira, hogy dunamenti telepeinket: Bozsokot, Szek- 
esőt, Mohácsot, Kis-Kőszeget, Főherczeglakot, Albertfalut és Kopácsot 
inkább a megyében megtelepült lakosság későbbi terjeszkedésének, mint 
a bevándorlásnak útjába eső telepekül vagyunk hajlandók tekinteni.

Az észak felől áramló letelepülés első sorban a megye dombvidékein 
hozott létre telepeket s így annak legkorábbi szintere a Mecsek össze
függő lánczolata. E tájakon az ős telepes mindent megtalált, a mit lét- 
föltételül igényelt. Vizet, melyre úgy maga, mint barmai számára szüksége 
volt s mely hallal is ellátta; vadat, mely táplálékának másik forrása volt; 
legelőt és termőföldet, melylyel nyáját eltarthatá; magának a zordon télre 
készletet teremthetett, mindezt úgy, hogy a mellett a hegytetőkön bizton
ságot is legkönnyebben teremthetett magának. Kétségtelen azonban, hogy 
e dombvidéki telepek, mint legalkalmasabbak, csak a legrégiebbek s hogy 
az egyszer megtelepült lakosság elterjedt a megye egész területén s meg
találta a módját annak, hogy kevésbé kedvező terepviszonyok mellett is 
megteremtse magának mindama föltételeket, melyekre szüksége volt s 
melyeket a dombvidéken tán könnyebben, vagy tán csak könnyebb esz
közökkel ért el s így keletkeztek megyénk területén a sikföldi őstelepek 
s o közben keletkeztek a megye déli dombvidékein is telepek.

Abban a formában, a mint e legrégibb lakosság telephelyei reánk 
maradtak, úgy a dombvidéki, mint a síkföldiek közt van sok közös vonás, 
eltérés ellenben csak is annyiban tapasztalható, a. mennyiben a telep biz
tonsága a helyi viszonyok különbözősége folytán más és más módon éretett 
el. A dombvidék telepeinek megerősítését rendesen sánczokkal eszközölték, 
melyeket néha csak egyszerűen, néha azonban két-, három-, sőt négy
szeresen is ástak azok körül, a mikor a sánczárkok formája mindig alkal
mazkodott a helyi viszonyokhoz. Ha ugyanis, mint a Pécs melletti Makár- 
és Jakab-hegyen, a tetőn lévő telep megerősítéséről volt szó, akkor egy
szerűen gyürüalakú sánezárkokat vetettek a körül. Sajnos, megyénk e 
sánezos telepei közül eddig egyetlen egy sincs rendszeresen átkutatva, 
annál kevésbé rendelkezünk bármelyiknek sánezolatáról valamelyes meg
bízható fölvétellel, úgy, hogy a makár- és jakabhegyi sánezok alakja 
tekintetében is egyedül Gerecze Péter tanár szóbeli szíves közléseire 
vagyunk utalva, a kinek pécsi tanár korában alkalma volt, azokat több 
ízben megfigyelni. Az ő elbeszélése alapján a makártetői telep egész körű- 
létén kettős, helyenként hármas sáncz vonul s leírása alapján legnagyobb 
hasonlóságot a tolnamegyei lengyel! sánezhoz mutat. l)

i) Wosinszky i. h.
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A síkföldi telepek biztonságát úgy érték el, hogy vizenyős, sáros, 
mocsaras területeken építették azokat, bevert magas czölöpökre állítván 
kunyhóikat. A terület egyik, vagy másik oldala mindig viz mellett feküdt 
s így ez is emelte biztonságát; szabadon álló oldalait aztán árokkal vették 
körül, melybe szükség esetén vizet bocsáthatták. A hol a telepnek telje
sen vizközi helyzete volt, ott természetesen elmaradt az ily esetekben 
fölösleges árkolás. A mi édes vizeink nem konzerválják olyan jól a faczö- 
löpöket, mint a svájczi tavakéi s épen azért nem csoda, ha megyénk 
területéről még nem vagyunk ily ezölöpmaradványok birtokában. Vannak 
azonban hazánk területéről, különösen a Tisza mentéről, oly síkföldi telep
helyeink, melyekben külföldi szakember is konstatált már czölöpmarad- 
ványokat. Megyénk területéről Juhász László említ kéziratában Kopácsról 
czölöpös telepet, de nem mondja meg, hogy mire alapítja e telep létezését. 
Mindössze csak fölemlíti, hogy ott van egy ily telep, „a melyről még igen 
keveset tudunk“ s így meg nem állapítható, hogy van-e tudomása arról, 
hogy ott ezölöpmaradványok fordultak-e elő; az irodalomban pedig e 
telepnek eddig nyoma sincs.

A nem mocsaras helyen fekvő síkföldi telepek egyetlen megerősítései 
a vízzel megtölthető árkok voltak, melyeket azok körül vontak, soha sem 
feledvén el akár a dombvidéki sánczároknál, akár a síkvidékinél azt, 
hogy azon egy, vagy több helyen kijárást hagyjanak, melyeknek elhelye
zése telepről telepre változik.

A czölöpös telepektől eltekintve, közös vonását e legrégibb lakosság 
telepeinek először az úgy a sánezon kívül, mint azon belül található laká
sok, helyesebben félig földbe ásott kunyhók képezik, melyeknek több 
változata ismeretes. Juhász László a pécsi és szabolcsi telepek kunyhói
nak szerkezetéről következőket Ír ja :1)

„Egy, az agyagtalajba egy és fél méter mélyen, két méter szélesség
ben és négy méter hosszúságban ásott földalatti üredékre — a mi verem
nek is nevezhető — az ősember faágakból csúcstetőt épített; ezen csúcs- 
tetőt kívül-belül agyaggal vastagon bekente s mikor a sározás egy ideig 
a levegővel már érintkezett, részei is megszáradtak mind a veremben, 
mind kívül a tető körül, nagy tüzet rakott s ily módon a tető és a verem 
oldalai egy téglatömeggé égve, ez első építésznek mind nyári, mind téli 
biztos menedéket nyújtott.“

Juhász e leírása becses értesítés, mert bár azzal nem érthetünk 
minden tekintetben egyet, mégis igen alkalmas arra, hogy a pécsi és 
szabolcsi telepek e fajta lakásaiban fölismerjük ama veremlakások ana
lógiáit, melyek a nevezetes lengyel i sánezon is nagy számban fordultak 
elő. E lakások építésére vonatkozólag csak annyit óhajtunk megjegyezni, 
hogy azoknak belső falazata mindenesetre ki volt tapasztva és épen e 
tapasz fölrakhatása czéljából vették körül azokat vesszőfonású burkolattal, 
minthogy a puszta földfalon a sározás nem tapadt volna. Ezt a tapaszt

i) Baranyavármegyc és Pécs város régészete 13. 1.



16 Ő S K O R .

aztán sokszor kiégették, sokszor nem, de ha kiégették, azt a födél felrakása 
előtt tették, mert a födelet, ha nagyon lesározták is, a mire semmi bizo
nyítékunk nincs, ki nem égették, annyi egészen bizonyos, mert* az a 
különben is hiányosan égett vékony sártapasz, különösen ha alul a geren
dákat kiégetik, nagyon is megbízhatatlan födél lett volna túlmerész archi
tektúrájával és aligha arithmetikai pontossággal kiszámított teher elosz
tásával. Különben, hogy a rozsé-, szalma-, zsnp- és nádfödél a czélnak 
mily tökéletesen megfelelő dolgok minden lesározás nélkül, az bizonyításra 
nem szorul, hisz mind a három fajta födél ma is szemeink előtt van egé
szen ősi formájában földünk népeinek kisebb fontosságú, különösen gaz
dasági épületeinél.

Ide mellékelt (1) rajzunkon mutatunk be ily kunyhó falából származó 
kiégetett sártapasz-töredéket. Rajzunk a tapasznak belső oldalát mutatja, 
mely a veszszőíönásmburkolattal érintkezett s világosan tünteti föl a vesz-

A lakások alaprajza azonban nem mindig mutatja 
azt a szabályos derékszögű paralellogramma idomot, 
a melyet Juhásznak a pécsi és szabolcsi telepekéiről 
adott leírása"után kell képzelnünk s nem is mindig 
áll egyetlen helyiségből. Ismerünk ugyanis tojásdad, 
sokszögű és néha nagyon szeszélyes formájú verem
lakásokat is e korból, úgy hazánk területéről, mint 
a külföldről. így nevezetesen a boszniai Butmir, mely
nek neolitkori telepe különben is rokonságot mutat 
a baranyai hasonkorú leletekkel, igen érdekes fel
világosításokat nyújtott e tekintetben. Iíoernes Mór 
az e telepről közzétett munkájában öt jellemző alap
rajzot közöl,1) melyek között ’a szabályos, derékszögű 
paralellogramma épen nem látható s a legegyszerűbb 

tojásdad, vagy inkább ellyptikus alaprajz. Az itt közöltek közül csak egy 
lakás áll egyetlen veremből, a többi mind egy vagy két mellékhelyiséggel 
van megtoldva, melyek kisebb öblösödések alakjában járulnak a főüreg
hez. E mellékhelyiségek legtöbb esetben mint előtornácz, ritkábbjesetek- 
ben (t. i. mikor kettő van) mint a tűzhely helye (konyha) szerepelnek. 
A lakások alaprajza, csak kissé gondos kutatásnál is, minden nagyobb 
nehézség nélkül megállapítható, mert az üreg belseje mindig erősen elválik, 
majd sötétbarna, majd fekete szinti, gyakran hamu és széntörmelékekkel 
kevert tömeget képező tartalmával, az u. n. kulturréteggel, az ásatlan 
földtől. E kulturréteg a verem közepén legmélyebb s csakis itt halad le 
150—160 cmnyire, vagy mint Juhász megfigyeléséből látjuk, néha egészen 
két méternyire. Az üreg szélei felé mindinkább vékonyul az, a mi azt 
bizonyítja, hogy vagy lejtős volt a lakás'padlata, vagy hogy annak olda
lai mentén padkák vonultak végig, a mi sokkal valószínűbb.

szők lenyomatait.

í.

i) Hoernes : Die neolithische Station von Butmir. 0., 10. I. 2—5. és 7-ik ábra.
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Az egész kulturréteg tele van a bedőlt falnak már említett tapasz
töredékeivel, valamint egyéb emberi készítményekkel és ételmaradványok
kal, melyek azonban nem mindenütt találhatók egyenlő sűrűén. Legna
gyobb tömegben a tűzhely körül találjuk, mely a lakás legfontosabb 
része s mely különben is könnyen fölismerhető. Hollétét már a fölsőbb 
rétegekben elárulja az edénycserepek, szerszámtöredékek és égett állati 
csontok sokasága s. biztosan ráakadtunk akkor, mikor a lakás padlatán 
erősen égett sártapasz-réteghez jutunk, mely vízszintesen lerakott edény
cserép, vagy kődarabokból álló rétegre van tapasztva, mert a tűzhely ily 
egymás fölött váltakozó két-.liárom, néha egész hét-nyolcz rétegből áll.

Az egymásra következő kunyhók elhelyezése nem szabályos. Itt-ott 
kanyargó sorban haladnak ugyan egymás mellett, de ez a, sor is meg
megszakad. Utczákat nem képeznek, inkább szabálytalan tereket zárnak 
olykor körül, legalább a butmiri ásatások térképe e félét mutat. Hazai 
leleteinkből — sajnos — nem rendelkezünk még ily fölvétellel.

A legsajátosabb, a, mit a neolithkori telepek berendezésénél eddig 
tapasztaltunk az, hogy a temetkezések is bent a telep kellő közepében, 
úgyszólván a lakások közt fordulnak elő. Butmiron ugyan, Iloernes idé
zett munkájának megjelentéig sírokat nem íodöztek föl, de Lengyelen 
ezek képezték az ásatások alatt föltárt leletek oroszlánrészét. Kár, hogy 
baranyamegyei telepekről nincsenek e tekintetben pontos megfigyeléseink 
s így ebben is hézagos az e korbeli megyei telepek képe, holott a Makár- 
tetőről származó ép edényleletek a mellett szólnak, hogy ott is kellett ily 
temetkezéseknek magában a telepben előfordulni.

A mennyiben a megye területén czölöpfalvak voltak, azoknak beren
dezése természetesen más volt. Ezekben eo ipso nem beszélhetünk verem
kunyhókról, mert a kunyhó magas ezülöpökre épült, melyre padlót raktak. 
A verem helyén a veszszőfonású, kíviil-belül sárral tapasztott falat talál
juk, melyet semmi esetre sem égettek ki, de a czölöplakások egykori 
helyén is ott van a kulturréteg, mely az őslakosságnak a kunyhókból 
lehullott, vagy ledobált használati tárgyaiból és ételmaradékaiból kelet
kezett. E kulturréteg, szárazföldi czölöptelepek helyén, néha egész halmo
kat alkot, melyekben több réteg fekszik egymás fölött. Ezek az n. n. 
terra inárúk, melyekből különösen Eölső-Olaszországban, a Pó vidékén 
sokat kutattak át s melyeknek analógiáit hazánkban Pigorini a Tisza 
vidékén megtalálta.

A lakásokban s azok környékén, valamint a temetőkben találjuk 
e legrégibb lakosság kultúrájának emlékeit. E két forráshoz harmadik
nak az őslakosság itt-ott elvesztett, vagy eldobott készítményei járulnak, 
melyeket a szórványos leletek gyűjtő neve alá foglalhatunk össze. Az a 
kép, melyet ezek nyomán megyénk első foglalóinak műveltségi viszonyai
ról nyerünk, nem is oly túlságosan szomorú, mint általában hiszik és ha 
nem is fejlett művelődés, nem is a vadság állapota.

Műveltségének legfőbb anyagi alapja a. kő, melyből fegyvereinek és 
szerszámainak legnagyobb részét készíti s ebben az iparágban valósággal
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mester. A kő megmunkálásának kétféle technikai módját ismeri. Az egyik 
eljárás az u. n. pattintgatás. Ősrégi és a legelső technikai földolgozási 
módja a kőnek, mely az emberinűvelődés legelső szakaszában a negyed
kori művelődésben (palaeolith) a kizárólagos ÍVŰ dolgozási eljárás volt, de 
csak kagylós törésű kőnél alkalmazható, minők a kova, obsidián, ehalce- 
don stb. s abban áll, hogy a kőből a fölületére mórt erősebb, vagy gyón-

2

gébb ütések segélyével apró darabkákat pattintgatnak le s ez által adják 
meg neki a kivánt gyakorlati formát. E technika, melyet a régibb kőkor 
minden szerszámának készítésénél alkalmaztak, az újabb kőkorban, mely 
már egy másfajta eljárást is ismert, csak a finomabb vágó- és szúró
szerszámok (kés, nyíl és lándzsahegy), valamint egy tímár-eszköz, t. i. 
bőrvakaró, készítésénél nyert alkalmazást, mert kiválóan alkalmas épen
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az éles pengék készítésére volt. 2-ik sz. rajzunkban egy sorozatot mutatunk 
be e szerszámokból a szabolcsi, pécsi, tőttősi és dunavidéki őstelepekről.

Második eljárása, melyről ez az egész kor egyik elnevezését (csiszoló
kőkor) is nyerte, a csiszolás volt. Sokkal körülményesebb, valószínűleg a 
természettől ellesett technika, melynek nagy előnye az előbbi fölött, hogy 
bármely kőfaj földolgozására alkalmas s lényegében ugyanaz, a mely ma 
az ékkövek földolgozásában nyer alkalmazást, hogy t. i. a követ egy más 
kőhöz való dörzsölés által formálják. E technikai eljárásra a folyamok 
által kisúrolt éles kavicsok adhatták az impulzust, melyeket a természet 
szinte készen, vagy legalább is félig földolgozott állapotban nyújtott, úgy, 
hogy gyakran csak kevés igazításra szorult, hogy használhatóvá váljék. 
Semmi kétség, hogy a nyers anyag nagy részét a folyamok által hömpöly
gőiéit nagyobb kavicsok szolgáltatták s épen azért, ha sokszor oly kőfajo
kat látunk földolgozva őskori szerszámainkban, melyek a lelőhely kör
nyékén természetben elő se fordulnak, nem kell azonnal kereskedelmi 
összeköttetésekre gondolnunk, bár kétség
telen, hogy ilyenek is voltak és bizonyos 
megszokott és megszeretett kőfajok ily úton 
is elkerültek természetes lelőhelyüktől igen 
távol eső vidékekre.

A csiszoló-technikához használt szer
számok a csiszoló-kövek, melyeknek jelen
léte valamely telepen mindig a helyigyár
tás bizonyítékául tekintetik. Különösen két
féle fajtáját ismerjük. Az egyik, melynek 
alakját a 3-ik számú rajzon Villányról mu
tatjuk be, ez a tétlen csiszoló, mely arra 
szolgált, hogy az alakítandó szerszám-anyagot fölületéhez dörzsölve csi
szolják, mely műtét alatt a csiszolókő mozdulatlan maradt s az alakítandó 
szerszámot mozgatták. Az e fajták rendesen nagyarányú kődarabok, me
lyeknek fölső lapján gyakran láthatók egyrészt ellyptikus teknőalakú 
mélyedések, másrészt ék keresztmetszetet mutató, hosszabb-rövidebb rovát- 
kok, mely utóbbiakban a szerszámok élőt csiszolták. Vannak olyanok, a 
melyeken csak teknőszerii mélyedés látszik s ilyen a rajzunkon bemuta
tott villányi példány is. Logtübbnyire, mint szórványos leletek, egyesével 
kerülnek elő, de nem ritka eset, hogy mint csiszoló-műhely maradványai 
csoportosan találtatnak egy helyen. Juhász gyűjteményében több ily fajta 
fordul elő, melyeknek azonban nem ismerjük pontosan leletkörülményeit; 
jegyzeteiből csak annyi derül ki, hogy villányi leletek. E fajta kövek 
nagyobb zúzok társaságában is fordulnak elő s ily alkalmazásban gabna- 
zúzó a nevük, épen azért, különös rendeltetésük megállapítása végett, 
esetről-esetre kell ismernünk a leletkörülményeket. A csiszolók másik faja 
a mozgó csiszoló, mely rendesen több lapú kőhasáb és arra szolgált, 
hogy a szerszámoknak a finomabb kivitelt megadja, mely esetben 
a szerszám volt mozdulatlan s- a csiszolót dörzsölték hozzá; megyei lele
teink közt eddig nem ismeretes.

2*
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Csiszolás előtt a szerszámokat, ha t. i. nem a természet által félig 
készen nyújtott darabokat dolgoztak föl, a mi egyszerűbb formáknál gyak
ran történt, előbb csak durván kinagyolták. Ily félig elkészített gránit- 
csákányt mutatunk be a bodai telepről 4-ik számú rajzunkon. Ha a szín
számon nyél-lyukat akartak fúrni, azt mindig a csiszolás előtt, a kinagyolás 
után tették, hogy t. i. ha a szerszám fúrás alatt eltörne, megtakarítják a 
csiszolás hosszadalmas munkáját. A csiszolás maga csak úgy, mint a ter
mészetben, melytől azt az ember elleste, nem közvetlenül a két kőnek 
egymáshoz való törzsölése által történt, hanem oly módon, hogy a csiszoló
kőre vizes homokot tettek s tulajdonképen a homokszemcsék végezték a 
csiszolás munkáját. Hz magyarázza meg ama végtelen finom, sima fülű le
teket, melyet e korbeli csiszolt szerszámainkon méltán csodálunk s ugyan 
ez a találmány tette képessé e kor kőiparosait ama végtelenül szabályos 
nyél-lyukak előállítására, melyeket szerszámaikon közönséges nád-, fa-, 

vagy csonthengerrel fúrni tudtak egyszerűen az által, hogy 
a hengert a szerszámra tett nedves homokon forgatták 
körülbelül olyan módon, a mint ma a gyermek fúrja át 
náddal a burgonyát.

5-ik számú rajzunk mutatja be ama jellemzőbb szer
szám- és fegyverformákat, melyeket megyénk területének 
kőipara csiszolt darabokban hagyott hátra e korból. A 
legkorábbi formák a lapos vésők (6-—12. sz.), melyekről már 
említettük, hogy eddig csak a megye északi feléről isme
retesek. Ezek között a 1). számú pées-makártetői darab 
egy a természettől formált kavicsnál nem egyéb s mégis 
csaknem teljesen az e korban divatos egyszerű vésőformát 
mutatja. A 11, 12-ik sz. formákat gyalúnak nevezik a szak

irodalomban s ebből a formából ismeretesek olyanok is, melyek völgyelő 
vésőkép használtattak. Az 5. szám alatti eltört példány hasonló typus, 
de nyél-lyuk fúrása, melynek maradványa még látszik, mutatja, hogy 
hasítószerszám volt. A 2, 4-ik számok alatti balták, a 3. számú csákány, 
a 2. sz. alatti kalapács, a 14—16. sz. alatti buzogányok (köztük a 15. és 16. 
számnak megkezdett, de be nem végzett nyél-lyuk fúrással) valamennyi 
átfúrt, későbbi forma a csiszoló-technika fejlettebb korából. Valamennyi a 
»/í//j ász-féle gyűjteményben van s az 1, 3 ma káraljai, 4. töttősi, 5 szabolcsi, 
6—12 Pécs délkeleti széléről, 13—16 a Pécs fölső-makári, szent-erzsébeti 
és h.-szent-inártoni leletekből való.

A másik iparág, melyet megyénk legrégibb lakossága űzött, a csont- 
fnragás. Telepeinken igen nagy mennyiségben találjuk a szarvas- és őz- 
aganesdarabokat. E darabok legnagyobb tömege vagy feldolgozatlan nyers 
anyaga az őslakosság csontiparának, vagy gyártási hulladéka annak. Hz 
utóbbiakon, melyekből 6-ik számú rajzunkon közlünk egy a Pécs melleti 
Makár-tetőről származó sorozatot, mindig megtaláljuk a kovakések nyo
mait. Szarvas-agancsból leginkább árak, tőrszerü szúrószerszámok s ktilö- 
nöseh sok halta és kalapács készült, melyekből 7-ik számú rajzunk két 
baltát (2, 3. sz.), egy kalapácsot (1. sz.) és egy kisebb fajta árat (4. sz.)
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tok lábszár- és lapoczka-csontjait dolgozták íol. Nagyobb állatok lábszár
csontjaiból olyan fajta hálómerítőket készítettek, a minőket alföldi halá
szaink ma is használnak és keczecsontnak hívnak. ‘) Éhez hasonló for
mában dolgozták föl ugyanezeket korcsolyáknak. Kisebb állatok lábszár
csontjaiból készültek a völgyeid vésőkés árak; a lapoczkacsontok szintén 
mint vésők használtattak föl. Apró, vékony csontok varrótűt szolgáltattak, 
csak olyat, mint ma a sonkacsontból készített fűzőtű. Mindez, egyéb

!) Hermann Ottó : Ősi nyomok a magyar népies halászatban. Arcliaeologiai Értesítő 
u. f. V. 165., 30., 31. sz.

mutat. E csontfaragó-technika mindenesetre elég gyarló, azonban meg kell 
gondolni, hogy az aránylag kemény csont megmunkálására az obsidián 
és kovakés semmi esetre sem oly tökéletes eszköz, mint a csiszoláshoz a 
nedves homok. Épen azért látjuk, hogy a csontszerszám-formák épen csak 
kinagyoltan készülnek. Kerek nyél-lyukra alig akadunk. Őskori csontfara
góink jobban szerették az egyenes vonalat s ha a nyél-lyuk fele kerekre 
sikerült is, mint azt 7-ik számú rajzunk mutatja, másik felénél beéri a 
szegletessel. A szarvas- és őzagancson kívül különös előszeretettel az álla-



hazai leleteinkből bőven ismert formákból azonban itt csak egy árat mutat
hatunk be (7-ik sz. rajz, 4. sz.), mert a többi formákról megyénk terüle
téről, nincs tudomásunk.

Harmadik iparágul az agyagművességet találjuk megyénk noolithkori 
népességénél. Ez iparág termékei aránylag legnagyobb mennyiségben 
maradtak hátra leleteink között, abban a nagy tömegben azonban, mely 
rendelkezésünkre áll, fölötte nehéz azokat kiválasztani, melyek a tiszta 
neolithkorba tartoznak. Fölkutatott telepeink közül ugyanis egyetlen egy 
sincs olyan, mely pusztán csak a neolith-korban bírt volna lakossággal;

6.

mindannyi tovább virágzott a fémkorokban is, mely utóbbiak cgyrészének 
edényibrmái és agyagföldolgozó technikája is sok tekintetben folytatása a 
neolithformáknak és technikának. A legnagyobb nehézség abban rejlik, 
hogy sirlelctek, melyeknek mellékletei viszonylag legjobb kormeghatározók, 
teljességgel nem állanak rendelkezésünkre a megye területéről e korból, 
holott különben is ép ez utóbbiak azok, melyek az ép darabokat szolgál
tatják, míg a telepek keramikus tartalma legnagyobb részben töredékek
ből áll. Ez az oka, hogy nincs módunkban bemutatni mindaz edény
formákat., melyek e korban a megye területén divatban voltak s a miért
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be kell érnünk azzal, hagy a nagy tömegből kiválaszszuk azokat, a melyek 
más, gondosan átkutatott telepekről származó analógiák által, mint e kor
ban dívók határozhatók meg.

Ily jellemző forma mindenek előtt a 8. számú rajzunkon bemutatott, 
csúcsával lefelé fotdított csonka kúpalakú, kótfülü edény (4). E formának 
különösen a fülei jellemzők, melyekből Butmiren *) igen sok fordult elő. 
E karikafület az jellemzi, hogy mindig kissé lefelé konyul s függélyesen 
van átlyukasztva.

Ugyanilyen jellegzetes a 8. számú rajzon közlött tál (1), melyet behajló 
széle utal e korba. Hasonló tálak nagy számban fordultak elő Schliemann 
hissarliki ásatásainál az első, vagyis legrégibb város maradványai közt,2) 
mely neolithkori telepnek bizonyult.

A harmadik typikus forma az a csőalakú, talppal ellátott tál, mely- 
mik talpát a 8. sz. rajz (2) mutatja. Analógiáit ép úgy megtaláljuk a hissar
liki első város3), mint a butmiri telep4) edényei közt. Lengyelen szintén 
gyakran fordult elő s ott is javarészt tiszta neolithkori temetkezésekben,5) 
bár egv-két lengyeli temetkezés
nél társaságában már rézgyön
gyöket is találtak. E sajátságos 
edények rendeltetését kutatva,
Wosinszky előbb Schliemannt 
követve, arra az eredményre j ütött,0) 
hogy azok nem voltak egyebek, 
mint Homerosnál említ, sta/imfáe- 
(világító - edények), melyeknek 
tálján a <)V/r (szurkos fanemü) 
égett; újabb megfigyelései alap
ján azonban azt hiszi,7) hogy 
azok az áldozati tárgyak elhe
lyezésére szánt edények. Mindkét vélemény egyaránt jogosult s kellőké
pen megokolt is, azonfelül épen nem zárja ki egymást, mert egy és ugyan a 
tárgynak több különféle czélra való fölhasználása nemcsak az őskor
ban, de sokkal fejlettebb műveltségű társadalmakban se szokatlan, 
mint ezt az antik triposok sokféle irányú alkalmazása elegendően mutatja. 
Szertartásos vonatkozását legalább a lengyeli sáncz temetkezéseinél s így 
bizonynyal a szomszédos Baranyamegye területéről származóknál ispánnál 
kevésbé lehet tagadni, minthogy sokkal később ugyanezt az edényformát 
bronzból látjuk ama kis bronzszekereken, melyeknek a kultushoz való 
tartozását legutóbb Furtwaengler8) meggyőző érvekkel mutatta ki.

A 8-ik számú rajzunkon (3) bemutatott edény ama negyedik forma, 
mely tiszta kőkori lakosságunknál divatban volt. Csőr alakú fogantyú« 
fülét megtaláljuk Lengyeltől Butmirig.9)

i) Hoernes i. h. 18. 1. 2) Schliemann. 3) U. o. Á )  Hoernes i. h. 17. 1. 5) Wosinszky
i. h. 27. I. °) Wosinszky i. h. ") Archaeologiai Értesítő. U. f. XI. 211—224. Meisterwerke.
9) Wosinszky i. h. XII. tábla 66. Hoernes i.*m.
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8.

formában. Görbevonalú ékítés c korbeli megyei leleteinkből eddig nem 
ismeretes, holott a mcander spirál úgy Lengyelen, mint Buttmiron l) már 
e korbeli leletekben előfordul.

Ez agyagmíívosség nem ismeri a korongot. Edényeit mind szabad
kézzel formálja. Valamennyit jellemzi az aránylag vastag falazat, a gyenge 
kiégetés, mely mindig foltos, azaz nem egyformán vörösre égett, hanem 
helyenként fekete maradt. Friss törésük helye fekete pastát mutat, mely
ben a kavicsszemcsék láthatók, a melyekkel a kövér agyagot soványi- 
tották.

E négy edényforma az, melyeket klasszikus analógiák alapján megyénk 
kőkorának jellemző formául elfogadhatunk. Klasszikus analógiáik jelzik, 
mily messze dél és délkeletre elterjedt divatot képviselnek, de megtalál
juk azokat északon is, különösen a Balti tenger tájain. Ezeken kívül azon
ban, melyek a formákkal ismertetnek meg bennünket, nagy tömeg cserép
töredék került elő megyei telepeinkből, melyek a kor díszítő mustráit 
őrizték meg számunkra. E díszítmények vagy be vannak karczolva, vagy 
plasztikusan rárakva, mindkét esetben geometrikus mustrákat mutatnak, 
melyek közt az egyenest és zeg-zúgvonalat, a háromszöget, négyszöget 
és rhombus találjuk leggyakrabban s ez utóbbiakat rendesen sakktábla-

') Wosjnszky i. Ii, VI, tábla 8. 10. Hoemes i. in. V. tábla,
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Az a foltos égetés, mely e korbeli edényeinket jellemzi, világos bizo
nyítéka annak, hogy e neolithkori lakosság a kemenezét nem ismerte, 
hanem edényeit nyitott tűzhelyen égette. E megfigyeléssel egybehang
zó] ag nem is ismerünk e korból födött tűzhelyet.

A három iparágon kívül, melynek oly tömegesen föntmaradt emlé
keit főbb vonásaikban most ismertettük, különösen még más három felől 
vannak adataink, bár készítményeik, épen mert romlandóbb anyagból 
készültek azok, megyénk területéről nem maradtak reánk. E három iparág 
a fa-, bőr- és szövőipar.

Az elsőnek mai elnevezéseink közül oly nevet találni, mely annak 
összes készítményeit takarná, lehetetlen, mert a munkamegoszlás e korban 
épen csak kezdő stádiumában van s faipara kiterjed házi használatának 
eszközeire ép úgy, mint a házépítéssel és úgy szárazföldi, mint kisebb 
vízi járóműveinek készítésével kapcsolatos tárgyak előállítására is. Tech
nikai eljárása nagyjában ugyanaz, mint a melyet csontfaragásában láttunk. 
Eszközei a kés, balta, véső és az iirvéső. Produktumai a lakások konstruk
tiv alkotó részei, a csónakok, melyeknek egyetlen törzsből kivájt (Einbaum) 
példányait a svájezi czölöpös telepekből ismerjük s számos más oly hasz
nálati tárgy, melyeknek előállítására a fa alkalmasabb anyagnak látszott 
előttük a kőnél és a csontnál.

Bőriparuknak világos tanujelei a vakarókések, melyekről pattin
gatott szerszámainknál szólottunk s melyek arra szolgáltak, hogy a bőrt 
tisztítsák le velük. Ez a mesterség tökéletesen megfelel a mai tímár- 
mesterségnek.

A textil-ipar létezéséről nyers anyag és földolgozott iparczikkekből 
álló leletek csak külföldi telepekben, különösen a svájezi ezölöpépítmé- 
nyekben maradtak ránk ez epochából. Ez utóbbiak tóvize csodálalos 
épségben őrizte meg számunkra az e korban egyedül használt textilnövény, 
1. i. a len magvait, nemkülönben a lenfonálból készített szövetek kisebb- 
nagyobb részleteit. A len földolgozására szolgáló eszközök egyik-másik 
faját azonban megyénk leletei közt is megtaláljuk. Ilyen mindenekelőtt a 
9-ik számú rajzon bemutatott agyagfésü, mely kitilózott kendernek fésü
lésére szolgált s ilyen az ugyana számú rajzon látható agyaggyöngyök 
egy része, melyek a köznépünknél máig is használt orsógomboknak 
(percszlen) ősi formái, milyeneket már a dániai kjökkenmöddingekben 
találunk. Szövőszékek alkotórészeit ismerjük a svájezi czölöpépítmónyekből 
s ezek rekonstrukeziója csodálatosan egyezik a kelet-afrikai négereknél 
ma is használtakéval, melyen a hosszfonalakat két (egy alsó és egy fölső) 
a függélyes síkban vízszintesen fektetett dorongra feszítik ki.

Ipari fejlettsége tehát elég magas volt a megye o legrégibb lakos
ságának. Iparát legnagyobb részben tagadhatatlanul házi iparnak kell 
fölfognunk, de bizonyára nem teljesen s nem minden ágra egyformán 
kiterjedőleg, mert például oly területen, mint megyénk is, a hol úgy a pat- 
tintgatásra, mint a csiszolásra alkalmas kőanyag egyrészt a vizei által 
görgetett számos és sokfajú kavicsok, másrészt hármas csoportban elhe-
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lyezkedett s telepekkel mindenütt sűrűn behintett hegyeinek kőzeteiben 
bőven állott rendelkezésre, van jogunk föltenni, hogy ha egyébben nem, 
a kőipar tekintetében nagyobb gyártási telepek színhelye is volt, a hol 
nemcsak a helyi szükségletnek, hanem a szomszédos vidékek számára is 
dolgoztak, hová készítményeik a házaló kereskedés útján jutottak el. 
Sajnos, leleteinkről oly kevéssé rendelkezünk szakszerű megfigyelésekkel, 
hogy e gyártelepek helyeit pontosan meg nem jelölhetjük. Legnagyobb 
valószínűséggel a Mecsek-hegységi telepekben kereshetjük őket, mint a 
melyek egyrészt a kőanyaggal is rendelkeztek, másrészt a Kapos völgyébe 
vezető kereskedelmi út vonalába is estek; de nem valószínűtlen, hogy 
dunamenti telepeink közt is találhatnánk belőlük, mert e folyam medre 
is bőségesen szolgáltatta az anyagot. Villány helyzete mindkét szempont
ból előnyös s ama csiszolókövek, melyeket e vidékről bemutattunk, nagyon 
valószínűvé tesznek egy esetleg ott virágzott gyártelepet.

Egy nép, mely az ipari fejlettségnek ily fokára emelkedett, ha nem 
művelt is, vadnak nem nevezhető s megyénk első lakossága nem is volt 
az. Láttuk iparát, mely ellene mond ennek s ha vizsgáljuk egyéb vonat
kozásai tekintetéből, ugyanarra az eredményre jutunk.

Ha mindenekelőtt foglalkozását tekintjük, azt ^találjuk,1“ hogy.* bárja 
vadászat és halászat ősi foglalkozásait űzte, valamint hogy azjUMelem- 
szerzés e két módja napjainkig is megmaradt — nem ismeretlen előtte a 
baromtenyésztés és a földművelés sem.

Neolithkori lakosságunk vadászatainak eredményeiről mindenek-előtt 
ama nagyszámú agancsmaradványok szólanak, melyeket*őskori telepeink
ből gyűjthetünk egybe s melynek, mint kedvelt szerszámanyagnak, sze
repét már láttuk. Ez agancsoknak nagy része bizonynyal nem vadászat
ból származott, mert annak az eredménye elvégre is kétes'és'időhöz kötött, 
az iparosnak pedig állandóan kell a szerszámanyag; hanem úgy kell 
azokat javarészben tekintenünk, mint az évi agancshullatás után össze
gyűjtött anyagot. Ez kényelmesebb is, biztosabb is és csak is így magya
rázhatjuk meg kellőkép az agancseszközök nagy számát és elterjedtségét. 
Azonban a másik túlságba esnénk, ha föl nem termők, hogy más részük 
bizonynyal vadászzsákmányból eredt, annál is inkább, mert konyhahulla
dékaikban megtaláljuk az agancsosoknak többi csontjait is, nemkülönben 
egyéb vadak, különösen a nyúl és vadkan, továbbá egy-két viziszárnyas, 
mint a vadkacsa és szárcsa maradványait. A lakások tűzhelyei táján igen 
gyakoriak az apró kova és obsidián nyílpengék; föltehetjük tehát, hogy 
azok az elejtett vad húsával kerültek oda s így neolithkori vadászaink 
egyik fegyveréül ezeket tekinthetjük. Ha azonban tekintetbe veszszük, 
hogy pld. hazánkban még a XVII-ik században a buzogány is szerepel a 
medvevadász fölszerelésében, úgy bátran föltehetjük, hogy újabb kőkori 
lakosságunk összes fegyvere érvényre jutott vadászataiban is.

Nagy tévedés lenne mégis azt hinni, hogy az őskori vadászat egye
düli formája a fegyverrel való vadászat lett volna. Nem ez volt az egyedüli, 
sőt még csak nem is az általánosabb formája annak. Ez ősi foglalkozási



ágnak fontosabb formája a veremkészítés és tőrvetés volt, melyeket az 
Orvvadász úgy kisebb, mint nagyobb vadra ma is alkalmaz s melyeket 
aránylag kevésbé hatékony fegyverei birtokában, legrégibb lakosságunk 
széliében kellett, hogy űzzön.

Halászatának nemcsak eredményeit ismerjük a konyhahulladékokban 
reánk maradt halszálkákban, de javarészt eszközeit is. Nincs módunkban 
ugyan — különösen megyénk területén — szorosan kiválogatni ama 
halászeszközöket, melyeket már a neolithlakósság használt, de mind az, 
a mit a kor művelődéséről eddig elmondottunk, följogosít bennünket annak 
föltételezésére, hogy ez egészen ősi foglalkozási ág amaz összes formáit, 
melyek az őskor többi periódusaiban is tanulmányozhatók, már e korban 
kifejletteknek tekintsük.

Itt mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a mint ma lövik a halat pus
kával, ép úgy az őskori ember halászatában is volt szerepe a nyílnak, 
sőt épen erre a halászati módra kell visszavezetnünk a harpúnát, vagy 
fogas szigonyt, mely csontból készített formájában az őskori halász vető
szerszáma volt. E mellett azonban már korán kifejlettek a horgok, melyek 
a neolith epochában szintén csontból készültek s több változatuk van, 
u. in. a szigony-horog, egyenes horog s végül a görbe. Ezek mellett egész 
sorozatát találjuk az őskori agyagtárgyaknak, melyeknek úgy a horgá
szatban, mint a hálóval való halászatban nagy szerepük volt.1) 9-ik számú 
rajzunkon mutatunk be egy sorozatot megyei őstelepeinkről származó 
agyaghalászeszközökből, melyek javarészt ma is divatban vannak. Az e 
rajzon látható hálóköveket ma gyalomnak hívják és a háló vízbe sülyesz- 
tésére használják. Hasonló czélra szolgál a gyöngyök egy része is, bár 
más részük (különösen a díszített) orsógombul szerepelt, valamint az 
átfúrt agyagkorong is. E fajta szerszámokat, mai népies halászatunk 
után ítélve, nemcsak hálósülyesztőkül használták, hanem a fenékhorgok 
fölszerelésénél is, a mikor t. i. több egymás mellé fűzött horgot sülyesz- 
tettek a fenékre. E halászati módnál a part felőli részen egy nehezék 
tartja a zsineg végét s ezt pallókőnek hívják ma. Minden tizedik horog 
után egy kisebb nehezéket, mai nevén böncső-1, a zsineg másik végére 
pedig ismét egy nagyobbat akasztanak, melyet most végkőnek hívnak. 
A rajzunkon bemutatott szerszámok közül palló- és végköveknek tekint
hetjük a csonka, gúla idomú, fölül átfúrt nehezékeket, melyeket régebben 
tüzikutyáknak neveztek és tűzhelyen használt edénytart ó-talpaknak néztek, 
bár a mindegyikben látható fúrás ellentmond e féle rendeltetésük
nek. E fajta nehezékeken gyakran látunk bizonyos jegyszerü díszítménye
ket, mint a milyen az egyik példányon látható dűlt kereszt is. Ez a szokás 
mai népies halászatunkban is meg van s minden halász nehezékei más- 
más jegyet viselnek, gyakran a tulajdonos monogrammját. E példányok 
egy részében, úgy látszik, az őskor böncsőit kell látnunk.

p Hermann Ottó : Ősi nyomok a magyar népies halászatban. Arehaeologiai Értesítő 
V. k, 15:j—l(i7.
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Ugyancsak hálóneliezékeket készítettek nagyobb állatok lábszár
csontjaiból is, mint erről a csontfaragó-iparnál már megemlékeztünk. Eze- 

'ket gyakran tévesztik össze az e korban szintén divatban volt csontkor
csolyákkal, melyekhez csakugyan igen hasonlítanak. A jellemző különbség 
köztük az, hogy míg a keczecsontnak nevezett halászszerszám mindkét 
végén a csont tengelye irányában van átfúrva, addig a korcsolyákon vagy 
épen nincs fúrás, vagy keresztbe vannak átfúrva, mert ezeken így, amazo
kon úgy esik jobban a kötés-.

Magát a hálót bátran tekinthetjük oly halászeszköznek, melyet neo-

&

9.

lithkori népségünk már ismert. Egyrészt u. i. termeli a fontosabb textil- 
növényt, a lent, másrészt a csiszolt kőkorból származó svájczi czölöpépít- 
ményekből maradtak ránk hálórészletek is.

Igen jellemző halászeszköz végül mai halászainknál a halzsirszedő 
kanál is, melynek kanalát rendszerónt egy jobb oldali kagylóféle (Anasonta) 
szolgáltatja, nyelét pedig egy arra való, a végén behasított ág képezi. 
Őskori leleteinkben gyakran akadunk ily átlyukasztott békateknőkre, melyek 
annál valószínűbben tekinthetők ily kanalakul, mert ékszerül alig alkal
masak, míg mint halzsírszedő-kanalak ma is kitűnő szerszámnak bizo- * 
nyúlnak.
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Hogy e legrégibb lakosságunk baromtenyésztő volt, arról az a fauna, 
melyet társaságában találunk, ékesszólóan beszél. Megyénk leletei közt 
minduntalan találkozunk állati csontokkal. Igaz, a leletföljegyzésekben, 
egy pár eset kivételével, nem találkozunk maguknak az állatfajoknak tüze
tes megjelölésével és így e csontok egy részét mindenesetre az elejtett vadak 
számlájára kell Írnunk, azonban egyrészt már megyénk amaz állatcsont- 
leletei közt is, melyek kétségtelenül e korbeli emberi készítmények társa
ságában találtattak, vannak oly állati csontok, melyek ma is élő házi
állatoktól származnak; másrészt a mennyiben megyénk leletei hiányosak, 
hasonkorú hazai leletekből ismeretesek ilyenek. Ezekből látjuk, hogy 
neolithkori lakosságunk házi állatai között legnagyobb szerepet a szarvas
marha játszik s ezen kívül a lónak egy a mainál valószínűleg kisebb vál
faja, a juh, sertés és a kutya.

Kiterjedt földművelésről szólnak a gabnamagvak, melyeket e kor
beli leletekben födöztek föl. Ezek szerént művelték a búzának egy sajá
tos faját (Triticum monococcum), mely hazánk területén, úgy látszik, 
kiválóan kedvelt gabnafaj volt, mert csaknem minden nevezetesebb neo
lit ht.elepünkön, így Tószegen* 1) a baradlai cseppkőbarlang leletei közt 
(Aggtelek mellett), Fölső-Dobszán 2) és Lengyelen *) megtalálható, de meg
találjuk Butmiron és Schliemann hissarli leletei közt is .4) A búzának 
egyébként egy másik faja (a Triticum compactum) ép oly általános elter
jedést mutat. E kívül különösen az árpát (Hordeum vulgare), a lencsét 
(Ervum lens) és lent (ez utóbbi kettőt eddig csak külföldi, különösen 
svájczi leletekből) találjuk e magleletek között. Szihalomról ugyan ugorka- 
és köles-magot is találunk fölemlítve az irodalomban, ez azonban nem 
szakértőtől származó adat.

E magvakat majd föl raktározva találjuk messze terjedő, vastag réte
gekben, mint Tószegen, majd kisebb rakásokban, mint Butmiron, majd 
mint halotti mellékleteket edényekben, így pl. Lengyelen, de minden eset
ben szenesedett állapotban s gyakran többféle fűmaggal keverve, melyek
hez itt-ott szenesedett mogyorók és almadarabok járulnak. Szenesedett 
állapotuk oka felől eltérők a vélemények. Legmegokoltabb mégis Schröter 
zürichi tanár véleménye, a ki a butmiri maradványok tüzetes tanulmá
nyozása alapján igen komoly érveket hozott föl az állítása mellett, hogy 
o neolithkori növénymaradványok szenesedett állapotukat mesterséges pör
kölésnek köszönik. Hogy a pörkölés mindig megelőzte-e a gabnanemüek 
eledelül való fölhasználását, azt nem dönthetjük el, minthogy, úgy látszik, 
csak azok maradtak reánk, a melyek a pörkölés folytán konzerváltattak 
s az is valószínű, hogy épen ezért állottak ellent az idő fogának. Nincs 
kizárva azonban, hogy ez az eljárás, mint az aszaláshoz hasonló konzer- 
válási mód, épen csak ama gabonanemüeknél alkalmaztatott, melyeket

i) Archaeologiai Értesítő R. f. 11. 83. 2) Engler: Botanische Jahrbücher für Sistema- 
tik etc. III. k. 1888. 281. cs k. I. Staub: Praehistorische Pflanzen aus Ungarn. 3) Wosinszky
i. müvében Deininger dolgozata. ■*) Hoernes i. művében Schröter dolgozata.



télire raktároztak el, annál is inkább, mert ugyanilyen elbánásban része
sültek az almarészek és mogyorók is, melyek reánk maradtak.

Ha már most a megye őslakosságát ama leletek világításában néz
zük, melyek azt mint baromtenyésztő és földművelő népet mutatják be 
előttünk, a melynek nyájaiban és a gabonafölöslegben jelentkező vagyona 
van, lehetetlen elzárkóznunk ama föltevés elől, hogy a tulajdon és birtok 
fogalma teljesen ismeretlen nem lehetett előtte. A fiatal jószág fölnevelése 
munkával és fáradsággal jár, ép úgy mint a föld megművelése és sem a 
pásztor, sem a földműves nem hajlandó munkája gyümölcsén ellenszolgál
tatás nélkül osztozni. E tulajdon és birtokviszonyok természetét nem 
ismerjük, de annyit a latin pecunia (pénz) szóból, mely a lábas jószág 
(pecus) nevéből származik, láthatunk, hogy fontosabb eleme s tán már 
ekkor ár és értékmérője épen a lábas jószág  volt, melyet úgy is mint 
táplálékot, úg}T is mint a munkában segítő társat, igavonót becsülniük 
kellett. Bármiként álljon azonban a dolog, annyi bizonyos, hogy megyénk 
neolithkori lakossága általában békés, földművelő nép benyomását kelti, 
mely ez egész korszakon belül lassú, de folytonos haladást mutat. 
Őstermelésével javakat állít elő, melyek kultúrájának állandóságot bizto
sítanak s magát a kényelem bizonyos mértékével veszik körül. Van lakása, 
melyet biztosítani is tud, ismeri a tűz használatát, melylyel nemcsak az 
időjárás zordonsága elől védekezik, hanem fölhasználja azt ipari czélokra 
is. Szép érzékét elárulják edényeinek díszítményei, valamint a gyön
gyök, melyeket átfúrt állatfogakból, kagylókból s bizonyára agyagból is 
készített ékszerekül s karpereezei, melyeket kagylóból, kőből, agyagból 
állított elő. ’) Ruházatában nem a bőr játszsza a kizárólagos szerepet, mert 
a vászon és tán a gyapjúszövet sem ismeretlenek előtte. Ennyire előhala
dott népnél nagyon természetesen meg voltak a vallásnak bizonyos elemei 
is, melyeknek tanúságait az e korból származó leletek közt előfordult fetis- 
szerü agyag állat- és emberalakok2) s az a gondosság képezik, melylyel 
halottaikat eltakarították. A földöntúli életben való hitüket pl. mi se 
bizonyíthatná ékesszőlóbban, mint az étehnaradvánvok, melyek halot
tadénak sírjában födöztettek föl.8)

Hátra volna még, hogy megfeleljünk ama kérdésekre, hogy az a 
legrégibb lakosság, melynek művelődési viszonyait az eddig elmondot-

k 2, 3) Sem ily ékszereket (az agyaggyöngyöktől eltekintve, melyeknek, mint láttuk, 
más rendeltetésük is volt), sem agyagállat- és emberalakokat, sem temetkezést e korból, 
legalább pontos megfigyelésben, megyénk területéről nem ismerünk, de az első kettőre nézve 
az általunk folyton hivatkozott két klasszikus lelőhely, Lengyel és Butmir közül különösen 
az utóbbi (Hoernes i. m. II. tábla), a temetkezési módra pedig Lengyel (Wosinszky i. m. 
XIV. tábla 22—25. 1.) szolgáltat közelfekvő példákat. Ez utóbbi nyomán kétségtelen, hogy 
megyénk e kori lakosságának temetkezése is égetetlen volt. Halottaikat az anya méhében 
nyugvó csecsemő helyzetéhez hasonló, zsugorított, fekvő helyzetben tették a sírba, fölpipo- 
rézetten s elásva azokat fegyvereikkel és szerszámaikkal, valamint különféle edényekbe, 
különösen a megyénk területéről is ismert csőalakú talppal ellátott tálba (8. sz. rajz 2.) he
lyezett eledelekkel, mint túlvilágra szóló útravalóval.
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takban vázoltuk, miféle népfaj volt, honnan s mikor került megyénk 
területére?

E kérdéseket illetőleg meglehetős valószínűséggel állíthatjuk, hogy 
megyénk e legrégibb lakossága az indo-európai, másként árja-családnak 
egy eddig előrenyomult ága, mely hazánk területén keresztül terjeszkedve 
húzódott dél felé s népesítette be későbbi tovább nyomulásában a balkáni 
és appennini félszigetet is.

Ennek bizonyítékai első sorban a szárazföldi czölöpös telepek, az u. n. 
terra márák, melyekről már föntebb említettük, hogy ép úgy találhatók 
hazánk folyammenti telepei közt, mint Fölső-Olaszországban a Pó mentén.

Másodszor amaz ízlésbeli rokonság, melyet a hazánktól északra és 
délre eső területek neolith és kezdő fémkori leleteinek agyagművessége s 
ama hasonlóság, melyet e területek e kori házi állatai, földművelésének 
produktumai s hazánkéi között találunk, mint ezt megyénk leleteinek a 
butmiri leletekkel való összehasonlításánál láttuk.

Végül harmadszor hazánk földrajzi helyzete. A legújabb nyelvészeti 
kutatások ugyan is döntő súlyú bizonyítékokat szolgáltattak a tekintet
ben, hogy az árjaság ős hazája nem, mint korábban hitték, Ázsia, hanem 
Európa északi része, különösen a keleti és balti tenger vidéke volt s ezzel 
a területtel hazánk oly természetesen függ egybe, hogy egy onnan ter
jeszkedő nép szinte ki nem kerülhette azt. E tájakról három hatalmas 
folyamvölgy is vezet a Duna-Tisza völgyébe, t. i. az Elbe, Odera és Visz
tula völgye, mint ugyanannyi természetes útja a népek vándorlásának, e 
hármas útvonalat tekinthetjük tehát ama vándorlás színterének, meljT az 
első árja lakosságot a Duna völgyébe s annak vízrendszere közvetítésével 
megyénk területére vezette és pedig oly időben, mikor e népfaj neolith- 
műveltségének korát élte, vagyis a használati fémeket még nem ismerte, 
tehát mindenesetre a harmadik és második Kr. e. évezred határai közt. 
Ez a faj teremtette meg ott az első telepeket, kisebb-nagyobb ipari és 
kereskedelmi központokat; honosította meg a baromtenyésztést és föld
művelést. Ez szolgáltatta ama békés földművelő elemet, mely csak meg
termékenyítésre várt, hogy erősebb és magasabb kultúrát, fejleszszen kitartó 
szorgalmával.



Az első használati fémek kora.
'4

Az első használati fém, moly a megye 
őskori lakosságának kultúráját, megterméke

nyítette, a réz volt, melyet előbb tisztán, később ónnal vegyítve mint bron
zot használtak fegyverek, szerszámok és ékszerek készítésére. A kultúra 
ez új, az előbbinél jóval tökéletesebb hordozója, úgy látszik, megvál
toztatta megyénk lakosságának ethnikus összetételét is. A réz-szerszám- 
formák között ugyan is, melyeket megyénk leletei, egybehangzókig hazánk 
egyéb Jelhelyeiről ismeretes réz-leletekkel szolgáltatnak, nagy vonásokban 
osztályozva, két jellemző csoportot különböztethetünk meg. Az egyik csopor
tot, mely e tekintetből kevésbé fontos, ama szerszám-formák alkotják, 
melyek alakra nézve hajszálnyira egyeznek a csiszoló kőkor formáival; 
a másikat s e tekintetben fontosabbat ellenben azok képezik, a melyeknek 
megfelelő formákat a tiszta kőkorban hiába keresünk, a mennyiben pedig 
azoknak megfelelő formák kőből is előfordulnak, ezek félreismerhetetlenül 
magukon viselik a fémformák hatását s így létrejöttük az első használati 
fém ismeretének korába helyezendő. E második csoport, melynek jellemző 
formái a köpüs véső, fejsze, balta és csákány, már régóta képezik a szak
körök különös figyelmének tárgyát1) s így azok elterjedési köre, valamint 
ama központ, a honnan elterjedtek, meglehetős pontosan meg van álla
pítva. Bennünket megyénk őslakosságának ethnikus összetétele szempont
jából épen ez a központ érdekel, a mely nem más, mint a mai keleti és 
közép Oroszország, különösen pedig ama vidék, mely az Altai és az Ural, 
jelesen a Jenisei és a Káma közt terül el, s ha az első használati fém 
föltüntével, megyénk területén oly rézszerszám-formákkal találkozunk, a 
melyeknek kisugárzási pontja képen az Ural altáji vidékek jelentkeznek,

ö Legutóbb 1 lumpéi József összegezte az ez irányú kutatások eredményét: Újabb 
tanulmányok a rézkorról. Budapest, 1805.
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úgy már ez a tény maga is jogot ad annak föltételezésére, hogy e két, 
egymástól oly távol eső terület közt bizonyos összefüggést tételezzünk föl, 
a mit különben előttünk már mások is megtettek. A kérdés csak az, miben 
állhatott ez összefüggés?

E kérdésre a földrajz adhatja meg nekünk a valószínű feleletet.
Az előbbi fejezetben láttuk, hogy mi módon függ össze hazánk terü

lete a keleti és balti tenger vidékével, mely az árjaság ősi fészkéül jelent
kezik s ha most az urál-altáji vidékek felé irányozzuk tekintetünket, látni 
fogjuk, hogy az összefüggés hazánk és ama vidékek között se kevésbé 
van meg. A Volgába ömlő Káma a Don és Deneper által jellemzett és a. 
Kaspi és Fekete tenger északi partjai fölött vezető vízrendszerével meg
adja nekünk a lehető legtermészetesebb összeköttetést, mely a Duna-Tisza 
völgyébe vezet s melyet a későbbi népvándorlások is unos-untalan követtek.

Mindazonáltal e két terület közt van egy lényeges különbség s ez 
abban rejlik, hogy míg a hazánk és a Keleti és Balti ten
ger vidéke közti terület aránylag csekély, addig az ural- 
altáji területet a terjeszkedésre alkalmas óriási tér választja 
el attól; mi se természetesebb tehát, minthogy egy a 
mondott tengerek melléke felől haladó árja terjeszkedés 
jóval előbb érte hazánkat, mint az ép oly természetes úta- 
kon nyomuló, de tőlünk aránytalanul távolabb fekvő umi
nit éji — mondjuk turáni — terjeszkedés.

Előbb föltett kérdésünkre tehát feleletünk csak az 
lehet, hogy a megye, mely csiszoló kőkorában az árják 
révén az európai kontingens északi területeivel jutott össze
köttetésbe, az első használati fém föltiintével az észak- 
nyugati és belső ázsiai népekkel is kapcsolatba jutott; 
megnyílt számára a második forrás is, melyből népek és 
kulturelemek özönlöttek tájaira s ezzel megkezdődött hazánk 
s vele a megye területének az a világtörténeti hivatása, 
hogy az árjaság és ural-altáji népelemek hasznos egybeolvadásának mind 
napjainkig szintere legyen.

Hogy az ural-altáji népek benyomulásának formája milyen volt, a. 
felől manapság bajos volna még határozottan beszélni, vannak azonban 
némi támpontjaink, melyek bizonyos hozzávetésekre följogosítanak.

így nevezetesen nagyon valószínűnek látszik, hogy első föllépésük 
szórványos, békés betelepülés jellegével birt, hogy úgy mondjuk, kezdet
ben inkább csak a faj és művelődésének kisugárzásai érték területünket. 
Nagyobb tömegek inváziójának kezdetben nyoma nincs.

Telepeink természetében ugyanis a tiszta rézszerszámok felléptével 
nem tapasztalunk lényeges elváltozásokat. Az életmód és szokások ugyan- 
azonosak, mint a minőkkel az előbbi fejezetben ismerkedtünk meg, az a 
változás pedig, a melyet a fémművességgel bővült ipar terén látunk, szin
tén csak az állapotok békés változatlanságáról beszél. Míg egyrészt ugyanis 
azt látjuk, hogy a legegyszerűbb szerszámformák, mint a 10. számú raj-

3
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11.

zunkon bemutatott lapos véső, teljesen megegyeznek a csiszoló-kőkor 
azonos szerszámaival; addig másrészt azt is tapasztalhatjuk, hogy a jel
lemzően a íemteehnika által fejlesztett formák kőből is készültek. Okorág- 
ról mutatunk be 11-és 12-ik számú rajzunkon egy csiszolt kőcsákányt, mely 
szemlélteti ez állításunkat. E példány már fokos formájával is fém
kori typust képvisel s annál inkább mutat ilyent részleteinek kidolgozá
sával. Lapjainak hornyolatos kezelése, fokának korongja megannyi stilisz- 
tikus fejlemények, melyek a mily természetesen fejthetők meg a fém ter
mészetéből s a kovácsoló technikából, ép oly kevéssé felelnek meg akár 
a csiszoló földolgozási eljárásnak, akár a kő természetének.

Nincs módunkban pontosan megjelölni, hogy <* lassúbb természetű 
beszüremkedés meddig tartott, annál kevésbé, mert ma még eldöntetlen 
az a kérdés, hogy a tiszta rézből készült fegyverek és szerszámok közül 
azok, melyeket mi föntebb, mint ural-altáji csoportba tartozókat, a máso

dik csoportba helyeztünk,
nem kell e részben az első 
használati fémek korának 
második periódusába, t. i. 
a bronzöntés korába he
lyeznünk,1) hogy azonban 
(írre a rövidebb, vagy liosz- 
szabb ideig tartott átmeneti 
állapotra az ural-altájiság 
nagyobb tömegű s fontos 
következményekkel járó be
nyomulása következett, azt 
egynél több okunk van föl
tételezni.

Első, általánosabban is
mert s mások által is több
ször, bár nem ily okozati 

összefüggésben, fölemlített okunk erre nézve az, hogy a magyarországi 
és fölső olaszországi szárazföldi ezölöpös telepek (terra márák) összehason
lításából nagy valószínűséggel az tűnt ki, hogy az italiknsok (Fölső-Olasx- 
ország őslakói) a bronzműveltség kezdetén voltak akkor, mikor a Duna 
vidékéről, tehát hazánk területéről Fölső-Olaszországba vonultak. Úgy 
hiszszük, ennek az elvonulásnak a tömegesebb ural-altáji invázió volt 
az oka.

Második okunk, hogy ily benyomulásban higyjünk, az a lényeges 
változás, mely hazánk területén a bronzkorban a temetkezési szokások 
tekintetében beáll. Az előbbi fejezetben láttuk, hogy neolithkori lakossá
gunk égetetlenül temette el halottait. Ezzel ellentétben azt látjuk, hogy 
a hazánk területéről ismert bronzkori temetkezések túlnyomó többsége

P Hampel: i. h. lő. 1.
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égetett temetkezés; e korbeli sírmezőink az u. n. urnatemetők, melyeknek 
urnáiban az elhaltak égetett csontjainak maradványait leljük némely 
bronztárgy társaságában. Távol legyen tőlünk, hogy az ősrégészeti kuta
tások mai stádiumában, mikor épen Oroszország területéről oly kevés 
ténybeli megfigyelés áll rendelkezésünkre, tisztába akarjuk hozni e 
mélyreható ethnikus változás okát, de mikor azt látjuk, hogy a kievi kor
mányzóság területéről már a csiszoló kőkorból ismeretesek égetett, u. n. 
urnatemetkezések1) s viszont másrészt azt tapasztaljuk, hogy hazánk terü
letén a csiszoló kőkorban általánosan dívó égetetlen temetkezés az ural- 
altáji fegyver- és szerszámformák fölléptével mint szorul lassan-lassan 
háttérbe s mint válik a bronzkor elején mind szórványosabbá, hogy annak 
vége felé teljesen eltűnjön, lehetetlen teljesen elzárkóznunk a gondolat 
elől, hogy a halottégetésben valamely ural-altáji törzs szokását lássuk, 
mely bár eleinte csak e hódítók szokása, de a mely elől az autochton 
népé lassankint háttérbe szorul s végre teljesen eltűnik.

Harmadik okunk az, hogy bronzkori emlékeink, bár nem megyénk, 
de hazánk egyéb területeiről — lovasnépről tesznek tanúságot. Zabla- és 
lószerszámdísz-leleteknek bővében vagyunk e korból, a ló őshazája pedig 
belső Ázsiának pusztaságain van; 
dél Ázsia és egész Afrikában a 
ló eredetileg ismeretlen volt.
Egyiptomban csak a hiksosok 
uralma után való időből (Kr. e.
2085—1575) találunk oly ábrá
zolásokat, a melyeken fölszer- 
számozott lovak fordulnak elő, 
de itt is túlnyomóak ama képek, melyeken a ló kocsit húz s már Hoer- 
nes2) figyelmeztet bennünket arra az éles különbségre, mely a ló fölhasz
nálása tekintetében oly nép közt van, mely maga szelídíti azt (Rassen- 
nomade) s a közt, a moly a lovat szelídített állapotban veszi át. Az előbbi 
jóllehet ért ahoz is, hogy szekérbe fogja lovát, mégis túlnyomóan lovas
nép; míg az utóbbi ha mindjárt szokva van is ahoz, hogy tevéjét és 
szamarát megülje, kezdetben nem igen szánja rá magát a lovaglásra, 
inkább szekérbe fogja s úgy viteti magát, mint ezt a pharaók és az achajok 
csataszekereinél látjuk. Maga a Jó még nem bizonyítéka egy lovas nép 
fölléptének, hisz mint igavonót láttuk kőkori leleteink közt is, 
ségek társaságában azonban, a minők közt bronzkori zabláink 
nek, bízvást elfogadhatjuk annak.

Végül negyedik okunk az ural-altáji törzsek tömegesebb 
fásának föltételezésére az, hogy némi valószínűséggel köthetjük azt össze 
az ural-altáji népek délre irányuló egyik ősi előnyomulásáról szóló ada
tokkal.

13—14.

oly jelen- 
megjelen-

benyomu-

i) Antunovich W. 11.: Uober dió Typen der Bestattung im Gouv. Kicv. Archiv für
Anthropologie etc. XXI. 1892. 154. 1. - )  Hoernes: Urgeschichte des Menschen 110. I.



ŐSKOR.36

Erre vonatkozó adataink részben emlékszerüek és históriai természe
tűek, részben mondaiak.

Emlékszertí adataink ama föliratos emlékek, melyeket sznmir-akkad 
föl iratok neve alatt ismer a szakirodalom. Ősrégi emlékek ezek, melyek 
Mezopotámiának, a sémi lakosságot megelőzött s magas műveltségre jutott 
lakosságától erednek s melyeknek tartalmát a ni nivei palotákból származó 
glossariumok segélyével assyr fordítások révén sikerült az assyriologusok- 
nak megfejteni. Ez emlékek nyelve a későbbi assyr szövegekben akkud
nak neveztetik.1) Kiváló nyelvészek kutatásainak eredményei szerént az 
akkad nyelv nem mutat semmi rokonságot sem az árja, sem a sémi, 
sem a chamita idiómával, míg ellenben a turáni nyelvemlékekhez, kiilö-

1G.

nősen pedig a finnhez igen közel áll.2) Ezek szerént a sznmir-akkad 
elnevezés alatt ural-altáji népekre kell ismernünk, kik ősi hazájukból 
aránylag korán délfelé vonultak s ott aránylag magas műveltség hordo
zóiul jelentkeznek.

Ez emlékszem adatokhoz históriai adatképen Justinus római tör
ténetíró túlmagasnak tartott ama históriai adata járul, hogy Elő-Azsia 
lö száz éven át szkitha uralom alatt állott s hogy csak az assyrai Ninus 
uralma alatt (1200 Kr. e.) szabadult föl ez uralom alól. Justinus ez 
adata szerént a szkithaság Kr. e. 2700 évvel nyomult Előázsiába s mint-

Ű Akkadnak a babyloni királyok alatt a mezopotámiai alföld délkeleti részét liivták, 
míg ezen alföldnek Assyriával határos fölső része ezen időben szurair nevet viselt. 2) V. ö. 
Hoernes: Urgeschichte des Menschen, 435. 1.
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hogy a szkitliaság turáni voltát ma már komolyan kétségbe vonni alig 
lehet, minden valószínűség a mellett szól, hogy Justinus ez adata az 
akkad bevándorlás emlékét őrzi. Nagyon természetes, hogy az e féle adat 
megbízhatósága csekély s lehet, hogy az általa nyújtott évszám túlmagas, 
de az ellenkezője se lehetetlen s épen azért egyéb bizonyítékokkal is 
támogatnunk és fölvilágosítanunk kell.

Minthogy Justinusnak a szkithákról közölt adata oly erős valószínű
séggel volt alkalmazható az akkad bevándorlásra, utalnunk kell arra, a 
mit Nagy Géza a szkitliák eredetéről szóló mondáról, Herodotost inter
pretálva mond, melyben a különböző időbeli vándorlás gondolata nyer 
kifejezést s melyet Herodotos két változatban közöl. Bennünket tárgyunk 
szempontjából a monda szakavatott magyarázatából csak az érdekel, hogy 
maga a szkitha monda is ismer egy régibb vándorlást, mely délfelé húzó
dott ; a mondából pedig csak az a változat, a mely szerént a mondái ősapa 
Targitaos az égnek (Zeus-nek) s a Borysthenes folyam leányának volt fia 
s Targitaostól Dariusnak a szkitha földre való betöréséig 1000 esztendő 
telt el. Dárius Kr. e. 514-ben vonult a szkitliák ellen s így ez a régebbi 
szkitha-vándorlás a monda világításában a Kr. e. 16-ik századba esik.

Ha azonban Justinusnál, a történetirónál számba vettük azt, hogy 
adata nem tarthat arithmetikai pontosságra számot, annál inkább kell ezt 
tennünk oly idő meghatározásánál, melynek meg tisztán mondái alapja 
van. Mind a kettő megtűri, de meg is kívánja az indokolt kiigazítást s 
ezt bizonyos pontig tárgyi bizonyítékok alapján tehetjük meg az őskori 
leletekből merített tanúságok igénybe vételével.

A bronzkor kezdetének abszolút chronologiájára nézve ugyanis becses 
összeállításokat bírunk Montelius Oszkártól úgy ama területre nézve, a 
hol az aránylag legrégibbnek látszik, valamint ama területre nézve is, a 
hol az legkésőbb lépett föl. Első közleménye szerént1) Egyptomban a 
bronzot a mi időszámításunk előtt 3000 évvel már ismerték. Nem tudjuk 
mire alapítja e túlmagasnak látszó dátumot, mert idézett czikkében azt 
mivel sem indokolja, de annyi bizonyos, hogy ugyan erre vonatkozó máso
dik czikkében 2) még ónszegény bronzot is, tehát olyant, a melyben az 
ón sokkal kisebb arányban van meg, mint ez a bronzkorban szokásos volt, 
csak a XII-ik dynastia idejéből, azaz a Kr. e. harmadik évezred végéből 
Ind hiteles leletből, t. i. a káliumból idézni. Azon a területen tehát, a hol 
eddigi ismereteink alapján legrégibb a bronzkultura, Kr. e. 2000—2100-nál 
nem igen tudjuk annak kezdetét magasabbra datálni. Ha pedig Skandi
náviát, vagyis ama területet veszszük tekintetbe, a hol e kultúrának kez
dete a legkésőbbinek látszik, úgy ismét csak Monteliusra támaszkodva 
azt találjuk, hogy e területen a Kr. e. 15-ik századra kell tennünk a 
b ronzkultura k ezdetét.

!) Sur la Chronologie de l äge du bronzé. Gartaillhac et Chantre : Materieux, XIX. 
111. 1. 2) Die Bronzzeit ira Orient u. Griechenland. Archiv für Anthropologie etc. Berlin 
XXI. k. 1890. 1—40. 1.
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2000—2100 és a Kr. e. 15-ik század, ez az a két határ, moly között 
a bronzkor első föllépte mozog. Reánk nézve fontosabb a magasabb, mert 
oz a déli fémműveltség első fölléptének dátuma, mely azon a területen, 
a mely felé az akkad és régibb szkitlia vándorlás vonul, a kahuni ónsze
gény bronzleletekkel még inkább réz-, mint bronz-műveltséget jelez a 
Kr. e. harmadik évezred végén, tehát 2000—2100 körül. Ettől az időhatár
tól Justinasnak az akkad bevándorlásra vonatkoztatott dátuma fölfelé 
(i—700 évvel esik messzebb; míg a régibb szkitha-vándorlás mondaszerii 
adata 500 évvel lefelé távolodik el attól s ha átlagos 500 évet Írunk ez 
utóbbihoz, míg az előbbit ugyanennyivel csökkentjük, úgy épen a 2000—2100. 
év körül járunk, mely az első déli fémműveltség korának nagy általános
ságban, a leletek alapján megfelel.

Nevezzük tehát akár akkádnak, akár szkithának a 
népelemet, mely e fémműveltség hordozója, annyi bizonyos
nak látszik, hogy ural-altáji csoportként jelentkezik, mely 
kiömlésével óriási területeket önt el ép úgy, mint a mai 
törökség. Más kérdés az, hogy mennyiben tiszta e népáradat 
műveltsége, vagy belső összetétele, akár ethnikus, akár ipari 
sajátságaiban. Erre nézve bizonyos, hogy az árjaság zend 
ága már a fémműveltség kezdetén a csúd-magyar csoportnak 
közvetlen szomszédja volt, hogy tehát már akkor kellett bizo
nyos kölcsönhatásoknak létre jönni.

E népelemek nevezetesebb átalakító hatása azonban 
csak akkor jelentkezik úgy hazánk, mint megyénk területén, 
mikor az tömegesebb invázió alakjában történik s abban áll, 
hogy a megye békés földművelő lakosságával szemben a 
hazafias, nomád, hódító elemet képviseli. Békés hajlamú föld
művelő népek vegyülése liarczias nomád elemekkel mindig 
állandóbb jellegű alakulásokra vezet, melyekben az előbbiek 
a kultúra folytonosságát biztosító produktiv, az utóbbiak pedig 
annak védelmet nyújtó uralkodó elemként szerepelnek s csak
ugyan, az akkád feliratos emlékekkel jelzett ural-altáji invázió 

nyomán, rendre látjuk megalakulni a Tigris és Euphrates közti területeken 
az egymást követő államokat, melyeknek tömörítő magvát minden való
színűség szerént az említett liarczias nomádelemek képezték.

Hazánk területén ily államalakulásokról ez időszakból nincs ugyan 
tudomásunk, de hogy bizonyos állandóbb jelegű, területileg is elhatárolt 
szervezetek tényleg létre jöttek, a tekintetben nem vagyunk híjával egy
két nyomatékos jelenségnek.

Talán legfontosabbak ezek közt az u. n. ördögárkok, vagyis a 
hosszabb, rövidebb vonalban, néhol kettős, sőt hármas sorban is haladó 
sánczból és árokból álló védművek, melyek nagyobb területeket látszanak 
körülzárni s közbe-közbe sáncztelepekkel is meg vannak erősítve. A nép 
ezeket ördög-árkoknak, vagy esörsz-árkoknak nevezi, mely utóbbi név 
szintén nem egyéb, mint az előbbinek szláv alakja (certovsky jarek =
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ördög-árok).1) Hogy o védművek őskori néptől erednek, ahoz kétség 
alig fér. Ama leletek közt, melyek környékükön előfordulnak, sok külön
böző kor emlékeit találjuk, de ezek között az őskoriak soha se hiányoz
nak, sőt épen ezek, különösen pedig a bronzkoriak, vannak legnagyobb 
számmal, épen azért ha létrejöttük korát akarjuk megállapítani, kormeg
határozóknak csak a legkorábbiakat, tehát az őskoriakat vehetjük. E véd- 
művek mindig oly területeken húzódnak, mely nélkülözi a természetes 
védelmet s egész rendszerük olyan, mely másként, mint-határvédelmi mű 
nem magyarázható úgy annyira, hogy ha koruk tekintetében forgott is fönt 
eltérés azok közt, kik velük foglalkoztak, rendeltetésük tekintetében soha. 
Úgy tekinthetjük tehát ördög-árkainkat, mint az első fémkorokban hazánk 
területén keletkezett állandóbb jellegű szervezetek határvédelmi műveit.

Az ördög-árkok rendszere — fájdalom — máig sincs tisztába hozva, 
azonban már az is, a mi tisztába hozataluk tekintetében eddig történt-s 
a mit Römer idézett munkájá
ban foglalt össze, arra mutat, 
hogy több ily területileg is ellui- 
tárolt szervezet jött létre hazánk
ban, melyek között leghatalma
sabb a nagy magyar Alföldön 
keletkezett lehetett, mint a mely 
területi viszonyaival, steppeszerü 
klímájával és flórájával a leg
alkalmasabb is volt a hasonló 
területről érkezett harezias no
mád törzsek megtelepülésére s 
a mely terület ez időtől fogva
folyton sajátos külön állást tanúsít az ország többi területeivel szemben 
s e külön állása legjellemzőbben abban nyilvánul, hogy míg a turáni 
benyomulásoknak mindig nyitva áll s annak vagy ellen állani nem tud, 
vagy épen szívesen fogadja be, mint azt a sarmata-jazig, a hunn, avar 
és magyar benyomulások eléggé mutatják, addig minden más, és pedig 
sokszor magas kultúrák képviseletében föllépő nép benyomulásának hat
hatósan ellentáll s legfölebb annak kulturelemeiből fogad be egyetmást, 
a mint ezt a város lakó kelta s a magas műveltségű római invázióval 
szemben megtette, mely utóbbi bár jobbról-balról szomszédja volt s lábát 
az országnak úgy keleti (Dácia), mint nyugati (Pannónia) részében meg
vetette, a nagy magyar Alföldre benyomulni még se tudott soha. Ebben 
leli magyarázatát az is, hogy ez időtől fogva hazánk területe mindig csak 
akkor képezett összetartozó egészet, a mikor turáni faj egyesítette azt, a 
mely az annak szivében élő, hasonlag turáni jellegű alakulásokkal egyedül 
volt képes megküzdeni.

i) Römer Flóris F .: Les fossés diable en Ilongrie. Az ősrcgészeti és embertani nyol- 
czadik kongresszus budapesti Compte-Rendu-jében, 39—77. 1.
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Megyénk területe eliez a szervezethez aligha tartozott, de az ördög
árkok, melyeket Römer térképén találunk, azt mutatják, hogy egy másik 
(* féle létezett a dunántúli dombvidéken is, a mint hogy a kis alföldön, 
másként pozsonyi medenczében, sőt a felföldön és Erdélyben is van jogunk

27.

ilyeneket föltételezni. Megyénk ama területhez tartozott, melynek határ- 
védművei a dombovár-ujlaki és a Regöly-Palkonya-Lak irányában észlelt, 
de kevéssé átkutatott ördögárok-maradványokban maradtak reánk. Fővonala 
a Drávától haladhatott északnak Tolnamegyén keresztül a Duna mentén
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s legészakibb nyomát, Römer térképén, a Fehér- és Komárommegye hatá
rán lévő Csókakőnél találjuk. Mellékvonala Dombóvártól indul s a Bala
ton leié halad. ‘)

Ily állandó alakulások mellett szól, e védműveken kívül, az a 
bámulatos ipari haladás is, a melyről leleteink tanúskodnak s melyről 
különösen az agyag- és fémiparnak nagy mennyiségben reánk maradt 
emlékei nyújtanak fogalmat. Már a tiszta rézszerszámok kíséretében is 
oly agyagművességgel találkozunk, mely a kőkorinak magasan fölötte áll. 
Ez agyagipar termékeiben eltűnik a vastag, durva falazat, hogy egy 
más, finomabbnak, néha bámulatos vékonynak adjon helyet. Az agyagot 
földolgozás előtt iszapolja, a kövéret soványítja, de mindig finom szem
csék hozzákeverésével. Égetése, ha nem is halad mindig a vörösig, de 
egyenletesebb s a mi legmeglepőbb, formái választékosak, kecsesek, egy 
bizonyos forma kör változatai közt tudatosan mozgók s jóllehet a korong 
használatának nyomait nem mutatják, mégis nemcsak állandóan megma
radnak ugyana formakörben, hanem bámulatosan szabatos kivitelűek, 
úgy, hogy ha föl kell is adnunk azt, hogy ez agvagművesség ismerte 
volna a fazekas-korongot, lehetetlen be nem látnunk, hogy régi tradicziókra 
támaszkodott, melyek kifejlesztették a szerszámok bizonyos, előttünk eddig 
ismeretlen fajait, melyek az alakító kezet munkájában támogatták. Ugyan
csak e tradicziőkhoz tartozott az edények külső falának finomabban 
iszapolt agyagréteggel való bevonása, melyet aztán esontsimítókkal oly
kor ragyogó fényesre csiszoltak. Még erősebben jellemzi ez iskolát a 
fehér tömésü ékítés, melyben bátran tisztelhetjük a zománcz és berakott 
munka legősibb formáját. Ezen ékítési modor, melynek mintáit megyénk 
leleteiből a 26- és 27-ik sz. rajzunkon mutatunk be igen előkelő példányok
ban, abban áll, hogy a mélyítve rajzolt mintát krétaszerii anyaggal töltik 
ki. Hogy ez agvagművesség a bronzöntés általános elterjedésének korá
ban nem hanyatlott, hanem teljes erejében virágzott, dúsan teremtve a 
legváltozatosabb formákat, arról alább nyújtandó rajzaink (28. sz.) vilá
gos képet adnak.

Az a kép, melyet e kor fémipara nyújt, ép ily erőteljesen domborítja 
ki annak ipari haladását. A rézszerszámok egy része ugyan durva kovács- 
munkánál nem egyéb. Ilyen a 18, 14-ik számú rajzunkon bemutatott két- 
pengéjü csákány is, mely, tekintve azt, hogy élei, helyesebben éle és foka, 
nem állanak keresztben, mint rokon formájú hazai analógiáié, hanem egy, 
ugyanazon tengelybe esnek, a legtisztább ural-altáji formát mutatja.2) 
E technikát azonban korán fölváltja a lemöntés, úgy, hogy a rézszerszá
mok egy része is öntve és kovácsolva van; ettől pedig bár messze esik 
a bronz föltalálása, de az erre való törekvést rézszerszámaink itt-ott föl
lépő antimon-8) és óntartalma, melyet, úgy látszik, a réz keményítőse 
végett kevertek ahoz, elárulja. A bronzöntés általános elterjedésével fejlik

x) Römer idézett müvéhez mellékelt térképen. 2) Aspelin: Antiquitos du nord íinno 
ougrien. 218—220, 220, 233. sz. 3) Haiupol i. m. 40. 1.
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ki aztán igazán erőteljesen hazánk fémipara, mely annak rézbőségében 
kedvező talajra talált. Megyénk nem utolsó helyen áll e tekintetben.

Eddig ismert leleteink közt is találunk bizonyítékokat arra nézve, 
hogy a megye területén több bronz öntőműhely volt. így bizonyítékok 
első sorban ama minták, a melyekbe a bronztárgyakat öntötték. 15—17-ik 
számú rajzunkon három ily mintát mutatunk be, melyek közül egyik 
esüngő-díszítmények (17. sz.), a második tokos véső (16. sz.) öntésére 
szolgált, a harmadik (15. sz.) pedig egy késöntő mintájának töredéke, 
melyből csak a nyél alsó vége maradt meg. Ugyanerről szólnak ama bronz- 
rögök, melyek vagy mint földolgozatlan nyers anyag lepények, pogácsák, 
rudak, vagy alaktalan, sokszor megkezdett darabok formájában fordulnak 
elő, vagy mint öntési fölöslegek az u. n. öntőcsapok (Gusszapfen) formá
jában. 22-ik számú ábránk egy ily nyers bronzrudat mutat, melyet Aril- 
lányon találtak. Az öntési anyagot azonban nemcsak a nyers bronz szol
gáltatta, hanem a használat közben elkopott, vagy eltört bronz-fegyverek 
és szerszámok is, melyeket a bronzművesek összeszedtek és újra beolvasz
tottak. Ilv újra beolvasztásra szánt bronztárgyakat mutatunk be IS—21-ik 
számú rajzainkon a bozsoki öntőműhely maradványaiból, mely, míg egy
felől a megyénk területén virágzott bronzöntőipar bizonyítéka, másrészt 
hű képe ama fegyverek, szerszámok és ékszerek főbb formáinak, melyeket 
e kor bronzipara termelt. A 18-ik számú táblán a tokos vésők jellemző 
formáit látjuk, melyek inkább csak formáikra nézve egyeznek meg ama 
szerszámokkal, melyeket ma vésőnek hívunk; rendeltetésük — ép úgy 
mint a kővésőké — az is volt, hogy görbe végű nyélre erősítve, balta, 
vagy kalapácsul szolgáljanak.

19-ik számú rajzunk (29—34. sz.) az öntőrögöket és öntőcsapokat 
mutatja, melyekről már szólottunk s melyek minden ily öntőműhely
maradvány jellemző ismérvei. Ott látjuk továbbá a tőrök (l, 2, 4, 6, 7. sz.), 
egy kard, (18. sz.), egy lándzsacsúcs (10. sz.), egy késnyél (3. sz.) és a 
fűrészek (5, 11—17. sz.) töredékeit, melyek közül nemcsak a tőr, kard és 
lándzsacsúcs, hanem a késnek az a nyeles formája is, melynek typusát 
itt látjuk, mind e fémipar fejleményei. Ej) ilyen fémkori fejlemények azok 
a sarlók, melyekből 20-ik számú rajzunk mutat egy jellemző sorozatot. 
21-ik számú rajzunkon a karperecz (27 a, b, 6—8. sz.), gyűrű (18, 19, 
21, 26. sz.), tükör (9, 20.) és gombostű (10 a, b sz.) formáival találkozunk, 
különböző sodrony (16, 17. sz.) és lemez (3, 11, 12, 15, 22—25. sz.) ékszer 
és használati tárgy töredékeinek társaságában.

Nagyon természetes, hogy egy ily természetű lelet, mely az elhasz
nált tárgyak összetöredezett és esetleges gyűjtelékéből áll, nem adhat teljes 
fogalmat a formagazdagságról, mely hazai bronziparunkat annyira ki
tünteti, mindazonáltal betekintést enged abba, a mi nem jár haszon nél
kül, mert látjuk ama technikai eljárásokat, melyeknek birtokában van ; 
látjuk, hogy nemcsak a kovácsolást ismeri, mely a bronzművességben 
kissé háttérbe lép, de a nittolásnál, mely különösen a kard-, tőr- és kés
markolatok, illetve fogantyúk burkolatának fölerősítésénél alkalmazásban
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van, hanem ismeri a forma-vésést, az öntést, a sodronyhúzást is s föltűn
nek a lemezmunka nyomai. A fém-megművelés ily változatos eljárásainak 
birtokába pedig csak hosszú és szakadatlan műgyakorlat útján juthatott el, 
ez pedig csak tartós nyugalom mellett lehetséges, a mi ismét csak úgy 
képzelhető, ha az állandóság bizonyos formájával fölruházott szervezetek 
1 étrej öttét föltételezzük.

Ez összevágó jelenségek a mellett szólanak, hogy megyénk lakossága 
az első használati fémek föl léptével elvesztette tiszta árja jellegét; elvesz
tette pedig ural-altáji elemek benyomulása következtében, melyek elől az 
előbbi árja-lakósság egy része délre húzódik, másik s tán nagyobb része 
megmarad az ismert tájakon; egybeolvad az új jövevényekkel s föntartja 
a kultúra folytonosságát. Ez magyarázza meg megyénk fémkori leleteinek 
elegyes képét, melyekben kőkori formák mellett s azokkal együtt a lom- 
koriakat is megtaláljuk. Élénken illusztrálja ezt a villányi (30 és 35-ik 
számú rajz) és alsó-mindszenti leletek (38-ik számú rajz) elegyes képe 
s melyekben ép úgy megtaláljuk a pattintgatott és csiszolt kőszerszámo
kat, mint a réz- és bronzformák jellemző képviselőit. Ennek megfelelőleg 
a legnyüzsgőbb élet központja most is az a dombvidék, melyen legrégibb 
műveltsége fejlett s a hová mai központja is esik. A Pécs melletti Makár- 
tető, valamint Pécs egész környéke mit se veszít fontosságából s a megye 
egész lakossága egy aránylag nyugalmas és hosszú epochát élt át, a mely 
alatt erkölcsei szelídültek, műveltsége magasra fejlett s kereskedelmi úton 
igen távoli kulturteriiletckkel lépett összeköttetésbe.

Láttuk, hogy fémművoltségét aránylag korán kezdte, mert a terű le
ién előforduló tiszta rézformák arra az időre utalnak, melyek a délre irá
nyuló legelső fémmozgalmat jelölik, melynek területe egyébként is útjába 
esett s látjuk, hogy ennek nyomán hatalmas fémipart fejlesztett, melynek 
fejlődését ha nem is lépésről-lépésre, de legalább főbb vonásaiban figye
lemmel kísérhetjük. A megye területéről reánk maradt bronz-leletek leg
nagyobb része ugyanis a bronzkor végéből származik, a melyekben csak 
('Ív ét ve találjuk a korábbi formákat s ez egészen természetes is, mert eze
ket a divat változtával javarészben újra beolvasztották és modernebb for
mába öntötték; ez azonban egyrészt még se történt minden egyes eset
ben, másrészt a modernebb forma se szorítja ki teljesen és egyszerre a 
régebbieket, úgy, hogy mégis módunkban van rámutatni egy-két ily fej
lődési fokozatot jelölő typusra. így látjuk a 10-ik számú rajzunkon bemu
tatott vésőben a legegyszerűbb, kőkori formát utánzó szerszámot, melyből 
később a tokos-véső fejlett ki. Ennek további fejleménye a peremes ős 
szárnyas véső, megyénk területéről eddig nem ismeretes ugyan, de annál 
több példányban ismerjük az erre következett fejleményt, a tokos vésőt. 
Egész sorozatot mutattunk be ezekből a bozsoki leletről közlőit rajzunkon 
s a 23—25-ik számú rajzokon közölt két példány a fejlődésnek szintén 
két phazisát képviselik. A 23-ik számúnak díszítményei ugyanis nemcsak 
egyenesekből álló mintájukkal mutatnak korábbi fejleményre, liánom annak 
durvább vonalú, domború öntető kivitelével is, míg a 24. és 25-ik szánni

4
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29.

mellett fön tartotta magát,arról mindkettőnek egyképen kicsiny volta, valamint 
a megerősítésükre szolgáló fül hiánya s az ezt helyettesítő szeglynk tanns- 
kodik, a mely két körülmény mindig a késő formákat jellemzi. Fiiletlen

rajzon szemközt és oldalnézetben bemutatott példány későbbi eredete mellett 
görbe vonalú mintájának m élyített, bár szintén öntéssel kivitt vékonyabb vo
nalai tanúskodnak. Hogy azonban e két különböző fejlemény együtt és egymás
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totós véső ugyanis a skandináv bronzregiónak csak harmadik, a kicsiny 
vésők pedig annak csak negyedik, ötödik és hatodik periódusában lép
nek föl. r)

Nem volna helyén való, de fölösleges is lenne a fejlődés illusztrá
lására további typologikus fejtegetésekbe bocsátkoznunk, mert ez egy 
typus fejlődése is alkalmas ama hosszú időtartam megítélésére, melyet a 
réz és öntvénye a bronz használata jellemez. A skandináv bronzkor tar
tama ugyanis, melynek első periódusában e typus legegyszerűbb, végső 
periódusaiban pedig annak legfejlettebb formáját találjuk, meglehetős való
színűséggel tehető a Kr. e. 1.5-ik századtól a Krisztus születését megelő
zött 500-ik év közé terjedő időre, tehát annak tartama a skandináv régió
ban mintegy ezer év, mely alig lehetett megyénk területén is sokkal 
rövidebb s tényleg azok a számok, melyeket erre vonatkozólag hozzávető
leg ismerünk, megerősítik azt. Föntebb az első fémmozgalom kezdő korát

fejlődésteljes kor megyénk lakosságának szokásait meg ne változtatta, 
erkölcseit meg ne szelídítette volna, az már a priori kizártnak tekinthető, 
de leleteinek tanúságaival is ellentétben áll. Föntebb utaltunk már ama 
változásra, mely a bronzkor virágzó szakában a temetkezési szokások 
tekintetében észlelhető, a mikor is égetett temetkezések váltják föl az 
addig szokásban volt égetetleneket. F változás nem rögtön állt be, hanem 
lassan, fokozatosan terjedt. A fémkor elején erősen tartotta még magát 
az 'előbbi divat. Martonfáról ismeretes egy ily temetkezés, mely mellett a 
84-ik számú rajzunkon bemutatott tűt lelték párjával. De a szokások és 
erkölcsök változásáról szól már e temetkezéseknél is az, hogy a temetők 
elválnak.a lakóhelyektől s ezen túl a temetőt mindig a telepeken kívül •

• p Montelius: Sur la Chronologie de tage du bronzé. Materieux etc. 1885. I—VI. tábla. 
2) Montelius i. m. cs Cultur Schwedens 43. 1.

2000—2100-ra tett ü k 
s azt is valószínűnek 
találtuk, hogy me
gyénk lakossága már 
ez idő tájt megismer
kedett az első hasz
nálati fémekkel, a vas 
pedig nálunk, úgy lát-

r szik, a Kr. e. tizen
kettedik évszáz táján 
lép föl, ez tehát körül
ijeiül ugyanoly idő
közt mutat, mint a 
mekkorát a skandináv 
bronzkor tartamául ál
lapítottak meg.

Hogy e hosszú és
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kell keresnünk. Összehasonlítva azonban a csekély számot, mely eme
letien temetkezésekből e kori leletekben rendelkezésünkre áll azzal amagy 
tömeggel, melyben hullaégetéssel találkozunk, nagyon valószínűnek látszik, 
hogy az előbbi szokás nem sokáig tartotta magát s hogy a hullaégetés 
hovatovább általános szokássá vált. Megyénk területéről egyik legjobban 
kiaknázott ily égetett temetkezésekből álló temetőül a Makár-liegy alján 
a téglaégetők táján elterülő temetőt említhetjük. Kimeríthetetlen bányája 
(' temető az őskori leleteknek, melyek javarészben agyagedényekből s egy
két apró bronztárgyból állanak, melyeket rendesen az égetett csontokat 
tartalmazó hamvveder szolgáltat. Ebből a temetőből származnak Horváth 
Antal és Juhász László gyűjtésének legszebb keramikus darabjai, melyek
ből a 28 és 29-ik sz. rajzainkon gyűjtöttünk egybe egy pár jellemző darabot. 
E két rajzunkon oly edényeket mutatunk be, a melyeknek közelebbi lelet- 
körülményei nem ismerete
sek s épen azért kormeg
határozás alapjául nem ve
hetők, de ugyancsak a 
makáraljai telepről állíthat
tunk össze három oly cso
portot, melyekről Juhász 
szíves közlése folytán hi
le lesen megállapítható az 
együvé tartozandóság. —
Ezekben három külön te
metkezésnek bírjuk, ha nem 
is teljes, de a meglévőkben 
legalább hiteles tartalmát.

Az első temetkezés(31. sz. 
rajz) áll mindenekelőtt egy 
nagyobb tojás dadalak ú, kes
keny, k i baj lószé 1 ii edénybő 1, 
melyet alsó részén rátett plasztikus rovátka-szallag ékít. E szallagot négy 
helyen kiugró, nyelvalakú bütyök tagolja. Ugyané bütykös ékítést találjuk 
a síma, behajtó szélű gömbszelet idomú tálon, mely e temetkezéshez tar
tóz«) második darab s ugyancsak ez jellemzi a 32-ik számú rajz 2. számú 
darabját. A temetkezés korát pedig alkalmasan jelöli meg az e két darab
bal együtt lelt bronz spirál-henger.

A 2-ik temetkezés (32. sz. rajz) nagy edényét ugyana nyelvalakú bütykök 
két sora ékíti, melyet az előbbi temetkezés edényeinél láttunk s formája 
is egyezik azzal. E temetkezésnél is megtaláljuk a tányér alakú edényt 
(a benne lévő csonttöredékek felől hiteles értesítésem nincs, de ha azok 
égetett emberi csontok maradványai, akkor bizonynyal a nagy edényből 
származnak; ha pedig állati csontok, úgy eredeti helyükön lehetnek). Ez 
edényen kívül látunk a leletben még egy sima, csőtalpú edényt, melynek 
rendeltetéséről kőkori analógiájánál (8. sz. rajz, 2.) már szóltunk, továbbá
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hét, darab szallagkarika alakú bronzgyöngyöt, mely a temet
kezés korát állapítja meg.

A harmadik temetkezésből csak a benne előfordult 
bronz sodrony-karpereezet mutathatjuk be (83. sz. rajz) a 
velük talált edények nélkül.

A szokások és erkölcsok mélyre ható átalakulását 
kellett eredményeznie az új népelemek benyomulásával járó 
új társadalmi berendezkedésnek is, melynek egyik példá
ját, a védelmi rendszer elhatárolásra törekvő természetében 
volt alkalmunk látni s ezen átalakulásokat még erősebbé 
kellett tennie azon befolyásoknak is, melyeket lakosságunk 
a déleurópai, északafrikai és nyugatázsiai magasra fejlett 
kultúrákkal való kereskedelmi összeköttetés révén kapott, 
mert fémkorában e harmadik területtel is összekötte
tésbe lépett. Egyptom, Szíria, Mesopotámia, Cyprus, Kis- 
Ázsia s az aegei tenger szigetcsoportjának magas iém- 
•műveltsége ugyanis alkalmas közvetítőkre talált ;i kalmár-

kodó phönicziekben, kik 
annak termékeit messze föl
dekre hordták el. E terület 
felől pedig két alkalmas út 
is vezet a Duna völgyébe. 
Az egyik a Fekete-tenger 
mellől vezető kényelmes 
vizi-út, a másik az a szá
razföldi, a mely Salonikitől 
a Vardar és Maricza men
tén haladva átjut a Balkán 
nyugati kiágazásain s a 

Morava völgyén jut el a Dunához. Kétségtelen, hogy terü
letünk szempontjából a kereskedelmi összeköttetések tekin
tetében mindig az előbbi volt a fontosabb út. Megyénk s 
egész hazánk területe ugyanis az ural-altáji népeknek a 
Don, Deneper és Dnjeszter folyamvidékein történt legelső 
megtelepedésétől egész a tatárjárásig mindig a most neve
zett terület természetes függelékekép jelentkezik s az a 
hatás, melyet a déleurópai, nyugatázsiai s az ezekkel 
egybefüggő kultárterület mi felénk kisugároz, java részben 
oly turáni elemekkel vegyesen jelentkezik, melyeket más
honnan, mint a Don-Deneper vidéki turániaktól, nem kap
hattunk. Ez úton keresztül kellett tehát kapnunk mindama 
bronz typusokat, melyek révén megyénk az egypto-phüniezi 
területtel egybefügg, nevezetesen bronzkardjaink törzsalak
ját, félholdas markolatvégii tőreinket stb,
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35.

azt. Semmi kétség, hogy az a kölcsönhatás, melyet a balkáni terület és 
hazánk területe közt a ki- és betelepedések formájában a két terület eth- 
.nikiis színezése tekintetében ma tapasztalunk s mely megyénkre horvátul, 
hazánk távolabbi részére szerbet és oláhot, viszont a Balkánra magyart 
visz, e régmúlt korban is föntállott. Meggyőznek arról bennünket a ha
zánkról szóló legelső történelmi tudósítások, melyek a területünkön élő 
népeknek többször tulajdonítanak oly szokásokat, melyeket ők a Balkánon 
akkor élt népekéinek neveznek.

A másik út, mely bennünket a Balkánnal köt össze, bár kevesebb 
fontosságúnak tekintendő a kereskedelmi összeköttetések szempontjából, 
de annál jelentékenyebb közvetetten szomszédsága miatt. E terület szintén 
belé tartozik az egypto-phöniczi kultúrkörbe, ha mindjárt annak igen a 
szélén álló katonája is, ez tehát, ha közvetve is, okvetlenül juttat megyénk 
területének kulturhatásokat, melyek annál fontosabbak, mert azok bizony
nyal nemcsak művelődési, de ethnikus elemek szempontjából is színezik



A  vasm űveltség kora.

Az előbbi fejezetben láttuk, hogy a bronzművelt
ség virágzása idején, megyénk lakossága úgy etlmikus 
összealkotása, mint műveltsége tekintetében oly elegyes 
természetű, mely alkotó elemeit mind a két szem
pontból, különösen három főforrásból, meríti. E három 
forrás közül világtájak szerént az egyik északi, a 

másik keleti, a harmadik déli irányból indul s területünkön, mint köz
ponton fut egybe, teljesen megfclelőleg a megye földrajzi helyzetének. 
Az északi forrás, mely a legrégibb s melynek megyénk első betelepülőit 
köszöni, a bronzműveltség korában alig érezteti hatását, a keleti és déli 
erősebben érvényesül, de e kettő közül is a keleti a fontosabb; ez adja 
meg hazánk bronzkori műveltségének azt a különleges jellegét, mely oly 
föltűnő, hogy a szakirodalomban külön bronzregióként tárgyalják.

Annak a keleti iránynak, vagy ha úgy tetszik, műveltségi központ
nak jelentősége azonban, melynek megyénk területén a bronzműveltség 
korában oly erős etlmikus és kulturális hatását látjuk, a vas fölléptével 
fokozottabb mérvben lép előtérbe és pedig oly területen, melynek megyénk 
is integrans részét képezi.

Körülbelül az assyr birodalom terjeszkedésének idejében, mintegy a 
Kr. e. 1250-ik év táján ugyanis a Fekete-tengertől északra és nyugatra 
fekvő s a Kaukázussal és Balkánnal jellemzett területen, mely terület 
hasonló jellegű folytatását az Alpesek vidékében találja, megjelent a vas, 
ez az új és fontos használati fém, egy a bronzműveltség folytatásaként 
jelentkező, de mégis egészen sajátos műizlés társaságában. Ez a műizlés, 
melynek legközösebb vonásai a társaságában megjelenő vas és a bizton-
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sági tűk alakjában megjelenő legkorábbi és legegyszerűbb rnhakapcsok, 
vagyis fibulák; megjelenésének egymástól távol eső keleti és nyugati pont
jain jelentékeny különbségeket tüntet föl, melyek a módon halványodnak 
és folynak egybe, a mint egymás felé közelednek. Míg ugyanis a Kaukázus
ban ezen az eddig átkutatott területek messze fekvő keleti pontján ez első 
vasműveltségnek a vasat csak mint ékítést, avagy kisebb dísztárgyak 
anyagát látjuk alkalmazva, addig azon nyugati nevezetes telepen, melyről 
ez az egész kulturepoclia egyik nevét is nyerte, t. i. a keleti Alpesekben 
fekvő Hallstattban a fegyverek igen nagy része is, t. i. a kardok és lánd
zsák, vasból készültek. Erősen jellemzi e műizlést a bronzplék munka is, 
alkalmazása azonban nagyon különböző a keleten és a nyugaton. A kau
kázusi kobáni sírmező leletei alig nyújtanak mást e nemben begöngyölt 
szélű, lemezfejii gombostűket, kisebb lemezmunkákat és elvétve egy-egy 
edényt; ellenben a nyugaton már a Balkántól kezdve alkalmazása oly 
bőséges, hogy Hildebrand nem habozott, épen ebben látni c műízlés log- 
jeilemzőbb sajátságát.

Hazánk területe ez egymástól oly távol fekvő keleti és nyugati terü
let közé ékelődik, még pedig oly módon, hogy érzi ama déli területek 
hatását is, melyek a keleti területről induló áramlat módosítására nyu
gat felé haladó útjában legnagyobb mértékben folytak be. A Duna-Tisza 
közti rész a Tiszántúllal és Erdélyivel szorosabban a keleti, míg a Dunán
túl, hova megyénk is tartozik, inkább a nyugati csoporthoz csatlakozik. 
Ennek meglelolőleg a liallstatti ízlésű vaskard oly ritka hazánk területén, 
hogy a Szilágyi Sándor szerkesztésében megjelent „Magyar nemzet tör
ténetének“ a honfoglalásig terjedő fejezetéhez írt előszavában, annak szer
zője nem is hiszi, hogy nálunk a kelták föllépte előtt az ősi bronzművelt
ségnek vége szakadt volna. ’) A mennyiben pedig ily ízlésű vaskard mégis 
előfordult, az javarészt a dunántúli területre esik. Épen így állunk a bronz- 
pléh művű tárgyak tekintetében, Dunántúlról egy pár első rangú leletünk 
van; mindjárt a szomszédos Tolnavármegye kilencz kisebb edényt (bordás 
eisták) és egy nagyobb sima pléhedényt (situla) mutat föl a kaposinenti 
Kardról,2) hogy csak a legkiválóbbat említsük, míg hazánk keleti fele 
kisebb plélimunkáknál egyebet nem szolgáltatott. Megyénk területéről a 
bozsoki öntőműhely-maradványok közt a 19-ik számú rajz 20 és 21, és a 
21-ik számú rajz 12, 28. sz. száma alatt ily nagyobb fajta pléhedények 
beolvasztásra szánt töredékeit lá tjuk ; kisebb pléhmtmkából ugyana ma
radványok közt a 21-ik számú rajz 11, 24 és 25. száma lemez-pitykéket, 
a 3-ik szám egy lemez-dudort, a 4, 12, 22 és 23. szám pedig kisebb lemez
munkák töredékeit mutatja. Ugyancsak megyénk területéről mellékelünk 
ide egy lemezművű övcsüngőt 33-ik számú rajzunkon, mely egyik igen 
jellemző darabja ez ízlés nyugatibb csoportjának.

Az első vaskultura tehát, mely kirándulási pontja szerént keletinek 
mutatkozik, nyugat felé való haladásában az eredetitől mindjobban eltérő i)

i) ]. kötet V-ik lap. 2) Archaeologiai Értesítő V. kötet, 73—85. 1.
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arczulatot a'csz föl, a szerént, a mini más ós más kulturtcrületeket érint, 
mi sem természetesebb tellát, mint hogy hazánk keleti fele, mely e kul
túra kiindulási helyével szorosabban egybefügg, a vaskard nélkül szűköl
ködő kaukázusi területtel egyezik inkább, míg a nyugati lel, a hová 
megyénk területe is esik, mely az Alpesek keleti nyúlványai révén köz- 
vetetlonül függ össze e kultúra nyugaton kifejlett központjaival, inkább 
ahoz csatlakozik. Attól a pillanattól kezdve, a mint a nyugaton erősebb 
kulturális központok keletkeztek, hazánk nyugati fele ki nem kerülhette 
ezeknek hatását, mely e félen mind a mai napig erősebben is jelent
kezett, mint annak keleti részében. Ily központok pedig az első vaskul- 
tura virágzása korában már létre jöttek, ezt jelölhetjük meg tehát amaz 
időhatárul, a melyben hazánk központi helyzete teljesen kifejtésre jut, a 
mely időtől fogva folyton folyvást egyesíti területén észak, dél, kelet és 
nyugat mindenkori népességének és kultúrájának töredékeit, egyesíti pedig, 
ha liosszabb-rövidebb ideig tartó intervallumokkal is, folyton folyvást 
turáni hegemónia alatt, a mi ismét egészen természetes, minthogy területe 
legnagyobb részben sík, mely e faj természetének legjobban megfelel.

Az ausztriai Hallstattról elkeresztelt első vaskultura hordozói a Fekete
tengertől északra fekvő területeken határozott névvel eddig meg nem jelöl

hető turáni népek, a balkáni terület felé és e területen az 
eddig határozatlan ethnikus jelentőségű Uly re k, a tulaj - 
donképeni Görögországban és Itáliában a Helbig által 
megállapított graeco-italikusolc és a szintén kétes ethni
kus értékű etruscok, e két terület közt, a mai Quarnero 
északi partjain a venetek (egy hasonlólag illyr törzs), nyu
gaton a kelták  és iberek, a kelták és venetek közt a mai 

svájczi és tiroli Alpesekben lakó rhaetiaiak.
Bennünket legnagyobb mértékben nemcsak megyénk területe szem

pontjából, mely egész déli határán illyr szomszéddal bir, hanem a tárgy 
szempontjából is legjobban az illyrek érdekelnek. A ha11 statti kultúra leg
gazdagabb emlékeit ugyanis, a Kaukázustól eltekintve, oly területeken 
találjuk, a melyeken a régi térképek illyreket jeleznek, úgy Játszik tehát, 
hogy e műveltség velük áll legszorosabb összefüggésben, míg a nyugati 
árják inkább csak átvevői annak.

Kik ezek az illyrek? Ezt kutatja Hoevnes is legutóbb megjelent 
munkájában s így felel: x)

Az itáliai illyrség a Balkán félszigetről származik, a hol utolsó és 
erősen leolvadt maradványuk Albániában föltalálható. Ép úgy mint a tör
ténelmi korban Skanderbég halála után, a történelem előtti időben is 
átvonultak jó és rossz viszonyok közt egyenlően a nyugati Balkán tarto
mányokból az átellenben fekvő partokra és a Yenetek területétől kezdve 
különféle törzsnevek alatt, benépesítették azt egész Apulia csúcsáig. így 
találjuk a Chaonokat, Daniinkat, Peuketinusokat, röviden mindama tör-

!) Urgeschichte des Menschen 521. 1.
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zsokét, kiket a görögök a japyg, az itáliaiak az apuli népek alatt értettek, 
innen és túl az Adrián.

Az illyreknek Itália többi régi lakosságához való viszonyai homály
ban vannak. Hogy a Ugarokkal (Fölső-Itáliától nyugatra eső tengerparti 
vidékeken lakó nép) valamelyes viszonyban lettek volna, arról épen sem
mit se tudunk; ellenben tudjuk, hogy délnyugati határszomszédjaik a 
(esetleg törzsrokon) Sióul ok voltak, kik, úgy látszik, előbb Latiuinban és 
('ampáméban laktak, később az itáliai félsziget legdélibb részét és Sicilia 
keleti részét bírták. Az itáliai illyrek és a siciliai és itáliai pliönici gyar
matok közt bizonyos valószínűséggel tételezhetünk föl érintkezéseket. A 
történelemben legelőször az alsó-italiai görög városokkal szemben elfog
lalt állásuk folytán tűnnek föl, melyekkel szemben majd mint ellenséges 
bennszülöttek, majd mint a görög importezikkek készséges vásárlói jelent
keznek.

Északra és észak-nyugat felé teljesen bizonytalan az illyrvér határa. 
Ha a rómaiak a pannonokat illyreknek nevezik, úgy az följogosít bennün
ket, hogy elterjedésüket a mai Magyarország és Ausztria területén egé
szen a Dunáig föltételezzük. A keleti Alpesekben valószínűleg egész a 
rhaetiaiakig, azaz Tirolig telepedtek volt meg, ezentúl minden bizonytalan. 
Bizonyos azonban, hogy tnlajdonképeni hazájuk és a központ, a honnan 
kisugárzottak, a Balkán félsziget és pedig annak nyugati része volt. Sőt 
alapos a föltevés, hogy itt az északi hegyvidéknek régibb lakói, mint a 
görögök a félsziget déli részének. Lehetséges, hogy Kis-Ázsiából Thrákián 
keresztül jutottak főfészkükbe és valószínű, hogy a Közép-Európából levo
nul!) görögség áttörte őket és kényszerítette ama területek átengedésére, 
melyeket a félszigetből a görögség szállott meg.

Az illvrség patriarchal is szervezetű pásztornép. A kezén lévő művel
hető földterület a nemzetiségek, vagy ágak közös tulajdona, melyet leg
szívesebben hadi foglyokkal művelteinek. A földművelő rómaiak és görö
gök szemében a legrosszabb világításban jelennek meg. E népek előtt., 
majd egyenkint, majd egyetem leg' szószegő, álnok, rabló, kicsapongásra, 
részegségre hajló és lomha népként jelennek meg, rnindazáltal mint bátor 
és szabadságszerető nép. A mai albánok e sajátságok egyikét, másikát 
a mai napig megtartották. A görögökkel és rómaiakkal és később az 
osmanokkal elkeseredett harezokat vívtak az illyrek szabadságukért és 
teljes függetlenségükért, hogy aztán magasabb műveltségű, mindenkori 
uraiknak a legkitűnőbb csapatokat szolgáltassák, így a makedón fejedel
meknek, a Caesaroknak és a szultánoknak. Szabadsághőseik és fölkelő 
vezéreik, mint Bato, Skanderbég és Ali pasa nem kevésbé világhírűek, 
mint ama katonai czászárok, kiket a római birodalomnak adtak Septi
mius Severus, Probus, Aurelianus, Maximianus, Diocletianus és Constan
tinus.

Physikai alkatuk tekintetében mint kicsiny, sovány, barna race 
jelennek meg az illyrek, ép úgy, mint a hozzájuk tartozó pannonok s ez
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által ép úgy különböznek a magas növésű, szőke keltáktól, valamint 
nyelvre nézve.

Ki ne ismerne e leírásban, claezára az ellenséges érzületű görög 
és római kútforrások minden hátrányos ferdítéseinek, arra a liarczias nomád 
ural-altáji népfajra, melynek megjelenését megyénk területén már az első 
használati fémek korában konstatáltuk s ki adna hitelt a műveletlensé- 
gükről szóló meséknek, mikor nyomukban mindenütt kultúra sarjadzik? 
Hazánk s megyénk területén a hatalmas bronzműveltség képviselői, a 
Balkánon az első vasműveltségé a történelmi adatok világításában s vajon 
miért ne lenne az a bronzműveltségé e helyen is? Hol van a határ, a 
melynél ily nomád nép kiömlése megáll? Meddig terjedt az akkor, a 
mikor az hazánkat is érte? eldöntve máig sines; viszont másrészt nincs 
okunk föltételezni, hogy az a forrás, mely területünknek akkor nyílt meg, 
mikor az első turáni beözönlést kaptuk, valaha is bedugult volna egész 
a legifjabb történelmi időkig. Ép azért nem szükséges az alsó Dunánál 
kóborló szkithákra gondolnunk, kik a balkáni illyrséghez juttatják a vas 
ismeretét, mint azt Iloernes teszi, mert az a balkáni terület ép úgy, 
mint hazánk is, az első fémkortól kezdve lblyton-folyvást oly egybefüggő 
kulturterületet képez azzal, a melynek egyik távoli keleti fészkét a Kau
kázusban láttuk, a melynek minden pontján végig szivárog minden kul
turális haladás, melyet színez ugyan a közbe eső területek helyi kultúrája, 
vagy annak más irányú összeköttetései, de mely lényegében egy és ugyanaz.

Nincs miért, kutassuk honnan, hol, mikor és miért ragadt az első 
vaskultura képviselőire a Balkán északi részén és az Apennini félszigeten 
az illyr név, avagy később a pannon és az a sok többi más, melyből 
hazánk dunántúli területeire, tehát Baranyára, a siginn név jut,1) mikor 
tárgyi bizonyítékok világításában látjuk, hogy az nem más, mint egy ural- 
altáji csoport, melyet minden területen más és más módon színez a kör
nyezet, a melybe jutott.

Hogy ez a környezet megyénk területén milyen volt, azt az előbbi 
fejezetben láttuk s láttuk azt is, hogy e környezetre milyen hatással volt 
s mily alakulásokat hozott létre. A vas fölléptének első szakaszában a 
megye területén létrejött alakulásokban jelentékenyebb változás be nem 
állt, mindössze ismeretséget kötött lakosságunk az új kulturfémmel s az 
annak nyomában járó műveltséggel. Ennek világos jelét látjuk telepeink 
életében s különösen abban, hogy a bronzkorban divatba jött hullaégetés 
azon síroknál is meglévő szokásnak bizonyult, melyekben a hallstatti ízlés 
korából származó sírmellékleteket találunk. A 37-ik számú rajzunkon 
bemutatott, összerozsdásodott vas karperecz-pár ugyana makáraljai urna
temetőből származik, melyből előbbi fejezetünkben mutattunk be három 
bronzmellékletekkel előfordult temetkezést. E karperocz-párt Juhász maga 
találta egy urnában hamvak között, tehát kétségtelenül égetett temetke
zésből való.

b Herodotus IV. 123—125,
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A turániság első mozgalmát, mely dél, majd délnyugat felé terjedt, 
ágy fogtuk lol, mint egy folyton hömpölygő s mindig távolabb és távolabb 
területekre kiható mozgalmat. Terjedését epocháról-epochára figyelemmel 
kísérvén, láttuk, hogy a csiszoló kőkorban még hazánk területét el sem 
éri, az első rézformákkal már területünket verdesi, hogy a bronzműveltség 
idején teljesen elöntse azt s annyira befészkelje magát, hogy területünk 
egészen turáni jellegűvé válik. Tapasztaltuk azt is, hogy e faj föllépése egy- 
egy területen oly állandóbb jellegű alakulásokkal járt, melyeket hatalmas 
helyi iparok keletkezése kísér és jelez. Hogy ez a mozgalom hazánk terü
letén meg nem állott, hanem végig hömpölgött Európa legnyugatibb szé
léig, az egészen természetes, csak az a kérdés, hogy mikor meddig terjedt. 
Előhaladását a rhetiai Alpesekig már a bronz-epocha alatt konstatálhat
juk. E területen ugyanis ma négy marhafaj él, ezek közül az egyik, fehér 
marhafaj, azonos a turáni mongol marhafajjal; e marhafajnak elterjedése 
a mai Tirolban és Toskána hegyvidékein összevág a tartomány hyper- 
brachycephal (túlkerekfejü) népének elterjedésével. ‘) E marhafajt, vala
mint a kerekfejü ember-raceot e területeken mindig oly időtől kezdve 
észlelték, a mikor az archaeologia vilá
gításában a réz és fejlett bronzkori mű
veltségét éli az illető terület lakossága.
Az Alpesek lánczolatával és a Duna 
völgyével megjelölt úton azonban tovább 
is kellett ez áramlásnak hatolnia és pedig 
lehet, hogy még a bronzkorban, de min
denesetre az első vasipar idejében. Azt 
látjuk ugyanis, hogy a Kr. e. Y-ik szá
zad táján már egy új és erősen jellemzett műirányú vasipari központ lépett 
föl Európa nyugatán, melynek gyúpontjaikép a Duna forrás vidéke, a 
Rajna vidék s különösen Franczia- és Angolország területe jelentkezik. 
Ez az úgynevezett La Téne ízlésű vasipar, mely úgy hazánkban, mint a 
most említett gyúpontjain a kelta népnévvel kapcsolatosan lép föl.

A keltaságot nyelvészeti adatok nyomán árja népnek szokás tekin
teni s ez ellen nyelvészeti szempontból kifogást tenni nem vagyunk föl
jogosítva, de nincs is, miért tegyük, mert egyazon nyelv nem mindig jelent 
egyazon fajt s valószínűleg a kelta sem takar teljesen árja fajt. Erre nézve 
mindenek előtt köztudomású, hogy maga a kelta nyelv sem képez egyet
len nagy egységet, hanem hogy legalább is két nagy ágra oszlik, t. i. a 
goidel ágra, mely Írországban és Skóthonban, és brittanira, mely Bre- 
tagneban, Walesben és Cornwalesban volt elterjedve. Az is ismeretes, 
hogy a hazánk területén lakott aravisk törzs nyelvét a római írók nem 
ismerték el gall nyelvnek. Ezeknél azonban sokkal fontosabb azon antliro- 
pologiai megfigyelés, a mivel Henri Martin és Bertrand i) 2) támogatták

i) Kaltcnegger: Corrcspondenzblatt, Archiv für Anthropologie etc. 185)4. XXYT. 12.4. 1.
és ii. o. 131. I. -) V. ü. Pnlszkv Forencz: Denkmäler der Keltcn-Herrschaft in Ungarn 6. 7. 1.



Ő S K O R .(i2

ama fölfogásukat, hogy az Italia felé történt első kelta vándorlásról szóló 
s Liviusnál föntmaradt mondának történelmi alapja van.

T. Livius szerént ugyanis Tarquinius Priscus idejében, az ő chrono- 
logiája szerént, tehát Kr. e 590 táján, a galliai biturgok annyira elszapo
rodtak, hogy Ambigat király az ifjú nép két raját küldte országából saját 
unokáinak, Bellovesusnak és Sigovesusnak vezetése alatt. A kivándorlókat 
a madarak röpte vezette és pedig Bellovesust Itáliába, Sigovesust pedig 
a Rajna fölső folyásának vidékére, a hereyni erdőbe. Livius ez adata, 
mint azt általában elfogadják a kelták eredetére s az itáliai és dunavidéki 
törzsek rokonságára vonatkozó monda földolgozásánál nem egyéb. Míg 
azonban Niebuhr, Zeuss, Grünn Jakab és Momsen annak minden törté
nelmi jelentőségét tagadják, azt egészen késő költeménynek tartják, sőt 
a keltáknak Itáliába történt bevándorlását a történetírás előtti idők egy
általán el nem ismerik s minthogy Livius maga a 391-ben Kr. e. betört 
Brennus csapatait többszörösen és eddig soha nem látott embereknek 
mondja, azt hiszik, hogy a kelták Itália földjére legelőbb is ekkor, vagyis 
a Kr. e. IV-ik században tették lábukat és semmi esetre sem a Ivr. e. 
Vl-ik században; addig a nevezett franczia szakemberek Livius adatának 
történelmi valószínűségét elismerik s megállapítják, hogy a kelták közt 
anthropologiai különbség is van. A korábbi bevándorlók fekete hajú, rövid 
fejű nép, mely Ázsiából bevándorolván, az egész északi és nyugati Euró
pát benépesítette. Ezeknek a brachykephal keltáknak utódai élnek ma is 
Irland, Wales, Auvergne és Savoyában. Ezek egy része telepedhetett le 
a Duna vidékén s ez vehette föl a galata nevet. Ezek után jöttek a 
barnahajú, dolychokeplial kelták, Bertrand szerént gallok, Európába. Ezek 
legyőzték Francziaországban a törzsrokon keltákat s ott, valamint Svájoz- 
ban és Fölső-Olaszországban megtelepedtek. Ezekre vonatkozik szerinte a 
Bellovesus monda s ezektől vezetendők le az itáliai insuberek, az etruscok 
e régi szomszédjai. Brennus új jövevényeit egyedül ezekben a gallokban 
tartja ő fölismerendőknek.

Bennünket mind ebből csak azon tény érdekel, hogy Francziaország 
területén egy brachykephal nép benyomulása konstatáltatok, és pedig oly 
időben, a mely a kíséretükben jelentkező ősrégészeti leletek világításában 
a. virágzó bronzkultura korát jelenti. Úgy látszik tehát, hogy e kultúra 
itt is turáni fajok benyomulásával függ egybe, mely benyomulásnak hatása 
itt is hasonló lehetett ahoz, a melyet hazánk területén észleltünk. Ez a 
föltevés rendkívül nyer valószínűsége tekintetében, ha nem hagyunk figyel
men kívül egy-két fontos megfigyelést, a melyre legújabban nyomatéko
san hívták föl a szakkörök figyelmét.J) Nevezetesen a régészeti leletek 
arra tanítanak, hogy a lónak a keltáknál is nagy jelentősége van, arra 
pedig már föntebb utaltunk, hogy a ló a turáni népek faunájához tartozik 
s hogy az árjaságnál mind az, a mi ez állattal összefüggésben van, csu
pán a középázsiai pusztaság nomádjaival való érintkezés által terjedhetett

') Nagy Géza: A szkilliák nemzetisége, ÍJH. I.
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el s ez megfelel annak a ténynek is, hogy a ló legelőbb is az ázsiai 
árjáknál nyert jelentőséget, a kiknek törzsrokonaiktól, az európai árjáktól 
való elszakadásuk után keresztül kellett magukat törni azon a nagy nép
családon s azt kétfelé kellett szakítaniok, hogy sok vándorlás és hányat
tatás után Iránba és az öt folyó mellékére jussanak. A másik nevezetes 
jelenség, hogy a szkitha gatya, vagy nadrágszerű viselet egy felől a méd 
perzsa udvarig, másfelől a keltákig terjedt el. A harmadik pedig az, hogy

ív

38.

a kelet-európai kimmer és a őrs (erza) népnevek a keltáknál is föltalál
hatok. (Ivimmerek a walesi, erszek az Írországi kelták.)

Vegyük ehez ama tudósításokat, melyeket ókori írók nyújtanak a 
kelták felől s ha látjuk, hogy minden törzsnek meg volt a maga területe 
és központja (civitas), meg volt a választott fejedelme, vagy hatósága, de 
egyúttal érvényesült náluk a „semmit rólunk, nélkülünk“ elve is, mert a 
fölségi jogot a népgyülés gyakorolta, mely még a fejedelem fölött is Ítéletet
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mondhatott, ha látjuk az egyes törzsek közti folytonos torzsalkodást, azt 
a költözködésre való hajlamot, azt a vakmerőséget és önbizalmat, mely 
Nagy Sándort is bámulatba ejtette, akkor egy részt némi fogalmat nye
rünk ama szervezetekről, melyeknek létrejöttét az első íémkorban hazánk 
területén is föltételeztük; magunk előtt látjuk megyénk első fémkori 
lakossága uralkodó fajának megközelítő hűségű képét; másrészt megtalál
juk a keletről nyugat felé hömpölygő turáni áradat folytatását hazánkon 
túl is és megértjük ama vasipari központok keletkezését, melyeknek leg
nyugatibb s a vaskor második szakaszában legnagyobb jelentőségre ver
gődött képviselője, az úgynevezett La Téne, vagy Kelta kultúra.

Az etlmikus vegyülök e területen se különbözik minőség tekinte
tében attól, a mely hazánk területén előállott, mennviség tekintetében 
azonban a különbség lényeges. Az a turáni hullám, mely eddig verődik, 
az árjaság sokkal nagyobb tömege közé kerül, sőt bizonynyal már magában 
som oly vegyületlen, mint nálunk. Ez magyarázza meg, hogy ez új köz
ponton fejlődő kultúra jellegében aránylag gyorsan tér el előképeitől s 
hoz létre önállóbb formákat. A turáni elemek föllépte itt is megterméko- 
nyítőleg hat, nyomában itt is helyi ipar keletkezik, de a megtermékenyítő 
elem oly csekély, maga a terület oly távol esik keleti kiindulási pontjától 
s oly másfajta hatások érik azt dél felől is, hogy az itt keletkező ipari 
és kulturális központ, melynek főgyúpontjául ezentúl folyton a Rajna 
vidéke jelentkezik, tovább fejlődésében valósággal ellenlábasa annak a 
keleti központnak, melynek pedig maga is egyik távoli leszármazója.

Ez a nyugati góczpont, mely nevezetesebb jelentőségre vasiparával 
jut, ezentúl nyugati árja központ jellegével bír, a mely faj a keletkezés 
területén túlsúlylyal bír. Ez a központ azonban úgyis mint ethnikus, 
úgyis mint kulturális gócz, nem küldhet rajokat tovább is nyugatra, mert 
erre tengerek szegik útját s épen azért a népesség szaporodásával innen 
a vándorlások új iránya kezdődik, mely nyugatról kelet felé nyomul, ezen
túl tehát mindig különösen két irányú áramlással van dolgunk, u. m. a 
nyugatról keletre özönlővel, mely előbb kelta, majd germán név alatt sze
repel és a keletről nyugatra özönlővel, mely előbb jazyg-sarmata, később 
hunn, avar, magyar, tatár név alatt ismeretes s ez a kettős irányú áram
lás épen hazánk területén talál egymásra s itt szüli a legkülönfélébb ala
kulásokat.

E két ellentétes áramlás természetes határa a Duna s ennek folytán 
megyénk területe, mint föntebb is említettük, inkább a nyugati központ
hoz tartozik s bár a keletinek hatását is természetszerűleg folyton érzi, 
mindazáltal erősebben e hatás csak akkor érvényesül, mikor hazánkban, 
annak egész területére kiterjedő turáni jellegű államalakulások jönnek létre.

Ennek megfelelőleg mintegy a Kr. e. negyedik századtól kezdve, 
megyénk kifejezetten ily La Téne, vagy Kelta jellegű terület s ilyen is 
maradt a római foglalás koráig, mely ily jellegű népeket talált annak 
területén. Minden jel arra mutat, hogy e kultúra ama rajokkal nyomult 
be megyénk terü letére, melyeket a gall iái. központ bocsátott délkelet felé.
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E mellett szólnak első sorban ama mondái és törté
nelmi feljegyzések, melyek e kirajzások emlékét őrzik. 
Láttuk, hogy a Bellovesus és Sigovesus monda által 
jelzett kirajzás egyik ága is a Duna felé nyomni s 
bármint vélekedjünk is e Livius-féle adat jelentősé
géről, annyi bizonyos, hogy a Kr. e. 4-ik század ele
jén egy ily kirajzás egészen Rómáig nyomul előre. 
A Brennus-fóle hadjárat ugyanis, mely Kr. e. 390- 
ben Rómát fölégette, nem volt egyéb ily kirajzásnál, 
mely, hogy tovább keletre is kiterjedt, bizonyítja 
Ptolemaios Lagos értesítése, a mely szerént, mikor 
Nagy Sándor, Makedonia királya, atyja halálának 
évében (Kr. e. 33b.) a Balkánon túl lakó thrákok 
ellen háborút viselt, kelták jöttek a királyhoz, a kik 
az Adria körül laktak, hogy nekik barátságukat 
fölajánlják. Hogy ebből a kirajzásból megyénk terü
letére is jutott, a mellett szólnak leleteink. E keleti 
keltaságnak ugyanis, melynek letelepedéséről keleten 
nemcsak az Adria körül, de később a Balkánon jó 
mélyen délkeletre benyulólag, sőt Kis-Ázsiában is 
vannak történelmi adataink;') jellemző maradványaik 
az úgynevezett barbár érmek ama fajtája, a melyek 
nem egyebek, mint görög autonom, de különösen 
makedón érmek utánzatai (leggyakrabban II. Fiilöp 
361—336 és Philippus Aridaeus 317 Kr. e. érmei 
után). Ily érmek pedig megyénk területén is előfor
dultak. Ugyanezt támogatja ama körülmény is, hogy 
hazánk dunántúli részén gyakoriak amaz emlékek, 
melyek a kora és közép La Téno ízlés jellemző ter
mékei. Mint minden más mííízlés ugyanis, ép úgy ez 
a vaskor második szakaszát jellemző műiránynak is 
meg voltak a maga fejlődési fokozatai, melyekben 
más és másképen módosultak termékei. A La Téne 
ízlésnek három fejlődési fokozatát különböztetik meg, 
u. m. a kora, közép és késő La Téne-t. Mind a hár
mat jellemzi a fibulának (ruhakapocs) az a formája, 
a melynek lába, vagyis tűtokjainak alsó vége a háta 
felé fölkanyarodik, de míg a kora La Ténet az jel
lemzi, hogy e fölkanyarodó rész szabadon áll, addig 
a közép La Téneben az a fibula hátához van egy

i) Kr. c. 280-ból vannak tudósításaink arról, hogy Thrá- 
cziába törnek; két évvel később egészen Dclphiig nyomulnak elő 
s ismét két évvel utóbb Kis-Ázsiába, a hol hazai neveik alatt, 
azaz mint Trokinok, Tektosagok és Tolistoboiok, Galatia nevű 
államot alkotnak.
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gombos pánttal szorítva, mint ezt az e fejezetünk végére illesztett rajzunk, 
egy a Juhász-féle gyűjteményben lévő, villányi példány után mutatja, a 
későiben pedig e fölkanyarodásnak csak emléke marad meg a fibula tűtok
jának áttört háromszögalakú képzésében. Ily fajta különbségeket lehet ész
lelni a La Téne ízlés e három fejlődési stádiumában, annak többi termékei 
közt is. Az a körülmény, hogy megyénk területén és általában a Dunán
túl a kora és közép La Téne termékei oly gyakoriak, a mellett szól, hogy 
ama kelet felé való áramlások, melyek ez új ízlést nyugati góczpontjá- 
ból megyénk területére hozták, már igen korán megkezdődtek.

A történelmi föl jegyzésektől eltekintve, van támpontunk arra nézve 
is, hogy ezen áramlások nem pusztán kereskedelmi jellegűek voltak, hanem 
újabb törzsek betelepedésével jártak. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az 
égetetlen temetkezések, melyek a bronzkultura virágkorában kimentek a 
megye területén a divatból s ezt a legalább megyénk területén árja szo
kást kiszorította a halottégetés szokása; mondjuk, azt tapasztaljuk, hogy 
az égetetlen temetkezések divatja ismét előtérbe nyomult ennek az új ízlés
nek terjedésével. E körülmény nyomósán szól oly újabb törzsek betelepe
dése mellett, melyeknél az árja égetetlen temetkezés divatja a túlnyomó, 
hogy pedig ez a nyugati vasipari központ kifejezetien árja jellegű, arról 
föntebb is szólottunk.

Kevésbé határozottan adhatunk választ arra a kérdésre, hogy ez új 
betelepedések milyen változásokat idéztek elő azon állandóbb jellegű szer
vezetek életében, melyeknek létrejöttét már az első fémkorokban erős 
valószínűséggel föltételeztük. Erre nézve bizonyos, hogy megyénk lakos
ságának ethnikus összetétele már akkor körülbelül azonos volt a nyugati 
szomszéd területekéivel, a különbséget e tekintetben csak az képezte, hogy 
mentői nyugatabbra fekszik egy-egy terület, annál erősebb annak árja 
eleme. Ennélfogva ha bizonyos is az, hogy a nyugati új czentrum által 
kibocsátott haza- és zsákmánykereső rajok megyénk területét érték, nem 
okvetlen következés, hogy az itt létrejött s az övéikkel hasonló szerveze
teket okvetlenül fölbomlasztották legyen. Nincs kizárva, hogy a jövevények 
lettek a győzők, de ez esetben is legfölebb a név változott, de nem a 
szervezet, míg ellenben ha az általuk megtámadott törzsterület elég erős 
volt támadásuk leverésére, akár mint hadifoglyok, akár mint meghódoltak 
ők szaporíthatták annak lakosságát s ez esetben sem a név, sem a szer
vezet nem változik, csak annak lakossága és kultúrája szineződik. E féle 
kölcsönhatásról szól az is, hogy az új divattal ismét előtérbe jutott ége
tetlen temetkezés korántsem vált oly általánossá, mint a bronzkor végén 
a halottégetés. Mindkét fajta temetkezést együtt és egymás mellett látjuk 
ugyanis érvényesülni ezentúl. Epen ezért nincs módunkban eldönteni, hogy 
ama kelta végződésű törzsnevek, melyek több-kevesebb valószínűséggel 
megyénk területével összeköttetésbe hozhatók s melyekről az antik világ 
történet- és földrajzíróinak följegyzései nyomán van tudomásunk, oly tör
zseket takarnak-e, melyeket a nyugatról indult vándorlások dobtak me
gyénk területére, avagy olyanokat, melyeknek törzsterülete már a bronz
korban is itt virágzott? Annál kevésbé tehetjük ezt, mert e nagyobbára



Ü S K O R . 67

isk végződésű törzsnevekről egész bizonyos, hogy se Galliában, se 
Fölső-Itáliában nem fordulnak elő, hanem egyedül csak a keleti törzsek
nél találhatók.

A történelmi kor hajnalán ugyanis az ókori történetírók világításá
ban következőképen állanak megyénk környezetében a népességi viszonyok: 
Legelső értesítésünk hazánk dunántúli vidékeiről az, a melyet Herodotos- 
nál találunk a Kr. e. A"-ik századból. Szerinte a Dunán túl a sigynnek  
laknak s innen kiterjednek egész az adriai tengerig, nem messze a véne
tek területétől. E sigynnek maguk is tudják, hogy Ázsiából jöttek, méd 
ruhában járnak s azzal dicsekszenek, hogy a médektől erednek.*) Hero
dotus tudósítása mindenesetre a kelet felé vonuló kelta vándorlások, előtti 
állapotokat jelzi megyénk területén, mert ő bár ismeri a keltákat, de csak 
mint Európa legnyugatibb lakóit említi a Duna forrásai körül. E sigyn- 
nokben tehát mi csak a megye bronz- és első vaskori népességét láthat
juk, mint azt föntebb tettük is. E név 
takarja megyénk ama lakosságát, mely 
a balkáni illyrséggel egykorú s mely
nek összeülkotását föntebb jellemeztük.

Herodotos után jó ideig nincs érte
sülésünk a dunántúli törzsekről s a 
legkorábbi író, kinek adataiból ezekre 
némi fény derül, Augustus római csá
szár kortársa, Strabo. Az ő adatainak 
világításában megyénk környezetében 
a helyzet délről és nyugatról az, hogy 
egy a rómaiság által illyrnek tartott 
nép, t. i. a pannon, két, kétségtelenül 
kelta törzs közé szőrül. Megyénktől 4 La_Xéne i2lésy agya 
délkeletre ugyanis, a Száván túl a duI'5' lelet- Eredetije a 
Kulpától a Moraváig, a skordiskokat találjuk,2) kiknek nyugati szomszé
dai a pannonok; az Alpesek keleti végső nyúlványain pedig, körülbelül a 
Duna és Dráva között, a tauriskokat látjuk, kiknek északi szomszédaik a 
boiok, a mai Csehország (Boioheim) és Morvaország területén.8) E tau- 
riskoknak déli szomszédai a pannonok, kik velük a mai Ober-Laybách 
táján érintkeznek. Északról a dákokat találjuk, kikről Strabo azt mondja, 
hogy a boiokkal és tauriskokkal háborút folytattak, a mi csak úgy lehet
séges, ha — mint Fröhlich is teszi4) — föltételezzük, hogy a dákok, kik 
az ő tudósításai szerént a Kárpátok alján terültek el, benyomultak a 
dunántúli vidékekre is. Végül keletről egy oly nép nevével, t. i. a gétáé- 
val, találkozunk Strabonál, mely hazánk területén ép oly réginek látszik, 
mint az, melyet a sigynn név takar. Herodotos és Thukidides5) homályo
san említik őket, Strabo6) pedig határozottabban körülírja az általuk clfog-

_ . Pécs-basa-malmi 
ász:féle gyűjteményben.

í) ív. 123—126. 2) Strabo VII. 5, 2. 3j U. o. 4) Szilágyi: Magyar nemzet története, 
XXVII. 5) II. 96. «) VII. 5, 4. ’ : ~
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lalt területet Szerinte a Hercynia erdőséget, mely az Istros (Duna) for
rásaitól, tehát a Fekete-erdőtől messze terjed kelet felé s melybe, az ő 
fölfogása szerént, a Kárpátok is belé tartoznak, valamint egy másik nagy 
erdős hegységen, a Gabretán, mely a Hercynia erdő alatt terül (valószí
nűleg a mai Cseherdő és a C'seb-Morva dombok), a suevek laknak, a 
suevek földjével pedig határos a géták földje, mely eleinte, azaz nyugaton 
keskeny és az Istros mellett húzódik, észak felé pedig a Hercynia erdő 
aljáig ér, sőt ennek egy részét is magában foglalja, utóbb azonban kiszé
lesedik észak felé egészen a tyragétákig. Azt mondja továbbá, hogy a 
gétákkal határosak a dákok és pedig úgy, hogy a géták inkább a Fekete- 
tenger felé, a dákok pedig Germánia és az Istros forrásai felé.

Strabo szerént tehát a géták érintkeztek a suevekkel. Ez azonban, 
tekintetbe véve azt, hogy ugyancsak az ő adatai nyomán a dákok a Duna 
jobb partját bírták, sőt a Dunántúlra is kiterjesztették hatalmukat, csak 
olyanformán lenne lehetséges, ha föltételezzük, hogy a géták az alsó 
Dunától észak-északnyugatra annyira kiterjedtek, hogy a dákok fölött 
érintkeztek a suevekkel, ’) vagyis ha részben dunántúli népeknek is tekint
jük őket.

Első pillanatra is látszik, hogy Strabo adatai sok tekintetben zava
rosak és ellentmondók, úgy annyira, hogy a géta-suev határ megállapí
tása végett Fröhlichnek a most mondott erőszakos magyarázathoz kellett 
folyamodni. Ez ellenmondás világosan abból keletkezik, hogy míg a nyu
gat, délnyugati vidékre nézve egykori adatok állottak az író rendelkezé
sére, t. i. Augustus emlékiratai, addig a keleti vidékeket korábbi adatok 
nyomán dolgozta föl. Mutatja ezt az is, hogy míg az ugyancsak első 
századbeli író, Plinius, tud már a jazygok betelepedéséről, addig ezt Strabo 
egyáltalán nem említi. Ennek folytán a géták birodalmában legnagyobb 
valószínűséggel azt a birodalmat ismerhetjük föl, mely a Duna-Tisza között 
a bronzkorban keletkezett s az első vaskorban is virágzott. Nincs kizárva, 
hogy e birodalom elterjedt a dunántúli dombvidékre s a kis magyar alföldre, 
de ha ezt nem tételezzük is föl, annyi bizonyos, hogy a dunántúli vidék 
lakosságának úgy kultúrája, mint ethnikus összetétele a Duna-Tisza köz
tivel annyira azonos volt, hogy egyik-másik törzsét bátran össze lehetőit 
téveszteni azzal. Sokkal későbbi esemény az Erdély felől terjeszkedő dák 
elem benyomulása a Dunántúlra, a mi aligha történt előbb, mint Boere- 
bistes (Burvista) dák király alatt a Kr. születése előtti század második 
felében, kinek sikerült, népét első rangú hatalommá tenni. A géta tehát 
egykorúnak tekintendő a sigynnel és a hazánk keleti felén letelepült 
agathyrssel; valamennyi név hazánk első fémkori lakosságának leszárma- 
zóit takarja s egyértelmű azzal, a mit a Balkánon az illyr alatt értenek. 
Ezekben oly új jövevényeket, melyek a vaskor második szakaszában az 
úgynevezett kelta időszakban jelentek volna meg, hazánk területén nem 
láthatunk még akkor sem, ha e nevek e korban éltek volna is. Ep így

b Szilágyi: Magyar nemzet története XXVII.
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nőm tekinthetjük új elemnek a dákot, mely az agathyesnek, valamint a 
pannont, mely az illyrnek közvetetten folytatása. Egyedül a boiok és tan- 
eiskok, valamint a skordiskok nevei alatt kereshetünk a Strabo nyújtotta 
néprajzban új elemet, ha úgy tetszik, keltákat. Ezek közül a boiok aligha 
terjedtek megyénk területéig. Legdélkeletibb határukat Plinius nyomán a 
mai Szombathely (Searabantia) táján kereshetjük, melyről ez az író azt 
mondja, hogy a boiok pusztaságában fekszik. A boiok alatt tanyázó tau- 
riskokról, jóllehet az író szerént ugyan ama szélességi fokok alatt terülnek 
el, a melyekbe megyénk területe is esik, szintén nem tudjuk, ha váljon 
elterültek-e annyira keletre, hogy a megye területét is érték volna. Való
színűbbnek látszik, hogy nem terjedtek addig, mert a közéjük és a skor
diskok közé ékelődő pannonok, kik Strabo szerént a dal matoktól a Dunáig 
terjedtek, úgy látszik épen Somogy-, Baranya- és Tolnamegye területén 
átnyúlva, érték el a Dunát. Ep ily bizonytalan a skordiskok északi határa 
is. Közönségesen azt tartják, hogy a Száván túl nem terjedtek. Claudius 
Ptolemaeusnál azonban, kinek Geographia czímű műve a második század 
közepe táján készült, Pannonia inferior népei közt a skordiskok a provincia 
keleti részeiben lakó araviskok közvetlen szomszédai, kiknek nyomait 
pedig, legalább eddig, Tolnamegyénél lejebb megállapítani nem sikerült. 
Fontos lenne e tekintetben, ha a mai Bácskában, a Dunától nem messze 
fekvő Gornaciun fekvése meghatározható lenne. E város, úgy látszik, ama 
kelta Kamuktól vette nevét, kiknek neve a mai Krajna és Karintliia 
neveiben él s a kiknek emlékét a francziaországi Gfornacum, a mai Gour- 
nay és a bretagnei Carnae őrzi. E karnok bátran lennének a skordiskok 
birodalma tagjaiéi tekinthetők, mert tudjuk, hogy ez számtalan, később 
utána nyomult törzszsel frissítette föl magát, milyenek a trokmok, tolísto- 
boiok, teutobodiakok, voturok és ambituok.1) Ez esetben a skordisk határt 
Cornaeumig lehetne kiterjesztenünk.

Hogy a dák benyomulás elérte megyénk területét, azt csak akkor 
mondhatnánk meg, ha biztosan ismernők a boiok és tariskok keleti hatá
rát, a mi pedig, mint láttuk, maga is fölötte bizonytalan.

A legnagyobb valószínűség a mellett szól tehát, hogy megyénk eme 
kori lakosságát ama pannon törzs valamelyikében kell keresnünk, melye
ket Strabo fölsorol,2) úgymint a breukok, andizedek (kiket Plinius andi- 
zetes, Ptolemaeus andiantes-nek nevez), ditionok, pirusták, maraeusok, 
daesidiatok és más kevésbé fontos törzsek közt, melyek közül legnagyobb!) 
valószínűséggel a breukokat és andizeteket helyezhetjük el a mai Horvát
országban, Szlavóniában és ama dunántúli vidékeken, a hova Baranya- 
megye területe is esik.:‘)

E nép azonban ha nem tiszta kelta is, annyi bizonyos, hogy erősen 
kelta jellegű környezettel bír és semmi kétség, hogy művelődési viszo-

i) Strabo XII. Láv, 38, lti. Polyb. 5. 53. 77, 78, 2 )  Strabo VII, 5. 3, 3. Fröhlich i, in,
XXVI. I,



nyjii, valamint egész belső szervezete azonos a keltákéval, a melyről fön
tebb szólottánk. Itt csak annyit akarunk még fölemlíteni, hogy a kelta 
már város-lakó nép s így az első városok keletkezését megyénk területén 
(! korba kell tennünk, természetesen nem értvén ez alatt még egyebet, 
mint bizonyos városszerű központokat, melyek a római szervezetű váro
soknak szolgáltatták alapjait.



A római foglalás kora.

A római foglalás a Balkán-félsziget felől hatolt hazánk területére s 
kimaradliatatlan következménye volt annak, hogy előbb Illyricum (Dalmá- 
tiáig terjedő részében Kr. e. 229—228, 219, illetve 167-től), majd Make- 
donia (Kr. e. 148.) s két évvel később Görögország a rómaiak uralma alá 
került. E területek elfoglalásával Róma vált közvetlen szomszédjává ama 
népeknek, melyek a nyugati központtól előnyomulva, a Balkán északi 
részén s ettől északra helyezkedtek el s a melyek rablásaikkal Róma bir
tokait folytonosan nyugtalanították. E betöréseknek a római világbiroda
lom nem lehetett tétlen szemlélője. így látjuk, hogy ama rablóhadjárat, 
melyben a skordiskok Akichorius vezénylete alatt, Kr. e. 114-ben Görög
országot elözönlik s ezúttal másodszor nyomulva elő Delphiig, azt ki is 
rabolták, nem maradt boszúlatlanul. C. Porcius Cato betört a skordisk 
területre s bár ezúttal serege tönkre ment, később M. Drusus és M. Minu
cius mégis megtörik a skordiskok hatalmát s visszaszorítják őket a Dunáig. 
Ettől kezdve soha se szüneteltek a harezok, melyeknek egyelőre az a 
czélja, hogy a birodalom a Balkán északi felén természetes határok
hoz jusson.

E harezok első nagy fejezetét ama hadjáratok képezték, melyeket a 
három pannon háború neve alatt ismerünk. Az elsőt, melyre a mai Kis- 
és Nagy-Kapella hegység két oldalán lakó iapodok lázadása adott okot, 
maga Octavianus vezette a Kr. születése előtti 35 és 34-ik években s ez 
alkalommal nemcsak Metulumot, a japodok fővárosát foglalta el, mely 
körülbelül a mai Károlyváros környékén állott, hanem benyomult a pan
nonok területére is s elfoglalván azoknak egyetlen erődítetett városát, 
Segestát, vagy Segestikét, mely a Kulpának (Colapis) a Szávába való 
beömlésénél feküdt s jnelynek helyén később a római Siscia (mai Sziszek) 
emelkedett, abban huszonöt cohorsot hagyott őrségül. Segesta eleste maga
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után vonta egész Pannonia meghódolását s így nagyon valószínű, hogy 
Octavianus már ekkor megszállotta az egész Száva mentét. Dio Cassius 
legalább azt mondja, hogy egészen a Dunáig hatolt előre.1) Különben is 
valószínűtlen, hogy oly nagy számú katonaságot, mint a Fufius Geminus 
parancsnoksága alatt hátrahagyott két és fél legio (egy legio 100 cohors) 
egyetlen helyre összpontosított volna Octavianus s így több mint bizonyos, 
hogy ugyanekkor Sirmium (a mai Mitrovicz, vagy Száva-Szcnt-Dcmctcr 
helyén) római i'önhatóság alá került.2)

Octavianus e hadjáratával azonban még korántsem volt biztosítva a 
pannon terület s ezzel a Száva mentében teremtett természetes határ. 
Mutatja ezt az a körülmény is, hogy a segestaiak még abban az eszten
dőben (34), hogy Octavianus Rómába visszatért, IVjllázadtak s bár ekkor 
Fufius Geminus gyorsan helyreállította a rendet, a terület teljes leigázása 
csak a második pannon háborúban következett be, melyet Octavianus vojei, 
Agrippa és M. Vinicius kezdettek meg Kr. e. 12-ben és csak mostoha fia, 
Tiberius, volt képes befejezni Kr. e. 9-ben.3) Ebben a második háborúban 
már a szávainenti skordiskok is a rómaiak oldalán küzdöttek, a mi nagy 
segítségére volt Tiberiusnak; úgy látszik tehát, hogy ezek ekkor már szo
rosabban csatlakoztak Rómához. Annyi bizonyos, hogy az e háború foly
tán nyert terület lllyricumhoz csatoltatván, ez utóbbi a Dunáig terjesztetett 
ki4) s az egész pannon terület Dalmátiával és Moesiával együtt, Illyricum 
név alatt császári kormányzás alá került, élén egy legatus Augusti pro 
praetcrevel.

Míg ezek az események megyénktől délre közelebb hozták annak 
határaihoz a római sasokat, az alatt a nyugati oldalon is mindjobban előre
nyomultak annak seregei. Az első és második pannon háború közé ugyanis 
hazánk!(VI nyugatra fekvő két tartomány meghódítása is esik. Az egyik 
Noricum volt. Ez, a mai Ausztriának a Dunától délre fekvő területét, 
valamint a mai Stájert, Kariatidát és Krajnát magában foglaló királyság, 
mely a Caesar és Pompeius közti küzdelmekben Caesar pártjára állván, 
függetlenségét bizonyos pontig megtarthatta; Kr. e. lß-ban részt vett egy 
a pannonokkal közös betörésben, mely Istria ellen volt intézve. A betörés 
azonban rosszúl végződött, mert Publius Silius által leveretett5) s ennek 
következtében a római viszonyokat már régtől megszokott Noricum, úgy 
látszik minden további ellenállás nélkül, egyelőre mint királyság (regmim), 
de ez időtől fogva mégis már mint provincia a birodalomba kebelcztetett.

Fontosabb következményekkel járt azonban Raetia meghódítása, 
melyet a következő évben (Kr. e. 15.) Augustus mostohafiai, Drusus és 
Tiberius hajtottak végre.0) Raetia Tirolnak északi, Bajorországnak a 
Dunától délre fekvő és Svájcznak keleti részeit foglalta magában s e terü
letek elfoglalásával a rómaiak e markomann terület szomszédságába jutot-

L Dió Cass. öü. 24. 2) Kuzsinszky: A Szilágyi Sándor szerkesztésében megjelent; 
A magyar nemzet története LXI. 3) Dió Cass. 54. 31—44. Velleius Paterculus 2. 31). Livius 
epit. 141. Suetonius Aug. 21. ■*) Monumentum Ancyranom 5. 44. c. 30. Momsen: Res gestae 
Divi Augusti 86. 1. s) Dio Cassius 54. 20. ») Velleius Paterculus 2. 39. Livius ep. 138.
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tak, kik ennek folytán nem érezvén magukat biztonságban, Maroboduus 
vezénylete alatt kelet felé vonultak s a mai Csehország területén teleped
tek meg, hol Maroboduus oly hatalmas királyságot szervezett, mely úgy 
közelségénél, mint római mintára szervezett jelentékeny haderejénél fogva 
Rómára nézve kész veszedelmet jelentett, a melynek elhárítása okvetlen 
megkövetelte e hatalom megtörését s Augustus el is határozta, hogy Moro- 
boduust saját országában támadja meg. Alig indult azonban útnak had
serege, egyfelől Tiberius, másfelől C. Sentius Saturninus vezérlete alatt, 
egyszerre kitört a lázadás az egész Száva vidékén, a mire alkalmid az 
szolgált, hogy Tiberius az illyrieumi megszálló-csapatok nagy részét magá
val vitte. ')

Ez volt a harmadik pannon háború kezdete, mely veszedelmek tekin
tetében valamennyit fölülmúlta. A második pannon háborúban Tiberius 
minden eszközt fölhasznált ugyan, hogy az általa elfoglalt területeket 
minél teljesebben biztosítsa. Kegyet len kedett és pusztított; a fegyverfog- 
liató férfiak legnagyobb részét összefogdostatta és rabszolgákul ad a ttad ; 
ha mindazonáltal töbjact, mint tartósaid) csöndet, el nem érhetett, abban 
igen nagy része volt a római tisztviselők kíméletlenségének és zsarolá
sainak.

Kr. u. 6-ban tört ki e harmadik és utolsó pannon háború és két 
éven keresztül folyt a legnagyobb elkeseredéssel. Résztvettek benne Dal- 
mátiától kezdve az Illyricum területén lakó összes törzsek s a fölkelés 
lángja átcsapott a Száván, sőt bizonnyal a Dráván túl is, mert a háború, 
különösen az első időkben, javarészt a Száva és Dráva közén folyt.2) 
Mintegy a fölkelés két véghatárát jelzi az a két Bnto nevű vezér, ki a 
szervezésben részt vett, kik közül az egyik dalmát, a másik breukus. 
Római részről Germanicus és Tiberius alatt folyt a harcz, mely végre is 
a fölkelés teljes leveretésével végződött. Ez utolsó győzelem következté
ben Kr. u. 10-ben Pannonia külön provinciaként szerveztetett. Ennek a 
tartománynak határa azonban ez időben még csak a Száva,3) vagy leg- 
fölobb a Dráva4) vonala volt, a Duna vonalának pedig csak az Eszéktől 
Ziinonyig terjedő szakasza.5) E tartomány neve, jóllehet a Pannonia név 
már Volleiusnál, ki Augustus kortársa, előfordul, még mindig Illyricum, 
még pedig valószínűleg lllirieum superius,6) melyben már Kr. u. 14-ben 
egy legátust találunk, t. i. Julius Blaesust, a ki három legio parancsnoka 
volt.*) Illyricum déli részének (Maritima pars Illirici) helytartója ugyan
akkor P. Dolabella.8)

E pannon háborúk tehát, melyek Rómának megadták a Balkán északi 
felén a természetes határt, a politikai Rómát nem hozták megyénk terü
letére, a római műveltséget azonban igen is közvetlen szomszédságába 
juttatták. Ha megyénk területe csakugyan bírt breukus lakossággal, úgy

ij Kuzsinszky: i. in. LXV. C. J. L. III. 415. 1. 3) Fröhlich: Acumincum vidéke és 
a régi pannnoniai limes Arch. Ért. 1892. XII. köt. 125. 1. 4) C. J. L. III. 415. 1. 5, U. o. 
u) C. J. L. III. 1741. 7) Taciti Ann. 1. 16. «) C. J. L. III. 415. 1.
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az a harmadik pannon háborúban erősen volt már érdekelve. Kitetszik ez 
abból, hogy a háború befejeztével legsúlyosabban ez a törzs bűnhődött. 
Nyolcz cohorsot alakítottak közülük a rómaiak, míg a dalmátokból csak 
kettőt. E körülmény sajátságosán összevág azzal, hogy míg a szomszédos 
Tolnavármegye oly gazdag a kelta ízlésű leletekben, megyénkben föltű
nően csekély ezek száma.

Az a közvetlen szomszédság, melybe a dunántúli vidék Rómával 
jutott, különösen a nyugati oldalról hatott reá, a mely felől nélkülözte a 
természetes határokat. E hatás a rómaiságnak lassú, fokozatos előhala- 
dásában állott, a mely e területek békés meghódítását eredményezte. Mit 
se tudunk oly liarczokról, melyek azt mutatnák, hogy a hódításnak a 
lakosság el lentál lőtt s így bátran föltehető, hogy annak módja itt se 
volt más, mint az, a mit a római politika több helyütt sikerrel használt. 
Noricum és a Száva vidék elfoglalása a Dunán-túl népeit Rómával bizo
nyára abba a függő helyzetbe hozta, melyet a római diplomáczia nyelvén 
szövetségesnek (socius) hívtak s mely sok kötelességet rótt az illető népre, 
a nélkül, hogy valami jogot is adott volna érte. E viszony maga után 
vonta e római betelepedéseket, a római viszonyok meghonosulását, a me
lyet a Dunántúlon nyomról-nyomra követhetünk. Még maga Augustus 
alapítja Sopront (Scarabantia), mint ez iuliai melléknevéből kitűnik, melyet 
ama gens után kapott, a melybe Augustus is tartozott1) (gens Julia), 
Claudius (41—54) Savariát (Szombathely) colonia rangjára emeli s ez is 
mutatja, hogy e hely régibb telepítvény.

Abban a mértékben, a mint a Dunántúl is római területté alakult, 
vesztette el a Száva-Dráva mente határvédelmi fontosságát s mind jobban 
előtérbe lép a közép Duna vidéke megszállásának szükségessége. A veszélyt 
rejtő háborgó elemek most már ettől északra és keletre csoportosulnak. 
Ama hatalmas, csaknem áthatlan őserdőkből álló övét ugyanis, a mely 
északról az Elbe és Weser közt egész az északi tenger feneketlen mocsa
ráig húzódott és az egész középnémet liegylánezolatot a Rajnától a Silde
tekig födte s a mely a germánságot a keltaságtól választotta el, régen 
áttörte már a germánság, s a kelták révén összeköttetésbe jutván a közép- 
tenger vidékének művelődésével, mind veszedelmesebb tényezővé vált úgy 
észak-nyugaton, mint kelet felé szakadt és az alsó Duna, Dnieper és 
Dniester vidékén a sarmatákkal összeköttetésbe jutott törzseik révén a 
keleten. Caesar hadjáratai ugyan némi nyugalmat teremtettek egy időre 
a nyugati félen, de keletre terverett hadjáratában már megakadályozta 
korai halála.

Egyelőre az észak-nyugati félen volt közelebb a veszély. A svéd 
markomannoknak Maroboduus által teremtett birodalmát ugyan megingatta 
a cherusck Ariminius s tönkre tette a suev Catualda. Ez utóbbit saját 
alattvalói kergették el a hermundurok segélyével s Ariminiust is eltették 
láb alól Kr. u. 21-ben saját vérei. Mindez pedig a rómaiak csendes assis

ii Plinius III. 146.
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tálása mellett ment végbe, sőt a trónvesztett Maroboduus ép úgy, mint 
korábbi ellenfele Catualda, Tiberiusnál talál menedéket, a ki alattvalóikat 
a Vág és March között a quad területen telepíti le s nekik Vannius alatt 
királyt is ad ,1) mindazáltal a Duna-Tisza közé benyomult jazyg és sarrnát 
elem, kiket már Plinius említ s ezeknek sűrű összeköttetése a germán
sággal szükségessé tették a közép Duna vonalának biztosítását. Ez bírta 
rá Claudiust, hogy Carnuntum tájára hajóhadat rendeljen és Vespasianus! 
(69—79.) arra, hogy Vindobonába (Bécs) a XIII. légiót, melyet Poetovio- 
ból (Pettau) helyezett át, Carnuntumba (Petronell) pedig a XV-iket helyezze 
cl s hogy a Dunára állandó hajóhadat, a Classis Flavia Pannonica-t rcn- 
delje. Vespasianus alatt azonban a Dunántúl keleti fele még nem volt 
katonailag megszállva, a mit az is mutat, hogy a Il-ik segéd legio, mely 
később állandóan Aquincumban állomásozott, Domitianus alatt (SÍ—96.) 
a sucv-sarmata háború idején Sirmiumban állomásozott.

A suev-sarmata háború tárta föl teljes nagyságában ama veszély 1, 
mely keletről fenyegette a Dunántúlt. E hadjáratban ugyanis, mely az 
első és második dák háború közt, illetve a második alatt folyt, erősen 
benne volt a dák király, Decebalus keze s az a dák-hatalom, mely már 
Burvista alatt (Kr. e. 88—44 közt) betört a Dunántúlra s mely akkor is 
sarmata szövetségben erősödve lépett föl, a suev-sarmata háború idején 
hasonló törekvéseket árult el. A Burvista óta elhanyatlott dákság ugyanis 
Decebalus alatt ismét hatalmasan fölvirágzott s már Domitianus első kor
mányéveiben betört a Balkánra (Moesiába) s ott Oppius Sabinust Moesia 
inferior helytartóját megverte s az ütközetben a helytartó maga is meg
öletett. Ezzel egyidőben a sueveket és sarmatákat is háborúra tüzelte 
Decebalus, úgy, hogy a mai Magyarország szinte egész keleti fele egy a 
rómaiakkal ellenséges táborban egyesült, melynek a dák király adott irányt. 
Domitianusra nézve sokkal váratlanabb volt ez a helyzet, semhogy ő azzal 
megbirkózhatott volna. Egy a dákokkal kötött szégyenletes békénél nem 
is vitte többre. A suev-sarmat szövetséggel se tudott boldogulni, mert 
ezek Nerva alatt (96—98.) is folytatták betöréseiket, melyeket ez úttal 
győzelmesen vert le egyik, eddig ismeretlen vezére.

E két császár alatt folyt harczok sokkal jobban kidomborították a 
helyzet képét, semhogy oly erélyes uralkodó, mint a milyet Róma Nerva 
utódában, Trajanusban (98—117.) nyert, azzal leszámolni ne törekedett 
volna. S csakugyan, még mielőtt Rómába menne, a 98- és 99-ik év telét 
a dunántúli vidéken tölti, hogy a helyzettel teljesen tisztába jöjjön. Úgy 
látszik, ez idő alatt határozta el, hogy a dákokkal elvégre komolyan 
leszámoland. Meg lehet ugyan, hogy a Duna vonalának megszállása már 
Domitianus alatt megtörtént, de annak végleges szervezése mindenesetre 
Traianustól eredt, ki támpontot akart nyerni e védvonalban a dákok ellen 
indítandó hadjáratára. Ő építő a két új táborhelyet, az egyiket Brigetio- 
ban, a másikat Aquincumban s az elsőben a legio prima adiutrixet, Aquin-

q Taciti Ann. II. 62—63.
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emuban pedig valószínűleg a X. légiót, helyezte el. Trajannsnak ez intéz
kedéseivel be van fejezve Pannónia keleti leiének bekebelezése s ez időtől 
megyénk területe politikailag is római terület.

Az ily módon megnagyobbodott provinciában azonban sokkal nagyobb 
katonai erő volt elhelyezve, semhogy annak egyetlen helytartó parancs
noksága alatt való meghagyása a római császárok előrevigyázó politiká
jával összeegyeztethető lett volna, ennélfogva a 105 és 107. évek között 
Trajanus két részre osztotta azt. Nyugati fele Pannonia superior, keleti 
fele Pannonia inferior nevet s mindkettő kiilön-külön helytartót nyert, 
még pedig az előbbi, mint fontosabb, consularis rangút, vagyis olyant, a 
ki már consuli méltóságot is viselt, az utóbbi pedig egyelőre csak praetori 
rangút. Eltekintve ama kivételes esettől, mikor a markomann háborúk 
miatt M. Aurelius ideiglenesen a consularis rangú M. Pontius Laelianust 
állította ennek élére is. Megyénk területe alsó Pannóniához tartozott, 
melynek határa a Kába torkolatától indult és a Kebii hegységnél Végző
dött, a Ycrbász folyó torkolata táján. ') Caracalla ó ta2) a Rába torkolatán 
túl még Brigetio és a hozzá tartozó városi kerület is alsó Pannonia térü
lőiéhez számítandó s ez időtől fogva ennek élén is consuli rangú helytartó 
áll. E helytartók kezeiben összpontosult kezdetben a tartományok egész 
katonai és polgári igazgatása. Commodus meggyilkoltatása óta (102.) azon
ban mind sűrűbben fordult elő amaz eset, hogy’a főhatalmat oly katonai pa
rancsnokok szerezték meg, a kiknek kezében nagyobb hadi erő összpontosult 
s ez arra indította a császárokat, hogy egyrészt a tartományok újabb föl- 
osztása által lehetőleg kis területi egységeket nyerjenek, másrészt a kato
nai parancsnokságot elválaszszák a polgári joghatóságtól. (Alexander Seve
rus óta az utóbbit a prtioses, az előbbit a dux limitis látja el.) Diocletianus 
alatt (2S4—805.) tehát a két Pannonia is ép úgy, mint a legtöbb tarto
mány, újabb fölosztás alá került s e fölosztás alkalmával Alsó-Pannonia 
két részre osztatván, az északi rész, melybe részben megyénk területe is 
tartozott, Diocletianus leányáról, Galerius feleségéről, Valéria nevet nyert 
s ez alkalommal Sopianae (Pécs) a praeses székhelyévé vált, míg a dux 
limitis székhelye Aquincum (O-Buda) lett.

E történelmi adatok, mint láttuk, meglehetős valószínűséggel meg
jelölik amaz időpontot, a melytől kezdve Baranvamegye területe politikai
lag is rómaivá vált, a bekebelezés mikéntje felől azonban meglehetős 
bizonytalanságban hagynak. Közismeretü tény, hogy a római jogszokás 
szerént a meghódított népek földjének egy része, rendesen annak egy 
harmada tekintet nélkül arra, hogy önállóságuk meghagyniott-e, avagy 
nekik a népgyüléseken való szavazati jog nélküli polgárjog (civitas 
sine suffragio) adományoztatott-e, elvétetett és vagy állami tulajdon (ager 
publicus) maradt, vagy eladatott, vagy végre telepeseknek (coloni) oszta
tott ki, a mely utóbbi eset Kr. e. 100-tól fogva, :t) tehát abban az időben

0 Ptol. II. 14. 1. 2 )  Domaszewsky : Zur Geschichte der römischen Provinzial Verwaltung. 
Rhein. Museum 203—208. 3) Velleius Paterculus 1. 15. 5. V. ö. Zumpt. Comment. epigr. 
I. 205. I.
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is, mikor megyénk római területté lett, azt jelentette, hogy az ily földek
ből kiszolgált katonáknak adtak jutalmul földbirtokot. Semmi kétség, hogy 
megyénk területe is ily módon vétetett föl a birodalom kötelékébe, de e 
hivatalos aktus megtörténtének időpontjáról nincsenek semmiféle adataink, 
jóllehet egy körülményes eljárással volt az egybekötve, t. i. a lakosság 
összeszámlálásával, a mely alkalommal kinek-kinek vagyona is összeira- 
tott (census), a melyről bizonyára több rendbeli okmány készült. Meghó
dított tartományokban rendesen maga a hódító hadvezér eszközli az első 
censust, ámde megyénk területe nem közvetlen hódítás útján jutott a 
római uralom alá, hanem mint láttuk, jóval előbb került a rómaiság befo
lyásának körébe, mintsem politikailag is a birodalomhoz csatoltatott volna 
és így elrómaisodása is ennél korábbi időre vezetendő vissza. Ennek kez
detét a harmadik pannon háború leveretésének idejére tehetjük, formáját 
pedig egyrészt Scarbantia és Savaria példájából, másrészt egy-két későbbi 
intézkedés természetéből fejthetjük meg.

Az említett két város Noricum határán feküdt, de a római foglalás 
alkalmával ahoz nem tartozott, ép úgy mint Baranya területe. Kitűnik 
ez abból, hogy Plinius Savariáról azt mondja, hogy a boiok pusztaságában 
fekszik. A római szomszédság révén azonban annyira áthatja a római 
műveltség, hogy már Augustus városi jogot adományoz neki s ez által 
egy tartományhoz, valószínűleg Jlliricnmhoz csatolja s ugyanez eljárást 
látjuk ismétlődni Savariánál, melynek, mint említettük, Claudius adomá
nyozza a városi jogot. Az elrómaisodás mértéke ugyanis nem egyéb, mint 
a római mintájú városi szervezetek alakulása, a minthogy a római pro
vinciák sem egyebek, mint bizonyos számú, együvé tartozó városi szer
vezetek.

Ily szervezetek létesülését a provinciák szomszédságába eső, de még 
meg nem hódított területeken nagyban előmozdította a félig való aláve
tettség ama formája, melyet föntebb is említettünk s melyet hivatalos 
nyelven szövetségi viszonynak neveztek. A római nép szövetségesei (socii 
populi roinani) kénytelenek voltak sok esetben eltűrni, hogy a rómaiak 
területükön várakat emelhettek és azokat helyőrséggel láthatták el. E 
békeföltételt szabta pl. Marcus Aurelius a quadoknak és a markomannok- 
nak is. A római katonaság bevonulása pedig mindig maga után vonta 
nagyszámú iparos- és kereskedő-nép betelepülését, kik, miután a castru
mokban csak katona lakhatott, annak környékén telepedtek le s magvát 
képezték új községi alakulásoknak, melyek a kiszolgált katonák (veterani) 
betelepülése által előkelő osztályt s úgy ezek, mint a benszülöttek bete
lepülése által nagyobb népességet nyervén, lassankint elérték a jelentő
ségnek ama fokát, mely meghozta számukra a városi jogot.

Körülbelül ily módon foglalhatott tért lépésről-lépésre a rómaiság 
megyénk területén addig is, míg annak hivatalos bekebelezése megtörtént 
s e térfoglalás annál könnyebb lehetett, mert a városi szervezetek alapjai 
az úgynevezett kelta epochában már meg voltak megyénkben. Említettük 
ugyanis, hogy a galliai keltaság minden törzsének meg volt a maga törzs-
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területe (civitas), a melyben elszórva feküdtek az egyes tanyák. Minden 
törzsterületnek meg volt a főhelye, mely, mint a pannoniai Segesta, egy
úttal megerősített hely is volt, a hol a törzs szentélyei állottak, fejedelme 
székelt, a hová gyűlésekre összesereglett, veszélyek esetén oda menekült. 
E központokon voltak fejlett iparának műhelyei, mint azt a galliai Bibracte 
példája mutatja, a hol a III. Napoleon által rendeztetett ásatások csak a 
zománcziparból magából egész sorát födözték föl a műhelyeknek. \) E szer
vezetek igen alkalmasak voltak a római városi szervezet kifejtésére és így 
semmikép sem csodálandó, hogy az a Dunán túl oly gyorsan elterjedt, 
hogy alig egy századdal a Száva vidék elfoglalása után, fraianus minden 
nehézség nélkül alkothatta meg a Duna által határolt provinciákat.

A civitások főhelyéből lett rendesen a város, római nevén oppidum, 
melynek a lex Julia municipalis (Kr. e. 45.) szerént három fajtája volt, 
u. m. a municipium, colonia és praefectura; az első kettő oly községi 
szervezet, melynek autonom közigazgatása és igazságszolgáltatása volt, a 
harmadik pedig oly kisebb község, mely valamely város joghatósága alá 
tartozott ugyan, de oly távol feküdt attól, hogy az se közigazgatását, 
sem igazságszolgáltatását sikeresen nem intézhette s így számára c föl
adatok végzésére egy praefectus iuri dicundo rendeltetett ki. Az egyes 
elszórt tanyák (pagi) pedig a városok területéhez csatoltattak, vagyis ép 
úgy mint a törzsszervezetben, a civitas főhelyéhez tartoztak.

A fejlődés egyes phasisait megyénk területéről nem ismerjük s így 
azt időről időre föl nem tüntethetjük, meg kell tehát elégednünk azzal, 
hogy annak a római uralom alatti állapotait a maguk egészében tanul
mányozzuk úgy, a mint az az összes reánk maradt és ez ideig napfényre 
jött és értékesített leletek világításában jelentkezik.

R ó m ai telepek a m egye területén_

Római telepnek tekinthetünk minden oly helyet, a hol római leletek 
kerültek napfényre, különösen pedig olyanokat, a hol római épületmarad
ványokra ős temetkezésekre akadtak. Kevesebb bizonyító erővel bírnak e 
tekintetben az iparművészet szórványos emlékei, valamint az érmek, melyek 
oly helyeken is előfordulhatnak, a hol telephely nem volt. Ez egészen tág 
szempontból Baranyában következő helyeket tekinthetjük római telepekül:

a) Mágocs, M agyar-Szék, Jenő, Gödre;
b) Szent-Lőrincz, Kővágó-Szőllős, Pécs, Szabolcs, Pécsvárad;
c) Pellérd, Görcsöny, Siklós, Tósenfa;
d) Püspök-Szent-Erzsébet, Nagy-Budmér, Harsány, Tapolcza, Lipo- 

vicza, Monostor, Baranyavár, Baán;
e) Duna-Szekcső, Lancsuk, Mohács, Köllced, Kis-Kőszeg (Batina), 

Vörösmart, Keő, Laskafalu, Laskó, Dárda és Bellye.

i) A Dunán-túlról különösen Brigctio (Ó-Szöny) és a tolnamogyei Regötyröl ismerünk 
hasonló műhelyekre valló leleteket, különösen sok zoinánczos ékszert és ont ömin Iákat.
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E telepeket a folyamvölgyek szerént csoportosítva soroltuk föl s e 
csoportosításból világosan kitűnik, hogy a római telepek elhelyezkedése 
tökéletesen megfelel az őskori telepek elhelyezkedésének. Az a) alatt föl
soroltak ugyanis a Bikái és Baranya-viz, a b) és c) alattiak a Pécsi-víz, 
a d) alattiak a Karasicza-patak s végül az e) alattiak a Duna völgyére 
támaszkodnak. E földrajzi elhelyezkedés maga elég érthetően utal ben
nünket arra, hogy a megyénkben keletkezett római községek a megelőző 
bennszülött községek folytatásai s hogy azokban sokkal inkább kell roma
it izált bennszülött lakosságra, mint római telepesekre gondolni és tényleg 
nincs is tudomásunk oly telepítésekről, melyek a Dráván túli vidékre tör
téntek volna, a mi egészen természetes, minthogy Italia lakossága a pol
gárháborúk alatt számban maga is nagyon aláhanyatlott. E tekintetben 
mindössze annyi történt, hogy a császárok a légiók kiszolgált katonáit 
meghagyták továbbra is ama területeken, a hol szolgálati idejüket betöl
tötték. Erre megyénk csakugyan rá is szorult. Ha ugyanis tekintetbe vesz- 
sziik, hogy egész területéről csak egyetlen várost ismerünk, t. i. Sopianae-t, 
s még ez is aránylag későn jut jelentősebb szerephez, úgy ha nem felejt
jük is el azt, hogy ennek magyarázata részben abban is rejlik, hogy hely
zeténél fogva nem bírhatott nevezetesebb katonai fontossággal — a mi 
e korban fontos tényező volt a császárok szemében — még akkor is .arra 
mutat ez, hogy a megye nem bírhatott valami sűrű lakossággal. E körül
mény valószínűvé teszi, hogy Fröhlich csakugyan jól sejtett, mikor megyénk 
területére a breukok törzsét helyezte, mert ha ez áll, úgy egészen érthető 
annak elnéptelenedése. E törzs élénk részt vevén a. harmadik Pannon 
háborúban, nagyon természetes, hogy területe átszenvedte Tiberiusnak 
pusztításait és ilyformán egyáltalán nem föltűnő, ha megyénk területén 
jelentékenyebb város egyelőre nem képződhetett.

Római telepeinknek földrajzi csoportosítása azonban még egy más 
tanulságot is rejt magában. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy míg az őskor
ban a Duna mente aránylag gyérebben lakott helynek jelentkezett, addig 
a római kor sűrűn megrakja azt telepekkel. E körülménynek magyarázata 
a Duna vonalának határvédelmi fontosságában rejlik, melyet föntebb kifej
tettünk s itt csak annyit kell megjegyeznünk, hogy ha a megye belterü
letén képződött telepek kisebb fontosságúak is a dunamentieknél, ezeknél 
mégis régiebbek, minthogy a Duna vonala, mint láttuk, Trajanus, vagy 
legfölebb Domitianus előtt semmikép nem juthatott nagyobb fontossághoz.

E telepek tekintetében azonban nem vagyunk pusztán a leletek 
kalauzolására utalva. Oly föl jegyzéseknek vagyunk ugyanis birtokában, 
melyeknek segélyével, ha nem is valamennyi telepünknek, de legalább 
egyiknek, másiknak nevét is több-kevesebb biztossággal megjelölhetjük. 
Első helyen áll ezek között Cl. Ptolemaeus már említett földrajzi műve, 
továbbá egy térkép, melynek ma ugyan csak egy, a XIII-ik században 
készült mainzi másolatát ismerjük, de a melynek eredetije a Kr. u. IY-ik 
században készült. Ez az úgynevezett Tabula Peutingeriana (Peutinger 
nürnbergi geographiis s egykori tulajdonosáról elnevezve). E térképen egyéb
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szükséges geographiai adaton kívül meg vannak jelölve úgy a római idők
ben létezett utak, valamint ama helységek is, melyek ezeknek mentén 
feküsznek. Legnagyobb előnye e térképnek, a mely alkalmassá teszi arra, 
hogy segélyével az egyes helységek tényleges helyét megállapíthassuk, 
abban fekszik, hogy római mérföldekben (millia passuum, rövidítve ~  mp.), 
melyeknek átszámítását mai hosszmértékeinkre Hultschnak köszönjük, 
megjelöli e helyek távolságát is.

A harmadik, hasonló természetű emlék egy útikönyv, melyet Itinerarium 
Antonini Augusti név alatt ismerünk s melynek czélja az volt, hogy az 
utazót tájékoztassa a római birodalomban. Ebből a czélból minden útvo
nalon megjelöli ama állomásokat, hol az útazó lovat válthat (mutatio), 
valamint a hol szállást nyerhet (mansio). Ez útikönyv sokkal bővebb a 
Peutinger-féle térképnél s e fölül ama előnye is meg van, hogy az utakat 
fölosztja kisebb részekre. Az egyes állomásoknak egymástóli távolságát 
közli. Készíttetésének ideje nem bizonyos, de annyi valószínűnek látszik, 
hogy Diocletianus alatt, vagy utána készült.

Végül negyediknek említhetünk egy állami schematismust az V-ik 
század elejéről, az úgynevezett Notitia Dignitatumot, melyből, minthogy 
a katonai és közigazgatási hivatalokat tünteti föl, szintén kapunk becses 
felvilágosításokat. Topographiai tekintetben legnagyobb hasznát abban 
leljük, hogy az auxiliariusok közül a lovascsapatokat földrajzi sorrendben 
sorolja föl.

E négy forrás, valamint egyéb adatok, de különösen a római lele
tek fölhasználásával a midi század vége óta többen foglalkoztak ama 
római telepek helyének megállapításával, melyek Baranyamegye területére 
esnek s reánk e tekintetben ez érdemes kutatók eredményeinek összege
zése várhat csak.

Legszerencsésebbek vagyunk e tekintetben dunamenti telepeinkkel, 
melyekkel egy római mérföldmutató kapcsán hazánk római topograpliiá- 
jának legliivatottabb művelője, az e szak végtelen kárára korán elhunyt 
Fröhlich Róbert foglalkozott. Dolgozata, melyben öt ily dunamenti tele
pünk római nevét állapítja meg, az Archaeologiai Értesítőben1) jelent meg 
s ebben következőket mondja:

Egy fölötte fontos mértföldkő Főherczeglakról, Albrecht főherczeg 
ő esász. és kir. fönsége birtokáról hozatott a múlt őszszel a magyar nemz. 
múzeumba. E kőre legelőször Schwerer János nyug. vámfölügyelő figyel
meztette a nemzeti múzeum régészeti osztályának őrét, a minek követ
keztében a múlt nyáron Főherezeglakra mentem és Schippert János ottani 
postamester közvetítésével a követ megtekintettem s az ott szorzott uta
sítások alapján a nemzeti múzeum a követ elkérte; jelenleg a m. n. mú
zeum hátsó udvarában, a budafoki mellett, van fölállítva.

A fölirat elejétől végig, a távolságot jelző számot kivéve, ki van 
törölve, de azért megmaradtak a betűk nyomai elég láthatóan; a betűknek 
egy része azonban alig vehető ki; ezeket külön meg is jelöltem. Csak a

1 U. f. 1888. Vili. 290. sk. M.
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föl irat vége, melyben a leg. Aug. pr. pr. (legatus augusti pro pretore)-ról 
vfiu szó, oly gondosan van kitörölve, hogy semmi se látszik.

A föl iratot, úgy a mint van, 40-ik számú rajzunkon mutatjuk be.1)
A fölirat kiegészítve következőképen olvasandó:
Imp(erator Caes(ar) | Marcus] | Op]e| Ili |us Ma[ crinus | pius Aug(ustus) 

co(n)|s|(ul) | pro c]o(n)s(ul) tr[ib](unieiae) | pot](estatis) | ot Opelliu| s | 
Diad[u] meni | an[us] Nobilissi[mus | Caes(ar) vi as ot pontes vetustate 
co rrup [ tas rest itu | er(u)nt [ | c]ura [agente Aelio T |r[i]ccian[o'| | l]eg|aug 
(usli) pr(o) pr(aetore ab Aqu(inco) m(illia) p(assuum)] CXXXVII.

A fölirat tartalma nem szorul magyarázatra; csak olyan az, mint 
Macrinus akármelyik fölirata, fontos egyedül az eredeti leihely és a távol
sági adat. A mórtl'öld-kő eredetileg nem ott állott, a hol láttam, Főherczeg- 
lakon, hanem Batinán (Kis-Kőszeg), a hol, mint tudva van, római tábor
hely is volt és pedig a rengeteg sok tégladarab után ítélve, melyet nagy 
helyen a batinai szőllőkben láttam, 
olyan forma, mint a kömlődi. Hogy 
a mértföldkő a batiniai szőllőkben, 
nem messze a még most is látható 
római út maradványaitól találtatott, 
szintén Schwerer János szívessé
géből tudom, ki azt közölte velem, 
hogy egy batinai rokona szőlejé
ben egy fehér kőoszlop sokáig a 
földben hevert, míg a 70-os évek
ben az akkori tiszttartó elvitette.
Ilyen tiszta, világos értesítés alap
ján nem lehet kétség az iránt, hogy 
a CXXXVII. mp. nem Főherczeg- 
lakra, hanem Batinára vonatkozik.
De ismervén a métföldkőnek ere
deti leihelyét, azt kell kérdeznünk, váljon a szám bele illik-e ama távol
sági adatok közé, melyekkel eddig a Duna e vidékéről bírunk. Mert föl
felé legközelebb áll a hátai kő (C. J. L. III. 3734), mely CXIII mp.-ot 
mutat, lefelé a bellyei (U. o. 3735), melyen azonban a mp. száma nincsen 
és azért az eszékit kell tekintetbe vennünk (U. o. 3730), mely CLX mp.-ot 
mutat.

I M P C A E S marcus

o p E l l i V S  M A er in u s  • • • • • • • • « • •
IIVS A VC • CCí pro OS TRib pót

ET O PE L L IV s D I A Du ME N I  • •
A’V? • NOBlLlSSImws CAE5 VI 

AS • hT • PONTES • VETVSTATECo

R R V I' t a s r e s t i t u E R N T  • • • • • • * « • •
eV R A agente aelio ( P i C C l A N o  

l zC aug. pr. pr. ab aq. m. p. 

C X X X V I I  

41.

sic

i) A fölirat leírásában és olvasásában kénytelenek vagyunk ilt Fröhlich leírásától és 
olvasásától eltcröleg Domasewskinck a C. J. L.-ban (Vol. III. Suppl. Fase. III. 10.(147.) meg
jelent teljesebb leírását és olvasását közölni, a melyben a legátus Aug. pr. pr. neve is leg
alább részben kivehető. Fröhlich ugyanis következőkép olvasta a föliratot: Impfe ator) 
Caesar |M.| Oppelius M(acrinus) Seve ru|s pius Aug(ustus) [c|o|(n)sul i)rovcjo(n)sful) lri|b,uni 

ciae) pot(estalis)] et |M.| Oppeliu|s| Diaduinenijanus amis nob[i|lissi|mus| Caesar [vijas 
el pontes vetustate [co]rru|ptas| re|slitu]erunt |cura agente . . . .  legiato) Aug(ustorum) 
pr(o) pr(aetore) ab Aqufineo mfilia) p(assuum)| i CCXXVII. Az ötödik sorban lévő atms 
kiegészítés, minthogy az a hatodik sor elején meg van, világosan fölösleges s így bizonynyal 
sajtóhibánál: vehető.

6
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A katonai térképen (1 :75.000) mérve a távolságot Bátától Bat ináig, 
:24—25 mp.-nyi vonalat találunk; természetesen nem egyenes irányban, 
hanem a Duna kanyarulatát követve; ezt a 25 mp.-ot hozzáadva a 113- 
lio'z, 138-at kapunk, tehát cgygyel többet, mint amennyit a batinai mért- 
föld-kövön olvasunk. Bat inától Jeleié, természetesen Bellyo leié vesszük 
htunkat, és így Laskót is érintjük és ez irányban Eszékig 24 mp. a távol
ság. Ez sok a 160 mp.-hoz, mely az eszéki mértröld-kövön van megjelölve; 
de e nehézség megszűnik, hogy ha szorosabban veszszük tekintetbe az 
(»széki kő leihelyét; nem a városban találták, hanem a Dráva balpartjához 
északra 1040 ölnyi távolságban. E szerént a 24 mp.-ból bátran levonha
tunk egy mp.-ot. Meg kell még jegyeznünk, hogy ily távolságnál, minő
ről most szólunk, 1—2 mp. különbség nem nyom a latban, mert ily «se
kélyebb eltérések mindenütt észlelhetők. A kő tehát a 137-ik számú az 
aquincum-mursai úton a Duna partján, de egyszersmind jelöli amaz útnak 
irányát és pedig eltérőleg az eddigi fülfogástól. Mommsen Kiepert és 
Römer térképein a mursai út Mohácsnál — Altinum  — hagyja el a Duna 
partját és Baranyamegye kellő közepén ál Baán — Anti an n leié húzó
dik. Innen kétfelé ágazik az út; a nyugati ága Eszék — Marsa — felé 
halad, a keleti ága pedig Bellyén át Almás felé. Nem szenved kétséget, 
hogy Mohácstól Baánnak volt irányozva az út, a minthogy magam is 
annak egy részét Kölkedhez nyugatra megvizsgálhattam. De teljes lelie- 
tt'tlemu'k tartottam mindig azt, hogy Baántól Beikének és innen Almás
nak vitték volna a rómaiak az ó la t; ennek, mint igazi hadi útnak, okvet
lenül a Duna-part közelében kelleti húzódni, mert a j>annoniai limes egyes 
állomásait kötötte össze. A batinai kő bizonyítja, hogy e föltevésünk helyes, 
hogy hadi út csakugyan Mohácstól Balináig húzódott és innen tovább a 
Duna régi partja mellett, melyet Yürökmarth, Laskó, Bellyo jelölnek 
Eszékig.

Ezeket, meggondolva, most már ama kérdés áll előttünk, vájjon ez 
útvonal — Batina-Yörösmarth-Laskó-Bellye-Eszék meg van-e jelölve 
a régi útikönyvek valamelyikében és ha igen, akkor azzal is kell foglal
koznunk, hogy a CXXXVII mp.-nak melyik név felel meg, más szóval, 
mi volt Batina neve az ókorban. Az Itinerarium Antoninianum , mely 
első sorban jön tekintetbe, Taurunumtól (Zimony) fölfelé következőképen 
sorolja föl az egyes állomásokat (p. 112 s.):

A Taurimo lü tti in medio Aciminci mpin XXXVI. — Cn,si mpm 
XXXIII. — Bononia mpm XVI. — Cneci mpm XVI. — Cornaeo mpm 
XVI. — Teutiburgio mpm XVI. Mursa mpm XVI. — Ad novas et 
Aures monte. — Antianis mpm XXÍIII. — Altino in medio. — Lugione 
mpm XXV.

Ez adatok alapján Mursa (Eszék) lesz kiinduló pontunk. Lefelé leg
közelebb esik hozzá Teutiburgio, a melyet természetesen csak Dúlva táján 
kereshetünk. Fölfelé pedig három hely van megnevezve: Ad Novas, Aureus 
Mons és Antimul. Ez utóbbit közönségesen Baánnal azonosítják. A távol
ság XXIlii mpm. csakugyan megfelel az Eszék-Baán közti távolságnak,
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de épen úgy megfelel az Eszék-Batina között lévőnek. De fölfelé is, a hol 
Altinum Mohácscsal azonosíttatik, Lugio pedig D.-Szekcsővel, a XXV. 
mp. D.-Szekcsőtől szintén Batinára illik ép úgy, mint Baánra. De még 
azt is tekintetbe kell vennünk, hogy Antianahoz Sopianae (Pécs) XXX. 
mp.-ra van, ez a távolság pedig csak Baánra, de nem Batinára illik s így 
Batinát nem lehet Antinnaval azonosítani.

Miután az Itinerariumból nem tudunk eligazodni Batinára nézve, elő
vesszük a Tabula Peutingerianát. Ebben a következő adatokat találjuk :

Lugiono — XII — Antiana — XII — Domitianis — XIII — Ad  
Labores — XIII — Tittoburgo.

Az itt fölsorolt nevek között hiába keressük Mursút és ennek követ
keztében vagy azt kell föltennünk,' hogy a Tab. Peut.-ban leirt útvonal 
nem ment Eszéken keresztül, vagy azt, hogy Mursa véletlenül kimaradt. 
Hiba is van ('lég ez adatokban. Kimaradt Altinum, Lugio és Antiana 
között és a két utóbbi között a távolság csak XII. mp., holott tényleg 
több mint két annyi; továbbá Antiana után Domitianis nevet olvasunk, 
mely kettő föltűnően hasonlít egymáshoz. Hiba az is, hogy a távolság 
Antiana és Tittoburgo között XXXVIII. mp., holott tényleg körülbelül 
XXX. mp. Mindezeknél fogva bizonyosnak tartom, hogy a Tab. Peut. 
adatai hibásak és hogy Antiana helyett Altino, Domitianis helyett pedig 
Antiana olvasandó, tehát így: Lugiono — XII — Altino XII — Antiana 

XIII — Ad Labores — XIII Tittoburgo.
E szerént Antianatól Teutoburgiumig XXVI. mp. volna a távolság,1) 

a mi a valóságnak megfelel ugyan, de épen egyenes irányban, a merre a 
római út soha sem ment. Nem akarjuk a kombinácziókat tovább fűzni; 
annyi bizonyos, hogy a Tab. Peutinger. segítségével se találunk nevet 
Batina számára.

Hátra van még a Notitia dignitatum.
Ama vidék, a melyen a kérdéses mértfüldkő állott, Valeria és Pan

nonia Secunda határán volt.
Miután a Not. Dign. adatai közölt csakis azok vannak földrajzi sor

rendben összeállítva, melyek az Equitosre vonatkoznak, mi is, a többi 
mellőzésével, csak az Equites állomásait iktatjuk ide.

Valériából a következőket említjük:
Equites Dalmatae, Ad Statuas. — Eijuites Dalmatae, Florentiae. 

Equites sagittarii, Altino nunc in burgo contra Florentiam. Equites 
Flavianenses Ad Militare (I. 193. 1. ed. Seck.)

Éhez csatoljuk még Pannonia Secundából ezeket:
Equites Dalmatae Aovas. — Equites Dalmatae Albano — Equites 

promoti Tentibarcio (189. 1. od. Seck.)
Hogy ez állomások mind dumaparti állomások, az nemcsak abból 

tűnik ki, hogy Mursa és Antiana hiányzik, mely kettőről biztosan tudjuk,

6*

i) Fröliliclmél XV111. van XXVI. helyett, a mi világosan sajtóhiba.
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hogy nem voltak határszéli helységek, hanem abból is, hogy a többi 
összes helységek, melyekben lovasság volt elhelyezve, szintén dunapartiak.

E szerént az Altinum és Teutoburgimn közötti állomások egyike 
Miliiare, Novas, vagy Albano lehetett Kis-Kőszeg ókori neve; a három 
közül azt fogjuk választani, mely legközelebb esik Altinum  (Mohácshoz), 
1. i. Ad Militare és aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Batinának 
római neve ez volt.

De talán tovább is mehetünk. Ha Batina azonos Ad Militare-xe 1, 
akkor a következő állomás nem lehet más, mint a vörösmarthi castrum, 
melynek neve a Not. Dign. szerént Novas, vagy Ad Novas, mint az Ilin. 
Ant, nevezi. Baske pedig, hol nemcsak római l'ülirat van, hanem állító
lag római castrum és biztosan római téglák, Albano-\a\ azonosítható. Sőt 
az Itin. Ant.-ban említett Aureus mons se kereshető általában ama 
dombsorban, mely Monostortól Balináig húzódik, hanem az nem lehet 
más, mint Keő falú, hol nemcsak temérdek római sír és tégla, hanem 
terjedelmes római falazat is létezik, a miről magam győződtem meg a 
hely színén.

Fröhlich ez érvelése ellen nincs mit fölhozhatnánk s így minden 
nehézség nélkül tekinthetjük Laskát a római Albano, Keőt a római Aureus 
Mons, Vörösmarthot a római Ad Novas és Kis-Kőszeget, másként Bati- 
nát, a római Ad Militarc-ve\ azonosoknak, annál is inkább, mert leleteink 
is valamennyit római telephelynek minősítik. Mindazáltal nem hallgathat
juk cd, hogy Katanchicli s az ő nyomán Haas volt az, ki Aureus Mons-t 
általában a monostori, szőllősi és vörösmarthi hegyben látta, mely római 
alapfalak és egyéb emlékekkel van tele1) s ugyancsak ők két Ad No vas
ról tesznek említést s ezek egyikében, mely a Duna mellett feküdt s mely
ben Theodosius alatt a dalmát lovasok tanyáztak, tehát abban, a melyei 
az Ilin. Ant, említ, ők is, mint Fröhlich, a vörösmarthi telepet látták, 
a másikat azonban, melyről azt hiszik, hogy talán Ad novas (Tabernas) 
volt a neve, a Baranyavár körül fekvő Iláló-xal azonosítják, mely jelenleg 
is elég római épület-romjairól nevezetes.2) Kevésbé fontos, mert egyálta
lán nem indokolt Fényes amaz állítása, hogy Laskó helyén a rómaiak ide
jében egy Monopol nevű város állott,8)

A most megállapított telepek közt Laskó és Keő közé esik Laska- 
falú, melyet Katanchicli és H aas4) a Tab. Peut. által említett Mursa 
minorral s a Cl. Ptolemaeus által említett Mursellával azonosítanak. A 
Tab. Peut., valamint az Itinerarium Hierosolymitanum5) szerént ugyanis 
Mursa és Mursa minor közt X. mp. a távolság s ez, egy mp.-t P4785 
km.-rel számítva, tényleg körülbelül megfelel egyenes vonalban az Eszék 
és Laskafalú közti távolságnak, valamint hogy Ptolomaeus adata 40 m. o .— 
1S750 Passus, egy mp.-t 2000 lépéssel számítva, sem áll nagy ellemnon-

Ü Haas Mihály: Baranya : 11.-5. ■-) ti. o. 3) Fényes: M. O. I. p. 48. 4) Haas i. m. 11:’. 
Katanchicli, Col. Mii p. 1G, “j ü. Parthev et M. Piuder, Berlin, 1848: tíG7. 1.
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dásbiin a Tab. Pout. adatával s e fölül az c helység határában található 
romok is megerősítik e föltevés helyességét.

Hatinától a Duna mentén fölfelé haladva, három egymásra következő 
telepről szobinak római leleteink s ezek: Kölked, Mohács és Lancsuk. 
E három telep tájékára alkalmazható az Itin. Ant. következő adata: 
Antianis XXIII. — Altino in medio. — Lugione XXV.

Ennek alapján Katanchieli és H aas1) Kölkeclet azonosítják Alt inam
mal, míg Fröhlich, mint láttuk, Mohácsot tekinti annak. E kérdésben 
dönteni a kutatások mai álláspontján, magunkat hivatva nem érezzük. 
Annál kevésbé, mert, mint alább látni fogjuk, Kölked helyére egyéb indo
kokból is kell, hogy eastellumot helyezzünk. Szál ágy i 2) Kölkedet Liigio- 
val azonosítja, állítását azonban egyébbel, minthogy határában romok és 
római érmek találhatók, indokolni nem tudja, a mi magában véve annál 
kevesebb bizonyító erővel bir, mert c fajta emlékekben Mohács, sőt Lan
csuk se szűkölködik.

Következő dunamenti telepünk Szekcső, melyet Katanchich és H aas3) 
Lugioval, Szalágyi Altinummal4 5) azonosítanak. Támaszkodva az Ilin. Ant. 
most közölt adatára, a mely szerént Antianae és Lugio közt XXV. inp. 
a távolság, semmiképen sem oszthatjuk Szalágyi nézetét. Fröhlich okos
kodásaihoz ugyanis, melyben Antianat ő is Baánnal azonosítja, kétség 
nem fér. Baán és Kölked között pedig, a katonai térképen nézve, alig 
XX. mp. a távolság, míg Szekcső távolsága Baántól körülbelül megfelel 
a XXV. mp.-nak. E mellett bizonyítanak Wosinszky újabb kutatásai is, 
melyeket a szekcsői szigeten eszközölt s melyekről alább lesz szó.8)

Elhagyva a Duna partját, a megye belsejében legközelebb érjük 
Baánt, Fröhlich nyomán e helységben kell a római Antianat látnunk, 
minthogy föntebb közölt egybevetései csakugyan pontosan találnak Baánra. 
El kell tehát vetnünk Szalágyi nézetét, ki Antianát Baranyavárra helyezi,0) 
annál is inkább, mert ennek távolsága, ha azzal a kevésbé pontos számí
tással, mely Szalágyi korában lehetséges volt, meglehetősen talál is azzal, 
a mely az Itin. Ant. szerént Sopianae és Antiana, valamint Mursa és 
Antiana közt volt, semmikép sem egyezik meg azzal, a melynek Antiana 
és Lugio között kellene lenni. E különbség Szalágyi előtt nem lehetett 
különbség, minthogy ő Lugioban nem Szekcsőt, hanem Kölkedet látta s 
már Lugio helyének megállapításánál sem annyira az Itin. Ant. által 
nyújtott távolsági adatokból indult ki, mint inkább a Tab. Fent. adataiból 
s ez utóbbiak szerént magyarázta az Itin. adatait is. Ezekben Lugio és 
Antiana között a távolság csak XII. mp.-ra van téve, de Fröhlich elég 
érthetően kimutatta, hogy ez adat hibás és csak onnan eredhet, hogy a 
Tab. Fent. másolója Lugio és Antiana közt kihagyta Altinumot és Antiana 
helyett önkényesen Donatianist írt. E tévedés vezetett arra is, hogy az úgy 
látszik egészen fietiv Donatianist Herczeg-Szőllősben lássák.

i) Katanchich: i. m. (54. 1. Haas: i. m. Ilit. '2) Salagius: De Statu Ecclesiae Panno
nicae. Lib. IV. 279. 3) Katanchich i. in. (»4. I. Haas i. in. 110. 4) Salagius i. m. Lib. IV. 280.
5) Tolnavármegye Tört. I. rész, II. köt. 042, I. «) Salagius i. in. Lib. IV. 277, p Haas i in. 113.
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Baánon kívül még csak Pécs az, melynek ókori nevét meglehetős 
bizonyossággal megállapítani sikerült s ennek megállapítása Szál ágy i 
érdeme,') ki a megye jelenlegi székhelyét Sopianae-vel azonosítja.

Érvelésében az Itin. Ant.-ból indul ki, melyben négy útvonalon for
dul elé Sopianae. Az egyik a Sirmium-Carnuntumi út következő állomá
sokkal :

Ulmo, mpm. XXVI. — Cibalis, mpm. XXIIII. — Mursa, mpm. 
XXII. — Antianis, mpm. XXIIII. — Sopianis, mpm. XXX. — Ponte 
Mansuctina, mpm. XXV. -  Tricciana, mpm. XXX. — Cimbrianis, mpm. 
XXV. —- Crispiana, mpm. XXV. — Arrabona, mpm. XXV. — Flexo, 
mpm. XXV. — Carnunto, mpm. XXX.

A másik ezzel egészen Sopianaeig* egyezik és Pannóniából Sirmium- 
tól (Mitrovicz) Sopianacn keresztül Galliába egész Triorig vezető belső 
(mediterrán) út a következő állomásokkal :

De Pannoniis in Gallias per mediterranea loca id est a Sirmi per 
Sopianas Treveros usque:

Ulmos, mpm. XXVI. — Cibalis, mpm. XXIIII. — Mursa, mpm. 
XXII. — Antianis, mpm. XXIIII. — Suppianis, mpm. XXX. — Limusa, 
mpm. XXII. — Silacenis, mpm. XVI. — Valeo, mpm. X X III.— Mogen- 
tiana, mpm. XXX. — Sabaria, mpm. X X X \rI. — Scarabantia, mpm. 
XXXIIII. — Muteno, mpm. XII. — Vindobona, mpm. XXII. s tovább 
egész Trierig.

Ezen a két úton Marsától LIV mp.-ra esik Sopianae, de ennek helye 
a Drávának ama partján, a hová Marsa esik, nem kereshető, mert akkor 
ez az út Carnuntumtól (a mai Pécs alatt fekvő Petronell), a hová irányul, 
nagyon is eltérne, ennélfogva Sopianae a Dráva másik partján, Baranyá
ban keresendő. Minthogy pedig ez út világosan nem parti, hanem belső 
(mediterrán) út, a provinczia belsején keresztül pedig Becs felé elég egye
nesen vezet Eszéktől Pécsen keresztül s minthogy a mai országút is 
körülbelül ez irányt követi, Pécsnek Eszéktől való távolsága pedig többé- 
kevésbé megfelel a Mursa-Sopianae közti távolságnak; ennélfogva már ez 
alapon is Pécset kell Sopianaevel azonosítanunk annál is inkább, mert 
ezt bizonyítják az itt napfényre került római épület-maradványok és egyéb 
emlékek, valamint Ammianus Marcellinus már idézett adata, mely vilá
gosan mondja, hogy Sopianae a Valeria tartományban feküdt, a mely a 
Dráván túl nem terjedt.

Már ez adatok is ellent mondanak azoknak, kik a névnek véletlen 
találkozásából indulva ki, Sopianaet a Dráván túl, Verőezétől nem messze 
fekvő Sopia falú helyén keresték, de még kétségtelenebbé válik ez akkor, 
ha tekintetbe vcszsziik, hogy Antiana, a melytől Sopianae XXX. mp.-nyira 
feküdt, ama útvonalon is előfordul, mely a Duna partján vezetett Taum- 
numból (Zimony) Galliába s hogy ez úton Antiana Marsától XXIV. mp.-ra 
van, tehát okvetlenül a Dráván túl. Ha pedig, mint az a fontiekből

q Satagius i. m. Lib. 1. 62. Lib. IV. Cap. XXXIX—XLI11,
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kétségtelen, Antiana e dunamenti útvonalba esik, úgy Sopianae semmikép 
sem azonosítható Sopiával, mely a Dunától 40, sőt több mp.-ra fekszik, 
hanem egyedül Pécscsel, melynek távolsága Baántól a XXX. mp.-nak 
megfelel.

A simiium-trieri útvonalon Sopianaetől XXXII. mp.-ra fekvő Limusa-i 
Szalágyi1) ugyan a megyénk területére, eső Szent-Gál-ra teszi, de már 
Rosty Zsigmond térképén, valamint Kenner és Römer térképein is a 
Soinogymegyei Szigetvárral azonosíttatik az, a mi valószínűleg helyesebb 
is. Az Ilin. Alit. távolsági adata ugyanis mindkét helyre egyképen illik; 
c mellett Szigetvár nem tér el annyira délnek Sabariától (Szombathely), 
mint Szent-Gál, s ez utóbbi helyről nem is ismerünk eddig római leleteket.

Az ilyképen megállapítható római telepek közül nem tekinthetjük 
valamennyit egyforma természetűnek.

A dunamenti telepek határvédelmi fontossággal bírván, mi sem ter
mészetesebi), minthogy azokban első sorban katonai táborhelyeket lássunk 
és pedig nem a féle nagyobb eastrumokat, melyek a légiók állandó elhe
lyezésére szolgáltak (castra stativa), mert hisz a pannoniai légiók elhe
lyezését időről időre elég jól ismerjük és tudjuk, hogy Baranyában légiónak 
állandó tábora soha nem volt, — hanem oly kisebb táborhelyeket (castella), 
melyeknek hivatása az volt, hogy az egymástól távol eső légió-táborok 
közt lévő terület állandó védelem alatt álljon s támadás esetében az első 
védelmet nyújtsa addig is, míg a légiók a megtámadott hely segítségére 
siethetnek. E castellumokban rendesen a segédcsapatok voltak elhelyezve, 
melyeket a tartományok lakosságából toboroztak és pedig úgy gyalog
csapatok (cohortes), mint lovas-csapatok (alae), időről-időre azonban a 
légiók egyes részei is megfordultak ezekben.

így látjuk, hogy Laskón, a római Albano-bun, a dalmát lovasok 
tanyáztak s hogy castellum volt, arról nemcsak a Notitia Dignitatum ez 
adata, hanem az ott talált föliratok és számos tégla, melyekről Fröhlich 
értesít, tanúskodnak.

Aureus Mons, melynek helyét Fröhlich Keőben ismerte föl, ugyan
csak az ő értesítése szerént, szintén temérdek római sírt, téglát és fala
zatot szolgáltatott a kutatásnak s a magyar nemzeti múzeum is rendel
kezik e helyről származó római leletekkel.

A Not. Dign. szerkesztésének idejében a Leg. VI. Herculea egy 
cohorsa volt helyőrsége, melyről később lesz szó.

Novas, vagy Ad Novas, a mai Vörösmarthról már Baranyamcgye 
évkönyvei2) említik, hogy a község fölött elterülő szőllőhegyen római fai
maradványok láthatók s Römer Flóris, ki e helyet később megvizsgálta, 
ugyanott római érmeket, sok murvát, római födéltéglákat talált. Ugyanő 
lblületos rajzát is vette az ott lévő épületromoknak s jegyzetei szerén! 
ezek egy derékszögű, paralellogramma alakú építményt adnak, melynek 
hossza 250, szélessége 120 lépés s e szerént az megfelelne a római caste 1-

í) Satagius i. h. Lib. IV. p. 2GG. -) Annales Comitatus Bar. (ibtG'J.) f. G7. v.
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hunok alakjának. Ez építmény, Romoi* szerént, a úgynevezett Várhegyen 
fekszik a jegyzőlak fölött. ‘) A Notitia Dignitatum Fröhlich által is hivat
kozott adata szerént, annak idejében Ad Novas helyőrségét is dalmát 
lovasok képezték, de az ott talált bélyeges téglák arról is tanúskodnak, 
hogy egy időben, mindenesetre Diocletianus után, vagy esetleg már ennek 
uralkodása alatt, a Legio VI. Herculia egyik vexillatiója is ott táborozha
tott. A Vörösmarthon eddig lelt bélyeges téglák bélyege ugyanis:

k E  VI HE 2)
ez pedig, mint Fröhlich kimutatta,3 a Legio sexta Herculia bélyege, mely
nek téglái már a múlt században előfordultak Eszéken, hol Katanchieh 
látta és leírta4) és így Mommsen is fölvette a Oorpusba.5) Mivel azonban 
hasonló, de rövidebb bélyegü (LEG VI II) tégla Dáciában is előfordult3) 
és pedig Szcnt-Mihályon, Katanchieh azt hitte, hogy az onnan került 
Eszékre. Szerinte c bélyeg a Legio sexta victrix bélyege, mely — mint 
a bélyeg után tévesen hitte — egykor a hispana melléknevet is viselte. 
Utólagosan az additamentában még egy ily téglát említ Mitroviczáról. A 
magyar nemzeti múzeumban van azonban ezeken kívül még két helyről 
ilyen féle bélyeg. Először Csepin mellett, Eszékhez délre, van az úgyne
vezett Kologyvár, a honnan kettő, másodszor Hatina, a honnan szin
tén egy van a múzeumban. Azt a légiót, a melyről e bélyegek tanús
kodnak, Diocletianus alapította. A Not. Dign.7) szerkesztése idejében egy 
része a mai Begecs helyén (Bácsin.) feküdt Castellum Onagrinumban, 
más része Teiltiburgiumban (Dálya) s ismét más, mint láttuk, Aureus 
Monsban állomásozott, cgy-cgy vexil latiója pedig, a mint a bélyeges tég
lák mutatják, Eszéken, Mitroviczán, Kologyváron és Batinán lehetett, tehát 
mindenütt a vörösmarthi castellum szomszédságában s így épen nem föl
tűnő, ha Vörösmarthon is nyomára lelünk. Jelenlétét e helyeken való
színűleg ama sarmat háborúk indokolják, melyeket Diocletianus a 293-tól 
301-ig terjedő időközben legkevesebb négyszer viselt8) s melyek épen e 
részen tettek nagyobb mérvű csapatösszpontosításokat szükségessé, sőt 
tekintve, hogy Vörösmarthról korábbi bélyeges téglák nem ismeretesek, 
az sincs kizárva, hogy a Novas, vagy Ad Novas nevű állomást épen e 
légió katonái építették. A Not. Dign. adataiból az látszik, hogy ez időtől 
fogva a légió el sem hagyta többé Pannóniát. Ad militare, a mai Kis- 
Kőszeg, vagy Batina helyén régi és fontos castellum lehetett. Helyőrsé
geid a Nőt. Dign. az Equites Flavianenses-t említi, de föntebb láttuk, 
hogy a Leg. VI. Herculia egyes csapatai is valószínűleg tanyáztak benne 
Diocletianus sarmata háborúi alatt. E kívül a területén talált tégla-bélyegek 
még a következő hadcsapatokról adnak hirt:

1. A Log. II. Adjutrix, mely Domitianus idejében Sirmiumban volt,u) 
sőt Trajanus alatt is megmaradt a Száva alsó vidékén, mert onnan indul

1) Römer Flóris jegyzetei a műemlékek orsz. bizottsága tulajdonában, XX. 108. 
-i C. J. L. Vol. 111. Suppl. Fasc. III. 10665. :|) Castellum Onagrinum Arch. Ért. u. f. 1880. 
IX. 106. •») I. m. ed II. p. 96. 5) III. 8754. «) n. 1682. i) p. 190. ed. Seck. ») Fröhlich: Castel
lum Quagrinum A. É. U. f. 1889. IX. 104. °j Fröhlich: Acumincum vidéke és a régi pan- 
noniai limes. Arch. Ért. U. f. 1892. XII. 125. 1.
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e császárnak dák háborúiba, végleges elhelyezést épen alsó Pannóniában 
talált s később állandóan Aquincumban állomásozott. E légió téglái1) 
aligha kerülhettek Trajanus előtt Batinára, de annál valószínűbb, hogy 
már alatta és pedig, úgy látszik, az első dák háború befejeztével, helyezte 
azt el Aquincumban s nem lehetetlen, hogy Ad Militare castelluma ez 
időben épülhetett a Leg. 11. Adjutrix katonái által.

2. A COH • VII • BR ' (Cohors Septima Brcucorum [Antoniniana 
aequitata]) téglabélyegeivel találkozunk sűrűn Batinán. E cohors már a 
tartomány ketté osztása előtt említtetik a pannoniai hadseregben. A belegi 
(Somogymcgye) katonai diploma, mely 85-ben kelt, már említi nevét. 
Főtartózkodási helye alig állapítható meg tüzetesen, mert tégláival Mitro- 
vicza, Eszék, Duna-Pcntele, Ó-Buda, Ó-Szőny, tehát az egész Duna mentén 
széltében találkozunk. Egyik főfészke L. Septimius Severus Pertinax ide
jében, mint később látni fogjuk, valószínűleg Szekeső volt.

8. A COH • III bélyegű batinai téglák, vagy a Cohors tertia Alpi- 
nonun-tól erednek, melynek Baánon is volt állomása, vagy a Cohors tertia 
Batavorum-tól, mely Batinán állomásozott. A III. thracum, mely csak a 
tartomány ketté osztása előtt szerepel a pannoniai seregben és a III. lusi- 
tanorum, mely ugyan a ketté választás után állomásozik Pannóniában, 
kevesebb valószínűséggel volnának fölvehetők, minthogy Patina szomszéd
ságában eddig nem akadtunk biztos nyomaikra.

4. Végül egyedül Batinán akadtak eddig 
COH TT AST, vagy 
(Coli) ORTIS M HASTR 

bélyeggel ellátott téglákra,2) melyeknek bélyege (Fröhlich olvasása szerént 
Cohors secunda Asturum) a Cohors secunda Asturum et Callaecorum-ra 
vonatkozik. E cohors a provincia ketté osztása előtt is Pannóniában volt 
már s a kettéosztás után alsó Pannonia helyőrségéhez tartozott.

A batinai castellum maradványai régóta ismeretesek. Baranyaincgye 
évkönyvei említik3) azt a föliratos sírkő-töredéket, melyet a Duna felé 
néző váromladékok (rudera castri) közelében találtak s melyet jelenleg a 
pécsi püspöki könyvtár udvarában őriznek (C. J. L. III. 8296.), valamint, hogy 
a község fölött lévő szőllőhogyen hosszabb területen láthatók római falak 
romjai.4) Ugyanezt ismétli Koller,5) Haas,0) Fényes7) és Csaplovics,8) 
mely utóbbi megjegyzi, hogy az épületromok közt római és török ezíme- 
ket találtak s hogy azt hiszik, hogy e helyen volt a római Aureus Mons. 
Az Arcliacologiai Közlemények is megemlékeznek arról, hogy a batinai 
szol  kőhegyekben fekvő római castrum téglatöredékeit már a hegy tövében, 
a mély út alján, a záporok által lemosva, észre lehet venni s hogy van 
ott bélyeges cserép és tégla is.9) Römer megvizsgálta e romokat s már 
az út alatt temérdek római fedél-téglát, a háztetőkön vastag padlatot talált.

1) C. J. L. III. 3750. 2) c. J. L. III. Suppl. Fase. III. 10074. ») Lat. f. 3469. f. 3467.
4 U. o. 5) Prolegomena pag. 52. i. m. 113. 331. 7) M. 0. I. p. 45. 8) Slav. u. Croatien.
2. Aufl. p. 259. o) 0. köt. 165. 1.
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valamint a Leg. II. adj. és a Coli. YII. Br. bélyegével ellátott téglákat 
is látott. A grad előtt, mint Írja jegyzeteiben,1) a Duna leié eső csinált 
dombon sok alapiul van murvával és csontokkal. A hegy, melynek rajzát is 
adja jegyzeteiben, terasse alakban emelkedik az áradó Dunából, mely ;i 
láthatárig terjed a bozótok és szigeti erdők között. Sokkal rövidebb ideje 
volt azonban, hogyse pontos kutatásokat tehetett volna s így a romokat 
íöl se mérhette, épen azért e castrum átkutatása is egyik föladata a 
megye régészetének. Annál óhaj tan dóbb ez, mert, mint lelet-statisztikánk 
mutatja, Batina eastruma és környéke eddig is bővelkedett a leletekben.

Aránylag igen keveset tudunk eddig a Mohács tájékára eső Altimun 
castrumáról. Rómer jegyzeteiben említi, hogy Limesükön, Mohácsnál, 
római téglák kerültek napfényre, melyek akkor egyik bonyhádi káplán 
birtokában voltak,2) azonban eltekintve ettől, körülbelül egyedül ama római 
leletek bizonyságára vagyunk utalva, melyekben Mohács környéke nem 
szűkölködik s melyek közül különösen az ott előfordult temetkezések szó
lanák állandóbb megtelepülésről, melyet a castellumok környékén min
denütt találunk. Altinum helyőrségéről csak a Nőt. Dign. ad fölvilágosítást, 
minthogy katonai bélyeges téglát eddig nem ismerünk e helyről, meg kell 
tehát elégednünk azzal, hogy legalább azt a helyőrséget ismerjük, mely- 
lycl az V-ik század elején, vagy a Yl-ik század végén bírt. A Notitia 
szerkesztése idejében ugyanis a Cuneus equitum Fortcnsium volt benne 
elhelyezve, előbb azonban az Equites sagittarii, melyekről a Not. meg
jegyzi, hogy Altinumban voltak s most a Florentiával szemközt fekvő 
burgusban állomásoznak. :‘) A cuneus equitum Fortcnsium nevű csapat 
valószínűleg egyezik ama hasonló nevű dalmát lovascsapattal s illetve 
annak egy része, mely ugyanez időben a korábban Malata-nak nevezett 
Bononiában (a mai Bánostor helyén) feküdt4) s teljes neve Cuneus equi
tum Dalmatarum Fortensium.

A szekcsői castellum nyomait említi Szalágyi5) a Duna felé néző 
dombon. Utána Haas mondja, hogy Szekcsőn dunai végvárak omladványai 
láthatók6) és pedig szerinte is a Duna mellett emelkedő magas dombon, 
mint ezt alapfalai és a számosán talált emlékek bizonyítják. Fényes sze
rén t7) a városon k ívü l lévő dombon valamely vár omladékai látszottak 
s maradványaiból római műre lehetett gyanítani, de ezek már ma alap- 
kövig lerontottak s kövei más épületre vitettek. Rómer8) idejében már 
csak emlékeztek az emberek a régi várra s csak annak északkeleti sarkán 
volt még fal és tégla porondos malterról, melyek közt Rómer hullámvo
nalas bélyegti födéltéglákat látott. Ugyan ő későbbi falakat is konstatált, 
a délnyugati oldalon pedig barbár nyomokat. Jegyzeteiben a vár rajzát 
is adja, méreteket azonban nem közöl. Bakó Mihály présházában egy 
Liber-nek szentelt fogadalmi oltárt (C. J. L. III. 3298.), Hesz Jánosnál 9

9 XX. p. 103, 104. [a hegy rajza] p. 105, 10(5. 2) XX. a borítékon. ;i) Ed. Sceck. 193 I. 
28. és 44. ■*) Ed. Sceck. 5)5. 13. 5) i. m. Lib. IV. p. 280. u) i. m. 113. és 329. II. 7) M. 0. I- 
p. 53. ») XIX. p. 139, 140, 141
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pedig TAR • VIVALERI (C. J. L. 3775. 8.) és RSYÍ (0. J. L. 3775, 0.) 
bélyegü téglákat. E régebbi föl jegy zések mind csak egyetlen eastel Ilimről 
szólanak s Fényes kivételével, valamennyi cgyliangnlag a Duna leié néző 
dombra helyezi azt. Fényes a városon kívül lévő dombot említ, mint
hogy azonban ez a kifejezése a többiek által megjelölt helyre szintén 
ráillik, nincs miért ne alkalmazzuk az ő adatát is arra, annál is inkább, 
mert nagyon valószínű, hogy ő is Szalágyi után dolgozott.

Újabban azonban ez első castellummal szemben egy másik, hasonló 
rendeltetésű épület nyomaira is akadtak s így Szekcsőnél tulajdonképen 
két katonai teleppel van dolgunk.

Föntebb láttuk, hogy Szekcsőt a római hugiéval kell azonosítanunk. 
A Lugío név azonban a IV-ik század végével eltűnik, ép úgy mint a 
Maláta név, és a Notitia Dignitatum Altinum  és Ad Statuas (a mai Vár
domb Tolnamegyében) között Lugio helyett Florentia-t említ, miután 
pedig e két hely között a Székeséin kívül más castellum nincs, világos, 
hogy hugiéval is az történt, a mi Malátával, melyből Bononia lett, hogy 
t. i. nevét Florcntia-ra változtatták.1) Ugyan az a Notitia Dignitatum azon
ban nemcsak a Florentia-ban lévő eastel 1 úrnőt említi, hanem egy más 
fajta katonai telepet is, melyet burgus névvel nevez s melyek közül egy 
Florentiával szemben fekszik. E burgus valószínűleg Diocletianusnak köszöni 
keletkezését. Bizonyos ugyanis, hogy Diocletianus a 293-iki év őszén hu
giéban tartózkodott, mert az év november hó 5-ikéről kelt rendelőiéi 
hugiéból vannak keltezve. (Cod. -Just. IX. 20, 10, 11, a kézirat olvasása 
szerént hucione és hucionae.) Minthogy megelőző és ezeket követő ren
deletéi Si mii umbau keltek, világos, hogy, habár rövid időre is, innen 
hugiéba kellett rándulnia és pedig bizonyára nem egyéb czélból, mint 
hogy a Florentiával szemben épülő burgus építését ellenőrizze. Annál való
színűbb ez, mert a Cod. dúst. tanúsága szerént a rákövetkező évben, 294- 
ben, a mikor az Acinemnmal és Bononiával szemközt lévő várak épültek, 
Diocletianus egészen ama év szeptember haváig Sirmiumban tartózkodott, 
a honnan a Castellum Onagrinum építését személyesen ellenőrizte.")

A Florentiával szemközt fekvő burgus helyéről s annak maradvá
nyairól az első hirt Horváth Antal adta :t) 1885-ben.

Szerinte a szekcsőí romok nagy kiterjedésünk, ámbár csak csekély 
részük van fölfedezve; egy részük benyúlik a Dunába. Ama faldarab, 
melybe a íoliratos kő van belerakva, épen egy sarkot képez. E sarok egyik 
felől 220 cm., másik felől 225 cm. hosszúságban van kiásva; alapja is 
látszik,»mely kisebb-nagyobb tört kődarabból áll, 30 cm. vastagságban, 
melyen aztán a falazat 112 cm. magasan emelkedik. E falazat tégladara
bokból, szabálytalan tört kövekből és különféle nagyságú faragott kövek
ből van összeépítve, be lévén illesztve, de oldalt fektetve a következő 
föliratú kő,4) melynek anyaga fehér mészkő, magassága 131, szélessége

P Fröhlich: Römische Inshhriften aus Pannonia inferior und superior Arch. Epigr. 
Mitth. XIV. 51. -) Fröhlich: Römische Inschriften. Arch. Epigr. Mittli. XIV. 51. 3) Arch. Ért. 
U. f. 1885. V. 37. •») Arch. Ért. ü. f. 1885. V. 37. Arch. Epigr. Mitth. XIV. 50.1. C. J. L. Vol. 
III. Suppl. Fase. III. 10277. Fröhlich szerént a kő magassága 132, szélessége 68 cm.
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62, vastagsága 44 cm. A föl irat egy 6 cm. átmérőjű egyszerű faragott 
keretbe van foglalva, mely a kő jobb és bal szélétől 6—6 cinre, fölső 
szélétől 13 5, alsó szélétől pádig 7 cinre kezdődik. A keret által bekerített 
térből a fölirat 79 emrt foglal el magasságban, a többi üres. A követ jelen
leg a szekcsői községházán őrzik.

Olvasása: Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) tíept(imio) Se verő pio 
Pertinaci , Aug(usto) Arab(ico) Adiab(onico) Pár tliico ma ximo p(alri) 
p(atriae) trib(unieia) pot(estate) V ilii imp(cratori) | XI co(n)s(uli) II 
proco(n)s(nli). E követ tehát Septimius Severus császár tiszteletére emel
ték és pedig kormányzásának kilonczedik évében, a mit az általa viseli 
tribuni méltóság évei szerént számítottak. Minthogy pedig kormányévei 
193-tól számíttatnak, ennélfogva a kő 201-ben készült, a mely ideig 11-szer 
üdvözöltetott imperatornak és kétszer (t. i. 190-ben és 194-ben ') viselte 
a consuli méltóságot. Mellékneveit (arabicus, parthicus és adiabenicus) a 

keleten, különösen a parthusokkal viselt háború után 
vette föl.

E maradványokon kívül a közelben több fölé lát
szanak még falak nyomai, melyek egészen a Dunába 
nyúlnak be. E romok t. i. a szigeten a Duna partján 
vannak. Felvilágosításul megjegyzi Horváth, hogy 
régonte a Duna sokkal jobban keletre folyt, úgy, 
hogy az, a mi most sziget, akkor még egészen Dnna- 
Szekcsőhöz tartozott. A törmelékekből hamarjában 
hat bélyeges tégla-töredéket szedett össze, melyekből 
csak egyet tudott elolvasni s ennek bélyege: COFI 
VII BK (Cohors Septima Breucorum).

E tudósításokat szerencsésen egészíti ki Wosinszky 
Mór, ki e romokat szintén átkutatta.

Wosinszky arról értesít,i) 2) hogy e védmű most 
iszap alá van temetve s csak a mostani, szekcsői 
Duna-mederbe nyúló részén látszanak ki a falak a 

partból. A vár oldalfalai pontosan a nap négy tája felé fordulnak. Nem 
számítva a vízben lévő részt, az épület 85 méter hosszú és 59 méter szé
les. A falak 190 ős 145 cm. szélesek. Apró téglatörmelékkel kevert, nagyon 
jellemző római mészhabarcs forrasztotta össze a termésköveket s csak 
közben-közben egyenlítették ki a falakat egész sorban nagy, négyszöge 
római téglákkal. Az épület belsejében öt keresztfái vonul észak-déli irány
ban. Az épület egyes dunaszekesői polgárok földjei alatt nyúlik. E pol
gárok egyike a saját földje alatti falakból már évek óta bányászsza a 
dinamittal robbantott épület-anyagot, melyből 1894-ig 3000 írton fölüli 
jövedelme volt. E részről eddig hat hatalmas feliratos kő került elő, melyek 
egyike az, a melyet már Horváth Antal is közölt s melyet épen most

i M P c a  e s  
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i) Klein: Fasti Consulares 85. cs 80. 1. 2) Tolnavármegye története I. kötet, 11. rész,
642. s köv. 11.
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irtunk le. Erről a kőről Wosinszky azt mondja, hogy a jobboldali főbejá
ratnál (porta principalis dextra) találtatott s valószínűleg ama másik 161- 
iratos kővel szemben volt befalazva, melyet ugyancsak a jobboldali főbe
járatnál leltek. Szerinte a fölirat betűi sötét vörösre vannak mázolva s a 
kő szélessége 66, vastagsága 43, magassága 132, a betűk magassága 8 cm. 
A többi öt feliratos kő közül kettőt Wosinszky vett meg, három pedig 
báró Bézsán tulajdonába került, ki Duna-Szekcsőn egyik uradalmi épüle
tébe Iutaztatta alapfal gyanánt.

A Wosinszky gyűjteményében lévő föl iratos kövek közül az egyik1) 
négyszögü oszlopkő. Magassága Fröhlich és Wosinszky szerént: 103, szé
lessége Fröhlich szerént 62, Wosinszky szerént 64, vastagsága mindkettő 
szerént 44 cm. Három oldalán 8 cm. szélességű hornyolt kerettel bír s 
csak hátsó lapja van egészen durván faragva. Fölső lapjának közepén 
egy 6 cm. szélességű, 8 cm. vastagságú és 6*5 cm. mélységű, négyszögü 
lyuk van vésve, melybe a fölötte lévő oszlopkövet erősítették. Ez a. kő

az, melyről föntebb említettük, hogy a jobb- 
• SEP oldali főbejáratnál volt befalazva. Fölirata, 
p i o melyet a kereten belül, 4‘5 cm. hosszú, sötét- 

vörösre mázolt hetükkel véstek rá, a44-ik,fény
képfölvétele pedig 34. sz. rajzunkon látható.

Olvasása: Imp(eratori) Caes(ari) L(ueio) 
Sep(timio) Heverő Pio Pertinaci Aug(usto) 
Arab(ico) Adiab(enico) Parthico Ma ximo 

p ó t  v i l i i  I M F  x i  P(atri)P(atriae)Trib(iuhcia) Pot(estate) Vilii 
P R O  C o s  hup(eratori) XI Co(n)s(iili) II Proeo(n)s(uli) 

Coh(őrs) VII Br(eucorum) C(ivium) R(oma- 
nonorum) Eq(uitata). Tartalmára és keltére 
nézve tehát teljesen egyezik az előbbi fölirat
tal, annál csak annyival bővebb, hogy ismer
jük belőle ama hadcsapat nevét is, mely a 

követ a császárnak szentelte. Ez t. i. Cohors Septima Breucorum, melyről 
föliratunk azt hirdeti, hogy egyrészt lovassággal megerősített (equitata) 
gyalogcsapat (cohors) volt, másrészt, hogy tagjai a római polgárjogot 
megkapták, még pedig, mint azt más füliratokban előforduló másik mel
léknevük, t. i. az Antoniniann mutatja, az Antoninusok valamelyikétől, 
legvalószínűbben Marcus Aureliustól, kinek a markomannokkal, quádokkal 
és sarmata népekkel vívott, hosszas háborúi alatt kitüntethették magukat.

A másik2)., székeséi kő, mely Wosinszky birtokába jutott, 132 cm. 
magas, 64 cm. széles és 38 cm. vastag. Csakis föliratának van 9‘5 és 10*5 
cm. széles hornyolt kerete, a többi oldala egyszerűen simára faragott. 
A fölső betűk 8, a két alsó sor betűi pedig f>T> cm. magasak és sötét
vörös szilinél mázoltattak be. E követ előbbi tulajdonosa már régebben
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i) Früh Ildi : Römisclio In^cliriHoii Ardi. Épijg. Midii. XIV. .11,1. 
Suppl. Fase. III. 10:178. -j C. J. L. VoJ. 411. Sjippl. Fase. III. 10279.

C. .1. L. Vol. III.
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elvitte s kerítésébe falazta, darabját azonban a helyszínén a eastellumnak 
baloldali főbejáratánál (porta principalis sinistra) találta meg Wosinszky 
s így valószínűleg eredetileg ott volt befalazva. Fölirata a 40-ik, fénykép
fölvétele pedig 45-ik számú rajzunkon látható.

Olvasása: Imp(eratori) Oa|es](ari) M(areo) Aure(lio) Antoni no Au- 
g(usto) Imp(eratoris) Seve j  ri Aug(usti) | Nostri Filio Coh(ors) I Norico
rum?) Antoniniana Eq(itata). A föl irat tehát Septimius Severus fiának, 
a 211-től 217-ig uralkodott Caracallának van szentelve, kiről tudjuk, hogy 
214-ben a Dunánál volt, hogy a quadok és marcomannok viszályát kiegyen
lítse és a quadok királyát, Gaiobomarust, saját népének vádjai következ
tében, ki végeztette. 0 Úgy látszik, ez alkalommal szerzett tapasztalataiban 
leli okát ama intézkedése, melyről föntebb megemlékeztünk, hogy t. i. 
Brigetiót alsó Pannoniához csatolta, minek következtében az ott állomá
sozó Leg. I. adjutrix alsó Pannonia helyőrségéhez csatoltatván, ez utób

binak helyőrsége egy légióval szaporodik, míg a fölső 
Pannóniáé egygyel fogy, úgy, hogy ezentúl mindkét 
tartományban két-két légió látja el annak védelmét.2) 
Ilyenformán kerülhetett a Legio I. Noricorum (ha 
Domasewszky olvasása helyes), mely már a tarto
mányok ketté választása előtt is Pannonia helyőrsé
géhez tartozott s ott a szétválasztás után is megma
radt, a székeséi castellumba.

Mindezekből világos, hogy Székesén két castel- 
lummal van dolgunk. Az egyik az, mely a Duna felé 
néző dombon állott, melyet Wosinszky „Várhegynek" 
mond, a hol s a körülötte lévő szellőkben igen sok 
római épület-anyagot s egyéb római leletet talált s 
melynek délnyugati sarkát Rómcr még látta s ez 
lenne a 01. Ptoleinaeus-lele Lugion, vagy az Ilin. Anl. 
és a Tab. Peut.-féle Lugio s a Not. Dign. Florontia- 

jának castel Innia, a melynek nagyságát azonban meghatározni, az eddigi 
kutatások nyomán, képesek nem vagyunk. Építésének idejét Horvátiad és 
Wosinszkyval pusztán a Septimius Severus-lele föl iratos kövek alapján 
nem mernénk e császár idejére tenni. Kissé későinek látszik e dátum, 
mert alig hihető, hogy ily fontos pont, melyet már Ptolemaeus is fölem
lít, Trajanustól Severusig (98-tól 193-ig), tehát teljes egy századon át 
nélkülözte volna az állandó helyőrséget, holott már Trajanus uralkodásá
nak vége felé zaklatják a sarmaták a Duna vidékét1) s ezentúl sem hagy
tak föl sem azok, som a j azygo k, Baranyának e közvetlen keleti szom
szédai, a betörésekkel. Legalább is nem valószínű, hogy kikerülte volna 
Hadrianus nagy határvédelmi intézkedését, holott e császár korábban (107) 
még Trajanus életében épen alsó Pannónia kormányzója volt, mint császár

i) Dio Cassius 77. 20. '-) Domasewszky: Zur Geschichte der röm. Proviuzialverwal-
tung. Rhein-Museum, XLY. 207. 3) Spartianus : Vita Hadriani. 5.
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pociig több ízben meglátogatta a tartományt. A Severusra vonatkozó föl- 
iratok inkább o császár más tényével, mint épen e castellum építésével 
függhetnek egybe. Ismeretes ugyanis, hogy e császár, kit Carnuntumban 
kiáltottak ki a légiók s épen csak e pannoniéi csapatoknak köszönhette 
a császári méltóságot, nagyon is hálás volt ezért a tartományoknak. Föl
iratok tanúskodnak arról,1) hogy pl. az utak jó karban tartását nagyon 
is szivén viselte és semmi kétség, hogy ugyanily gondoskodással volt az 
utaknál is fontosabb castellumok tekintetében. A pannoniéi és moesiai 
csapatokat külön is meglátogatta s egy ily látogatás nagyon is elég ok 
lehetett a föliratok keletkezésére.

Sokkal szívesebben csatlakozunk Wosinszky véleményéhez a hely
őrségre vonatkozólag, mert a Cohors Septima Breucorum által Severusnak 
emelt fölirat mindenesetre nagyon valószínűvé teszi, hogy e császár korá
ban e csapat Lugio helyőrségéhez tartozott, valamint a Caraeallának állí
tott emlék ilyennek mutatja a Cohors prima Noricorumot is. A Notitia 
Dignitatum idejében egyik cohorsot sem találjuk Szekcsőn. Védelméről 
ez időben Legio II. adjutrix egy része, továbbá egy dalmát lovascsapat 
gondoskodik, valamint kikötőjében állomásozik a histriai hajóhad egyik 
osztálya is.2)

A szekeső-szigeti állomás a burgus contra Florentiam valószínű 
keletkezési koráról már szülöttünk s láttuk, hogy építtetése legalább egy 
századdal később történt, mintsem a Severusnak és Caraeallának emelt 
föl iratos emlékek keletkeztek. E körülmény megmagyarázza azt, hogy e 
föliratok a burgusnál már csak mint építőanyag szerepeltek (mert, hogy 
épen a porta principálisnál kerültek elő, annak semmi jelentőséget nem 
igen tudnánk tulajdonítani, annál kevésbé, mert a Severusnak állított 
emlék oldalt fektetve, tehát világosan a föliratára való tekintet nélkül 
találtatott). A mennyiben a Cohors septima Breucorum téglái fordulnak 
elő falazatában, nincs kizárva, hogy e Cohors még Diocletianus alatt is 
Florentiában tanyázott s tán ez a Cohors építette a burgust, de nem kell 
megfeledkeznünk a Römer által említett hullámvonalas jegyű téglákról, 
valamint Römer ama jegyzetéről se, melyben későbbi falakat is konsta- 
1 ált a délnyugati oldalon. E burgus helyőrségét csak az ötödik század 
elejéről ismerjük, mikor ott, az e<juites sagittarii tanyáztak.

E castellumok képezték a pannoniéi határ (limes) baranyamegyei 
vonalának megerősítését. Ismerjiik-e a most fölsoroltakban valamennyit, 
vagy legalább valamennyinek helyét? Erre kellene megnyugtató választ 
keresnünk.

Cohausen3) a németországi limes szorgos átkutatása s a tények mér
legelése után arra az eredményre jutott, hogy a határ mentén álló castel
írnunk egymástól való távolsága átlag 8 kilométer, vagyis annyi, a mennyit 
egy castellum őrsége egy fél napi meneteléssel (30.000 lépést számítva 

\
1) C. .1. L. III. 4(>t21—2-1, 4(>98, 4(>4'2, 4650, 4(>r>4. V. ö. C. J. L. III. 4487. -) Ed. Sack. 

194, 44—194, 7(4 és 58. 3) Der Römische Grenzwa.ll in Deutschland. 1884. 945. I.
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egy fél napra s 4 lépést 3 méternek véve) megtehet s így egy nap alatt 
a. szomszédos castrumhoz elérhet s onnan még az nap vissza is jöhet.

Az eszéki castrum távolsága Albánéig (Laskó) mindig lehetőleg 
egyenes vonalban mérve 14 km. Albánétól Aureus Monsig (Keő) 11 km. 
Aureus Monstól Ad Novasig (Vörösmart) 8 km. Ad Novastól Ad Milita- 
reig (Batina) 7 km. Ad Militaretól Altinumig (Mohács) AI km. Altinum- 
tói Lugió, illetve Florentiáig (Szekcső) 11 km.

Bármily hozzávetőleges mérésen alapulnak is c távolságok, annyit 
mégis mutatnak, hogy a németországi limesnél konstatált normális távol
ság megyénk dunai vonalán csak egy esetben tartatott be, t. i. Keőtől 
Vörösmartig. Legközelebb áll hozzá a Vörösmartli és Batina közti távol
ság, mely egy kmtrrel rövidebb, továbbá a Laskó-Keő és a Moliács-szek- 
csői távolság, melyek 3—3 kmtrrel hosszabbak. Mindazáltal a Vörösmarth- 
Batina közti távolságnak a normálistól való eltérése oly csekély s ez az 
eltérés is inkább taktikai előnyt nyújt, hogy ott korrektúrára szükség 
nincs. A mi pedig a Laskó-Keő és Moliács-szekcsői távolságokat illeti, 
azoknak elosztásából 5 és lel km., tehát oly csekély távolság jönne ki, 
mely egy-egy közbe eső castellum beiktatását, hacsak arra nyomós ok 
nincs -  semmikép sem követeli. Fönmarad tehát az Eszék-Laskó közti 
rendellenesen nagy távolság, mely a Vörösmarth-Batina köztinek épen és 
a Batma-Mohács közt lévő, mely a Laskó-Keő és Moliács-szekcsői távol
ságoknak csaknem kétszerese, ezek közé tehát valószínűleg egy-egy castel
lum iktatandó.

Az eszék-laskói vonalon valószínűleg Dárda tájékára helyezendő a 
közbeeső castellum, mely úgy Eszéktől, mint Laskótól 7 7 kmnyire esik
s ez helyre állítaná amaz egységes távolságot, melyet Keő-Vörösmartli és 
Vörösmarth-Batina között találtunk s azonfölül egészen jól beilleszkedik 
amaz útvonalba, mely Batinától vezetett Eszékig és Katanchich1) tanúsága 
szerént Dárda mellett voltak is római út nyomai láthatók.

A mi a batina-moliácsi A) kmteres távolságot illeti, alig lehet két
ségünk arról, hogy Kölkeden is állott egy castellum. Láttuk, hogy Sza- 
lágyi egyenesen Lugiót helyezte a kölkedi földekre, nem messze a kis 
Duna medréhez, Ind bőségesen találhatók római falak, érmek és régiségek 
s kiil< inösen sokat találtak Ivlimó püspök idejében, ki, mint a község föl
desura, ott ásatásokat rendeztetett. Említettük azt is, hogy Katanchich 
ugyan e helyre Altinumot helyezte.2) Römer is megtekintette a kölkedi 
telepet s ő is megemlékezik arról, hogy az új szőllőhegyen érmeket, síro
kat és sok födéltéglát találtak.3) Szerénte a domb nyugatra vonul — észak
nak lápos volt, várnak alkalmas helyet képezve; mindenütt sok murva 
látható e helyen, melyet a nép török várnak mond. Kölked maga mint
egy öt kmnyire van Mohácstól s viszont 14—15 kmnyire Batinától. A 
castellum helyét azonban nem tehetjük pontosan a helységnek a térképen 
jelzett helyére, hanem valamivel lejebb, annál is inkább, mert Szál ágy i

i) I. in. L. IV; ji. 27!). 2 I. in. p. Ii4. 2) Jegyzetei XX. 100. és Arch. Közi. (>. 172. J.
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világosan megmondja,1) hogy a kölkedi földeknek az a része, a hol a 
római romok találhatók, Baranvavártól 4 óra járásnyira van s így Bali
nától még annyira se feküdhetnek. E távolság megfelelne a könnyű lél 
napi menetnek Batina felé. A mi a mohácsi castellum felé való távolsá
got illeti, föntebb láttuk, hogy azt inkább Lancsuk táján, tehát Mohácson 
fölül kell keresnünk, a mi által nemcsak a kölked-mohácsi távolság nő, 
hanem a mohács-szék csői távolság is csökken. Nincs tehát semmi különös 
nehézség abban, hogy a kölked-mohácsi castellmn-távolt a 8 kmteresek, 
a batina-kölkedit pedig a 11 kmteresek közé osztályozzuk.

Ilyen formán a pannoniai limes baranyamegyei vonalára egészben 
nyolcz castellum és egy burgus esnek. Sajnos, ezek közül csak a vörös
mart lii eastellumnak és a szekcsői burgusnak nagyságát ismerjük meg
közelítő pontossággal. Az előbbinek hossza, Römer mérése szerént,2) 250, 
szélessége 120, azaz egész kerülete 740 lépés, vagyis (négy lépést szá
mítva 3 méterre) 555 méter. E szerént a vörösmarthi castellum nagyságra 
nézve a németországi limes zuginanteli és ugyanannak deutzi ét hofheimi 
castellumai között áll (minthogy az előbbinek kerülete 540, az utóbbiaké 
pedig 500 méter), őrsége tehát két teljes cohorsból és egy fél manipulus- 
ból állhatott.8) Minthogy pedig a katonaság fél manipulusonként szétosz
tatni nem szokott és Römer mérése is eltűr egy kis indokolt javítást, 
bátran tehetjük a vörösmarthi castellum őrségét két eoliorsra, azaz — egy 
cohorsot 3(50 emberrel számítva 720 emberre.

A szekcsői burgust Wosinszky csak részben mérhette föl, mert egy 
része viz alatt áll. Az ő mérése szerént, be nem számítva a vízben levő 
részt, a burgusnak hossza 85, szélessége pedig 59, egész kerülete tehát 
288 méter. E köriilettel a németországi limes schlossaui castel]urnához 
állana legközelebb, melynek kündete kerek 300 méter s így egy cohors 
és egy fél manipulus (a manipulust 120 emberrel számítva) elhelyezésére 
alkalmas.4) Világos azonban, hogy a szekcsői burgus, részben lévén csak 
fölmérhető, ennél nagyobb volt, de az is valószínű, hogy mint másodrangú 
jelentőséggel bíró tábor, mely a nagyobb szekcsői eastellumnak előretolt 
védinűve lehetett csak, nagyságára nézve a vörösmarthi önálló castellumot 
ei nem érte. Épen azért őrségét legfölebb egy rnanipulussal tehetjük a 
schlossaui castelluménál magasabbra és így nagyságát az ilyen, vagy 
megfelelő nagyságú németországi határcastellumok nagysága szerént e g é 
szíthetjük csak ki, ezek pedig a casteli (Mainz) 320, a feldbergi és lieft- 
richi 330, a wörtlii 301, az oberscheidthali 353, a waldürni 380 és a heim- 
bach-weissi 390 méter körületü casteli umok.5) Ennélfogva a szekcsői 
burgus köriiletének nagysága körülbelül 390 méter s ennek megfelelőkig 
helyőrsége 480 ember lehetett. Láttuk azonban, hogy a vörösmarthi castel
lum is valamivel nagyobb területtel hirt, mint a mennyi két cohors befo
gadására pontosan elegendő. Ugyanezt tapasztalta Lohausen is°) a német-

\
i) I. in. IV. |>. 273. 2) Jegyzetei: XX. 10S. 3) Cohausen i. in. 339. I. 4 Cohauseu i. m. 

339. I. «) U. o. U. a. 341. I.
i
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országi limes csaknem összes castellurnáinál. A helyfölösleget azonban 
szerénte is egyrészt raktárak és némely szükséges, sőt kényelmi épületek 
elhelyezésére kell igénybe vennünk, a milyenekről tesz tanúságot a szek- 
csői burgusban az az öt keresztfái, melyeket Wosinszky említ s melyek 
a burgus belsejében észak-déli irányban vonulnak; másrészt az ellenséges 
becsapások alkalmával a castellum környékén letelepedett veteránusok és 
bennszülötteknek szolgált az azokban lévő fölösleges hely menedékül.

Már most ha tekintetbe veszsziik, hogy megyénk dunai vonalára 
nyolcz önálló castellumot számíthatunk, úgy ha valamennyit a vörösmarthi- 
nak mintájára két cohorsnyi helyőrséggel számítjuk, a mi 1(5 coborsot, 
vagyis 57(50 embert tesz ki s eliez hozzá adjuk a szekcsői burgus 4SI) 
emberből álló őrséget, úgy hozzávetőleg 17 cohorsra és egy manipulusra, 
azaz (5240 emberre tehetjük a baranyamegyei határ helyőrségét, a mihez 
hozzá kell, hogy tegyük a hajóhad egy részét is, mely, mint láttuk, az 
Y-ik század elején Szekcsőnél táborozott.

E hozzávetőleges szám nem meriti ki az egész katonai állományt, 
mely a határszéli helyeken táborozott. A Duna mente ugyanis, mint tar
tományhatár, egyúttal vámhatár is volt, melyet egy battai fölirat tanúsága 
szerént (C. ,1. L. III. 3385.), a 182-ik évben Commodus az egész part 
hosszában földből emelt burgusokkal és alkalmas helyeken őrtornyokkal 
erősített meg a csempészek alattomos átkelésének meggátlása végett, ') 
A horgosoknak és őrtornyoknak e lánczolatából megyénk határán alig 
ismerünk ma valamit, holott nagyon sűrűén kellett azoknak egymás szom
szédságában állani. Mutatja ezt a németországi limes példája, hol 38 
oastellumra 500 e fajta figyelő-állomás esik, holott ott is igen sok e féle 
tűnt el nyomtalanul, ép úgy mint a eastellumokból, s így csaknem min
den 10 eastellumra 125-öt, vagyis egyiktől a másikig 12—13-at számít
hatunk, megyénk határa mentén tehát körülbelül nyolczvanat.

Ez őrhelyek, mint az idézett fölirat mondja, nem a határvédelem 
czélját szolgálták, hanem a határzár egy neme voltak, a mely arra szol
gált, hogy béke idejében megakadályozza a barbár szomszédokat, ha eset
leg rablásra kerekedett kedvük és a csempészeket, ha a határt áttörni 
megkísértették; ha ugyanis a határvédelemre szolgáltak volna, úgy kato
nai szempontból értékük vajmi csekély leendett, sőt inkább a haderőnek 
szél forgácsolása ily nagy területre határozottan káros következményekkel 
járt volna.2) Epen azért Oohausen se számít 3 embernél többet egv-egy 
ily őrtorony védelmére.3) E ezímen tehát még legalább 240 embert kell, 
hogy a határon elhelyezett katonai erőkhöz számítsunk.

Mintegy 7000 ember — csaknem két légió — számának megfelelő 
számú katonaság volt tehát elhelyezve megyénk dunamenti táborhelyein 
s e szám nyolcz helyre elosztva is elég élénken mutatja e helységek kife
jezetten katonai jellegét. Ez őrseregben a tulajdonképeni légionáriusok

!) Domaszewszki: Die Grenzen von Moesia superior und der illyrische Grenzzoll. 
Epigr. Mitth. 1889. XIII. 140. 2) |J. a. i. in. 141. 142. I. » |. m. «40.
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elenyésző csekély számban voltak, a mi egészen természetes, tekintve, 
hogy az egész tartományban nem volt több két légiónál, 1‘ő-zömét az auxi- 
liáriusok képezték. Ez utóbbiak közt csak a megszállás elején képezhet
ték a többséget a gyalogcsapatok, később mindinkább a lovasság nyomult 
előtérbe, úgy, hogy az V-ik század elején, mint a Notitia adataiból látjuk, 
a légionáriusokon kívül alig találunk lovascsapatoknál egyebet a határ
széli őrségeken. Természetes következménye volt ez egyrészt ama tapasz
talatoknak, melyeket a római hadvezérek a tartomány közvetlen szom
szédai, a pár exeellence lovas jazyg sarmata elem harczmodora tekinteté
ben szereztek, melynek ellenében ők is kénytelenek voltak lovasságukat 
erősíteni, másrészt annak, hogy külön«, sen az Antoninusok korától fogva 
mind több és több nyert alkalmazást e barbárok közül a római hadsereg
ben és mind nagyobb számmal telepíttettek le a provinciában s ezeknek 
harczmodora nem maradhatott hatástalanul a római harczmodorra sem.

A megye belsejében lévő római telepek katonai fontossága minden
esetre csekélyebb volt, vagy talán későbbi. Mindenesetre furcsán vagyunk 
Zosimusnak Szál ágy i által is hivatkozott adatával,1) a ki arról panaszko
dik, hogy Nagy Constantinus a diuiamenti castellmnokból kivonta a csa
patokat és beljebb a városokba helyezte el őket, mikor azt is látjuk, hogy 
a Notitia mégis a dunamenti telepeken sorolja föl a katonaságot. Annyi 
bizonyos, hogy a megye belsejében is találkozunk castelhunok nyomaival, 
a melyek azonban sokkal kevésbé vannak átkutatva, semhogy azok felől 
ma még valami bizonyosat is mondhatnánk. Egyet óhajtunk csak meg
jegyezni. Baranyamegye, mint láttuk, nem tartozott egész területével 
Valériához, mert a határ Valéria és Pannonia secunda közt Bat ina táján, 
de ezen alul is lehetett s úgy látszik a baán-baranyavári és a siklósi domb
sort követte s így e tájon esetleg belső vámhatárt is kereshetünk, mert 
ilyen maguk a provinciák közé eső vámvonalak nem példátlanok. Eddig 
kettő is megállapíttatott. Az egyik Raetia és Noricum, a másik Noricum 
és fölső Pannonia közt vonult. ) Epen azért minden adatot, mely e tájról 
épületromok nyomairól értesít, óvatosan kell fogadnunk s nem kell abban 
okvetlenül eastellmnot látnunk, habár természetesen azokat teljesen kizár
taknak se kell tartanunk.

E vonal Bat inával kezdődik. Ennek legközelebbi szomszédja Baán 
(Antiana). E helyről Csaplovics értesít legelőbb római maradványokról.;|) 
Hogy Baánon — mint mondja — a „Sző 11 ős "-hegy északi lejtőjén egy 
város (úgy vélik Quadriburgium) állott, bizonyítják a kiásott alapfalak, 
urnák és a római föliratokkal és e névvel „QuadriburgiunV ellátott fara
gott kövek. Nem tudható, mit ért itt Csaplovits a „Quadriburgium“ név
vel ellátott feliratos kövek alatt. Lehet, hogy arra a gotli (?) kastélyra 
gondol, mely Fényes szerént4) a helységtől nyugatra állott s e föliratot 
viselte, sokkal valószínűbb azonban, hogy ama téglákat (és nem föliratos

;) Lib. II. Cap. '24. 2) Domaszewszki: i. ni. 140. 3) Neueste geographische Beschrei
bung des Königreichs Ungarn, Croatien u. Slavonien, Zweite Ausgabe. Leipzig, 1834.; p. 258, 
y I. in.
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köveket, mert ilyen föli rat ú kövekről nincs tudomásunk) érti ez alatt, 
melyek tényleg e bélyeget viselik s melyeket megyénkből Baán ró I és 
Baranyavárról ismerünk. r) Annyi bizonyos, hogy katonai téglák ezek, de 
nem a liadesapat, hanem a hurgus bélyegét viselik, épen azért nem is 
nyújtanak semmi í'ölvilágosítást se Baán, se Baranyavár helyőrségére nézve.

A „Qnadriburginm“ bélyeggel ellátott téglák ugyanis megyénkén 
kívül Kömlődön, továbbá a Duna pesti oldalának margitszigeti részén lévő 
romok közt, melyeket egy ép négyszögül castellum romjai (contra Aquin
cum) közt találtak, végül Ó-Budán, Pilis-Maróthon, Esztergomban,Sárisápon, 
Nyerges-Újfalun és Győrben, *) tehát elszórva csaknem az egész Diuia- 
vonalon fordultak elő. Quadriburgiumot pedig kettőt említ a Notilia és 
pedig az egyiket Valériában (p. 96. Böek), a hol egy cohors tribimusa 
székel; a másikat Pannonia prímában (p. 99. Böck), a hol az equites 
sagittarii állomásoznak. A harmadik ilynemű állomást Ammianus emlíl i 
a Rajna mellett (28. 2. 4.) Az elsőt Mianmsen a Duna pesti oldalán emlí
tett ép négyszögalakú burgusban keresi, a másikat Arrabonához (Győr) 
közel, bizonynyal nyugatra O-Szőnytől (Brigetio), Valéria és Pannonia prima 
határán. '*) Ez utóbbit Römer Sárisápra helyezi, de valószínűleg ugyanazo
nos a pilis-maróthi táborral, melyet Fröhlich kutatott át. ’) E táborok 
Valentinianus, Valens és Gratianus alatt és épen a kereskedelmi érdekek 
biztosítására épültek* 5) 370—371 táján és ez megerősíti előbbi véleményün
ket, melyet a baán-l»aranyavár-sikiósi vonalnak természetéről nyilvánítot
tunk. A Quadriburgium bélyegé téglák azonban nem bizonyítják azt, hogy 
Baán, vagy Baranyavár neve Quadriburgium lett volna, mert Pannóniában 
legalább ez ideig kettőnél több ily nevű helyet fölvenni nem vagyunk 
jogosítva,6) habár egy Baánról a nemzeti múzeumba került bélyeges tégla 
QADRIBVRANA bélyege, ha az olvasás helyes, nem zárja ki a Quadri
burgium Antianat sem. E bélyeg azonban épen a végső legfontosabb részé
ben hibás s így nem lehetetlen, hogy azonos a sárisápi QVADRIBVR A ' S 
bélyeggel, melyet Schönwisner Qudriburgio Alá Sagittariorum-nak olvas.7)

A vonal másik pontja ugyanis Baranyavár, melyben, mint említet
tük, Szalágyi Antianat látta. Értesítése szerént a helység mellett folyó 
Karasicza partjain régi vár maradványai láthatók, melyeket azonban tud
tával eddig még senki át nem vizsgált, de hogy a magyarság betelepe
dését megelőzőleg keletkezett épület maradványainak kell lenniük, onnan 
következteti, hogy a beköltözés idejekor már nevezetes hely volt, mivel 
a vármegye is tőle vette nevét. (?)8) E romokról megemlékezik Bél, 
Gyurikovits és Fényes is.9) Römer jegyzetedben azt Írja, hogy ép négy- 
szögű castrum, körülvéve sánczokkal, de méreteit nem adja. °)

1) C. J. L. III. 3769. a) b) 2) C. J. L. III 3769—3772. 3) U. o. 3772. jegyzet, p A pilis- 
maróthi római tábor. Arch. Ért. U. f. 1893. XIII. 45. Römer: x\eta nova mus nat. 138. 1.
5) C. J. L. III. 3653. jegyzet. (i) U. o. 3772. jegyzet. 7) Commentaiius geographicus. 240—242.
s) I. in. Lib. IV. p. 278. Bél: Baranya Ms. Lat. f. p. 54. (3469.) Fényes: M. O. I. p. 45-
Gyurikovits: Ms. Lat, föl. 3469. p. f. 42 10) Jegyzetei 35. p. 92.
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('sekély távolságra Baranyavártól, a Karasiczán túl, Eszék lóié, az 
országút bal oldalán, a monostori földek egyik dombján is láthatók római 
lelop nyomai, mint Szalágyi s utána Haas mondja1) s ez lenne e vonal 
harmadik pontja., melyben Szalágyi, mint már említettük, Mons Aureust 
sejtette. Ugyané csoportba tartozik Háló, Baranyavár körül, mely sok római 
épület romjairól nevezetes. ■)

A baranyavári és siklósi dombcsoport közé esik mint összekötő szem 
a lipovit/.i telep, melyről annyit tudunk, hogy az akkor Albrecht főlier- 
czeg birtokát képező pusztán 1875-ben, mély szántás közben föl lett vetve 
olyan helyen, a hol sok, de mind irástalan téglát találtak. Ezeket rajzban 
közölte Rőmerrel Müller Alfréd, ki ugyanott mint gazdászati gyakornok 
volt alkalmazva. :!)

A siklósi csoportban Szalágyi említi, hogy neki úgy tetszik, mikép 
Harsány és Siklós körül római épületmaradványok vannak, ezek azonban 
nem oly nagyszabásúak, hogy mint némelyek akarják, oda Sopianaenek, 
Valéria fővárosának helyét lehetne tenni.4) Úgy látszik, ebbe a csoportba 
kell még helyezni Nagy-Bucimért, hol 1846-ban nagyszerű romokat talál
lak. 5)

Hátra volna még, hogy a megye székvárosának, Pécsnek, mint a 
római Sopianaenek esetleges helyőrségéről szóljunk.

Az első kérdés az, volt-e Sopianaenek castelluma? Erre nézve Sza
lágyi így vélekedik:6)

Városunk ősrégi falai olyan kövekből emeltettek, melyeket mi darázs
kőnek (tophus) hívunk és nem valami sok négyszögé és kerek tornyokkal 
vannak ékesítve, kerületük lassú járással körülbelül egy óra járásnyi. Úgv 
a városban, mint a külvárosban futó útak kékes márványkőből vannak, 
melyek közt hol közepes, hol rendkívül nagy darabok találhatók. A haj
dan erős és falakkal körülvett vár, mely a városra néz, a dombon fekszik. 
Ha ezeket, a hasonló római épületek építkezési modorában jártas ember 
szemügyre veszi, lehetetlen, hogy föl ne ismerje azokban a római formát. 
De igazi római castellum formája van Péter királynak a várban lévő 
főtemplomának is . . .  . faragott koezkakövekből művészi módon nem is 
annyira építve, mint inkább egy római eastellumból átalakítva. Ennek 
bizonyítéka a faragott koezkakövekből épített négyszegletes négy torony, 
melyek az egész épülettömbnek oldalait a négy szögleten erősítik oly 
módon, a melynek mását, a mennyire tudom, semmiféle keresztény templom
nál nem találjuk. A templom homlokzatán lévő különböző anyagokkal 
megtöltött ívek, valamint a padlata alatt lévő hatalmas falak oly módon 
vannak elhelyezve, hogy ezekben senki se találhat semmi, a templomok 
czéljaival megegyező dolgot. Továbbá nemrég egy a templom alatt elve
zető földalatti vízvezeték hatalmas nyomaira is akadtak. Hogy e hatal
mas építményt, melynek alakja inkább castellumra, mint templomra etillé-

1) I. m. 113. 2,i Haas i. m. 113. I. 3) Archaeologiai Közlemények II, köt. 1. 38. I, 
•i) I, m. Lil>, IV. o. 291,0 ; Fényes i. m. ß) I. m.'Lib. IV. 261—261,
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keztet, hajdan rómaiak lakták, mutatja az a négy kő, melyet itt nem sok 
évvel előbb ástak ki és most a püspöki könyvtár kis udvarában vannak 
befalazva s melyek közül egyiken egy Il-ik segédlogióbeli katona, a mási
kon egy az itáliai Ill-ik légióból I katona neve van bevésve. ') E feliratok
hoz csatolom ama fehér márvány-sarcophagot, a melyen a hajóra vitt nő 
elrablása ábrázoltatik* elég régi domborműben s mely szintén Pécs terüle
tén fordult elő mintegy Ki évvel ezelőtt s most az említett könyvtár kis 
udvarának falába van beillesztve, s végül hozzáadom a sok római 
érmet, melyek itt találtattak. Sok bizanti érmet találtak a kir. sóhivatal 
épületében is.

Szalágyi tehát a városnak úgy külső falait, mint magát az u. n. 
várat, római eredetűnek tartja.

Hogy a külső falak által bezárt terület az esetleg ott állott római 
castrum belterülete nem lehetett, az több körülményből kitűnik. Neveze
tesen a külső falak által bezárt terület sokkal nagyobb, semhogy az a 
eastelluinok kisebb méreteinek megfelelne; ily nagy területen, ha katonai 
tábor állott volna, az a nagyobb méretű légió-táborok közé lenne soro
zandó, e féléről pedig Sopianaebcn semmi tudomásunk. De ettől eltekintve, 
nyomósán szólallak a terület castrum volta ellen ama római sirleletek, 
melyek a város belső területén födöztettek föl. A XII táblás törvény ren
deli, hogy: Mortuum in urbe ne sepelito neve urito, vagyis halottat a 
városban ne temessetek és ne égessetek. E rendelkezést a római időkben 
annyira megtartották, hogy ott, hol temetkezésekre akadunk, a város terü
letét soha nem kereshetjük. Pécsett pedig római temetkezésekre és sír
kövekre akadtak az apácza-utczában, a Ferencziek-utczájában, király- 
utczában, a buza-piaczon és a budai vámház közelében, mint az lelet- 
statisztikánkból kitűnik. Végül ellene mond ennek ama körülmény is, 
hogy, mint Horváth Antal Írja: 1871-ben, a gázcsövek lerakásakor, két 
helyen, u. m. a Madarász gőzmalma és a korona-vendéglő előtt 4'/.. lábnyi 
mélységben, régi országút nyomaira akadtak, melyeket Horváth rómainak 
tart.2) Ha a most nevezett két pontot egy képzeleti egyenes vonallal 
összekötjük, úgy annak iránya meglehetősen egyezik amaz út iránynyal, mely 
Sopianaeből Limusán (Szigetvár), Mogentiánán (Fenék), Savarián (Szom
bathely) és Scarbantián (Sopron) keresztül vezet Vindobonába (Bées), 
illetve ez út pécs-szigetvári szakaszának irányával, a mi a mellett bizo
nyít, hogy Horváth véleménye helyes. Ámde ily formán ez az út is keresz
tül szeli a külső falak által bezárt területet s ezzel ismét összeütközésbe 
jő Szalágyi véleménye ama tapasztalati szabályival, melyet Cohauscn a 
németországi limes eastellumainak átvizsgálása alatt állapított meg, hogy 
t. i. a táborokon keresztül út soha se megy, hanem mindig előtte, úgy, 
hogy egy gyenge őrség mindig szabadon választhatott a között, hogy az 
ellenséges csapatok ellen oldaltámadást intézzen-e, avagy szabadon engedje 
elvonulni. 3)

Ö C. J. L. 111. 3308. 3300. 3312. 3313. -) Archaeologiai Értesítő. R. 1. 1870. 111. köt. 
180. 1. 3) I. m. 335. 1.
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A mennyire ellentmond e tény unnak, hogy a külső Falak által bezárt 
terület a tábor területe lett volna, ép oly összhangzásban áll ama római 
szokással, hogy halottaikat a városon kívül, különösen az útak mentén 
temették el. A Horváth által föllodözött útvonal hosszában jobbról-balról 
sírok feküsznek, nincs tehát ok, miért keressük itt a várost, annál kevésbé 
a tábort s ép azért a külső falakban mást, mint középkori erődítéseket, 
nem láthatunk.

Ha volt Pécsnek a római korban katonai őrsége, úgy annak tábor
helyét másutt, mint a mai várban nem kereshetjük, hol az utczáknak még 
jelenlegi fölosztása is római táborra m utat1) s hol 1841-ben, a székesegy
háztól nem messze, egy kanonok-liáz építése alkalmával, római Fürdőre 
akadtak, melynek padlata márványnyal vegyes mozaikkal volt kirakva.?) 
Sírhelyeket ugyan itt is födöztek Föl, számra nézve 13-at, a székesegyház 
közelében, sőt az u. n. cubiculum sem egyéb, mint egy őskeresztény sir- 
kamra, c sírok azonban már keresztény időszakból valók, a mikor a temet
kezési szokások ama lényeges változáson mentek keresztül, hogy a kod- 
vencz temetkezési hely a templom környéke lett. A várost magát ettől 
nyugatra kell helyeznünk, különösen a szigeti külváros tájára, hol a római 
utczakövezet maradványai még Haas idejében jó szolgálatot tettek azok
nak, kiket útjuk szt. Ferencz kápolnája Felé vezetett *) és pedig annál is 
inkább, mert a középkori falakon kívül találtak, a város alatti részen, 
ölnél szélesebb római alap Falakra.4) Sopianaet azonban fontosabb katonai 
jelentőségű helynek nem tarthatjuk s nagyobb számú katonaságot csak 
akkor láthatott, mikor a mindinkább gyengülő központi hatalom a pro
vinciákat annyira magukra hagyta, hogy úgyszólván minden város maga 
gondoskodott biztonságáról, ez idő azonban már nem az, a mit a római 
világ fogalma alatt értünk. .V pár excellence római időkben Sopianae igazi 
polgárváros ép úgy, mint a megye belső területén lévő többi telep is, 
melyekről leleteink tanúskodnak, melyekben időről időre megfordult ugyan 
a katonaság is, sőt különösen az útak mentébe esőkben volt is kisebb- 
nagyobb őrség, ezek azonban e helyeken inkább rendőri, mint katonai 
szereppel bírtak.

ükdlxivelőciési viszonyok.

Megyénk rómaikori társadalmának élete a városokban és falvakban 
folyt le s bizonyára erős különbségeket tüntetett föl. Az igazi római élet 
szintere a város. Ide gyiilemlett össze mindaz, a mi hivatalnok, kiszol
gált katona, tőkés, iparos, kereskedő s megrómaisodott bennszülött volt, 
míg a távolabb fekvő falvakban maga a nép élt az ő sajátos különössé
geivel, melyeket a római soha sem üldözött, ha csak az állam törvényei 
megtartattak s annak békéjét nem háborgatták. i)

i) Haas i. in. 223. i. 2j U. y. 22(i. I. 3) U. o. 223. 1. <) U. o. 22Ü. 1.
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Városunk, Sopianaen kívül, nem volt s ennek maradványai Ilinkre 
mentek. Nem tudjuk, hol voltak nyilvános épületei, a lóriim a hivatalok
kal, a színház, vagy aréna, a palaestra, a nyilvános Fürdők, a templomok, 
melyek itt ép úgy, mint minden más városban, kisebb-nagyobb számban 
meg voltak. Utczáit sem ismerjük, csak Föltételezhetjük, hogy hasonlók 
lehettek az Aquincumban FölFedezett szűk utczáklioz, melyeket olyan köve
zet takart, mint a milyenből egy részt a siklósi külvárosban Födöztek Föl. 
Annál kevésbé maradt meg számunkra egy-egy ház, habár csak alapúdéi
ban is. Az egy Fürdő, melyet a várban Födöztek Föl egy kanonoki ház 
építése alkalmával, egyebet mint topographiai támpontot nem nyújt, mert 
hisz mozaik padlatán kívül, minden egyéb tönkre ment. Meg kell tehát 
elégednünk azzal, hogy ez életet csak a Főn maradt emlékek kalauzolása 
inel 1 ott vizsgálgassuk.

A római Foglalás nemcsak a katonai hatalom kiterjesztését jelentette 
a meghódított területeken, habár tagadhatatlan, hogy a katonai szempont 
volt a döntő, hanem egyúttal a római műveltség bevonulását is. Megyénk 
területe, mint láttuk, a római Foglalás előtt se volt műveletlen terület, 
de a római Foglalás rendszeresebbé s belterjesebbé tette műveltségét.

Földje ekkor vonatott első ízben Fölmérés és kataszteri becslés alá, 
mely az adózás alapját képezte. Föntebb láttuk, hogy erre nézve adataink 
nincsenek, de semmi kétség, hogy ez nálunk is, ép úgy mint másutt, 
megtörtént, minthogy az adófizetés alól egyetlen darab provinciális Föld 
sem vonhatta ki magát, mert ez képezte a kincstár egyetlen bevételét. 
Népessége ekkor élte át az első népszámlálást, mert a. római seregnek 
állandóan szüksége volt ujonczokra. biz a két dolog volt a római művelt
ség első ténye minden provinciában. Ezt követte a városi és községi tes
tületek szervezése, melynek Formájáról Föntebb szülöttünk s a városi tes
tületeken nyugodott a közigazgatás egész rendszere, melynek élén a 
helytartó, később katonai ügyekben a dux, polgáriakban a praeses áll. 
Minden nem önálló község valamely városhoz tartozott s ez utóbbinak 
tisztviselői tartoztak ellátni azoknak igazságszolgáltatását s közigazgatási 
teendőit, különösen beszedni adóikat s előállítani a köteles ujonczjutalékot.

A mi község Baranya területén a harmadik pannon háború bel'eje- 
zése után létezett, a mennyiben s a mikor a Foglalás ezekre kiterjedt, 
kezdetben valószínűleg Sirmium joghatósága alá került. Később, úgy lál- 
szik, két városi kerület osztályozott rajtuk, u. in. Mursa, melyet Hadrianus 
emelt colonia rangra és Sopianae. A kettő közötti határ Laskó táján Jöhe
tett. Egy Justus nevű Férj ugyanis, ki elhunyt Feleségének és még életé
ben egyúttal magának is itt sirkövet állít, sopianaei polgárnak nevezi 
magát. J)

Alsó Pannóniának újabb Fölosztása után a Marsához csatolt részek 
Pannónia seeundához jutottak s Valériában csak a Sopianae joghatósága 
alá tartozók maradhattak. Hogy Sopianae jelentősége idők jártával meny- i)

i) C. J. L. III. 3293.
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nviro előtérbe nyomult, arról tanúskodik egyrészt az, hogy nem kevesebb, 
mint négy főútvonal keresztezés! pontján feküdt s ezek közül kettő, u. m. 
a Győrbe (Arrabo) és O-Budára (Aquincum) vezető utak, az Itin. Ant. 
szerént, egyenesen Pécsről indultak, ') másrészt az, hogy alsó Pannonia 
fölosztása alkalmával épen Sopianae vált a praeses székhelyévé, a mi 
Ammianus Marcellinus következő adatából (28. 1. 5. Ed. minor Eyssen- 
liardt) tűnik ki: Maximinus, regens quondam Romae vicariani praefec
turam, apud Sopianas Valeriae oppidum obscurissime natus est patre 
tabulario praesidialis officii orto a posteritate Carporum, quos antiquis 
excitos sedibus Diocletianus transtulit in Pannoniam, vagyis, hogy 
Maximinus, ki hajdan Rómában vicariusi praefectus, helyesebben praelec
tus praetorioi) 2) volt, Sopianaeben, Valeria városában, igen alacsony sors
ban született. Atyja a praesidialis hivatal irattárosa volt a Carpok 
nemzetségéből, kiket, miután régi hazájukból el űzettek, Diocletianus tele
pített le Pannóniában. Ha tehát Maximinus atyja Sopianaeben a praesi
dialis hivatalban volt alkalmazva, úgy e hivatalnak, tehát a praesesnek 
is, itt kellett székelnie. *) Sopianae jelentőségét mutatja különben az is, 
hogy L. Ulpius Marcellus, ki 158-ban volt alsó Pannonia helytartója.4) 
Sopianaeben állított oltárt Yictusnak és Honosnak.5)

Ilyenformán, Diocletianustól kezdve, a provinciának második fővárosa 
volt, a honnan annak egész polgári kormányzatát intézték, ennélfogva a 
városok rendes hivatalnokain kívül, még ama hivatalnoki karral is ren
delkezett, melyek a praesidialis hivatalnoki kart képezték. E hivatalnoki 
kar emlékét az Aminianusnál említett irattáron kívül egyéb nem őrzi. 
Maguknak a városoknak legfőbb hivatalnokai a duumiviri, vagy quat
tuorviri voltak, melyek alá még egy egész sereg kisebb rangú hivatalnok 
volt rendelve.

Említettük, hogy a kincstár főjövedehne a provinciák adójából tel
lett ki, hogy tehát az első rendszeres adózást is a római uralom honosí
totta meg a megyében. A földadót vagy pénzben fizették a birtokosok

i) Ed. Seck. 124. 1. 2) 292-ben négy császár közt osztatott föl a római birodalom, t. i.
Diocletianus, Maximianus, Constantius és Galerius közt, melyek közül valamennyinek meg
volt a maga praefectus praetorio-ja és mikor Constantinus 324-ben az egyeduralmat meg
szerezte, megtartotta a négy praefectus praetoriót a birodalomnak általa konstituált négy 
része (praefectura', t. i. Oriens, Illyricum, Italia és Gallia élén. E praefectus praetoriók 
alatt állottak a vicariusok, számra nézve 12 s ezek alatt a provinciák helytartói különböző 
czimekkel, de úgy az előbbiek, mint az utóbbiak nem Constantio, de már Diocletianus alatt 
meg voltak, minden praefectura több dioecesist foglalt magában. A praefectura Italia hár
mat, u. m. Africa, Italia és Illyricum Occidentale dioecesiseket; az utóbbi, mely a veronai
lajstromban dioecesis Pannoniarum név alatt szerepel, közvetlenül a praefectus praetorio 
Italiae alatt áll s mig Africa egy, Italia, melylyel Diocletianus alatt több szomszédos pro
vincia egyesíttetett, két vicariussal birt, a melyikből az egyik Rómában székelt s innen 
vicarius in űrbe, vagy vicarius urbis nevet viselt, a másik pedig Milanóban s ennek neve 
vicarius Italiae (Marquardt: Römische Staatsverwaltung, I. k. 81. 1.) 3) Szalágyi i. 111. Lib. 
IV. 353 s köv. II. 4) Liebeinan: Forschungen zur Verwaltungsgeschichte, I. V. ö. 5) C. J. L, 
III. 3307. v. ö. IX. jegyzet.



108 RÓMAI FOGLALÁS KORA.____________________________ ,_____________ \

(possessoros) s akkor tributum volt a neve, vagy természetben, a mikor 
vectigaZ-nak hívták. Beszedése a procuratorok dolga, kik a helytartó, 
illetőleg a praeses alatt állottak. Az iparosok (negotiatores) jövedelmi, a 
jobbágyok (coloni) i'ejadót fizettek, illetve ezek helyett uraik voltak az 
állammal szemben fizetésre kötelezve s ők aztán behajtották azt jobbá
gyaikon.

Hasonló természetű jövedelmeket képeztek a vámok. Minden, a biro
dalom területére behozott árúért ugyanis vámot kellett fizetni, bizonyos 
árúk kivitelét pedig megtiltotta a kormányzat. Ilyenek voltak különösen 
a földolgozott, vagy nyers vas, fegyverek, olaj, gabona, só és arany.1) 
E czélból vámhatár állíttatott föl nemcsak a birodalom határán, hanem, 
mint említettük, maguk az egyes provincziák között is, melynek vonalál 
őrségekkel erősítették meg. Baranyamegye dunai határán a vámvonal 
egybe esett a birodalmi határral s e vámvonalnak a baranyai részre eső 
egyik állomásáról szól egy ólom-pecsét, melyet Mohács táján lellek. E 
pecsét fölirata:

egyik oldalon a másik oldalon
BOB (fi, • V
VRI VIL

Olvasása: Roburi Claudi V(ectigalis) Villici, vagyis Claudius vám- 
szedő engedélyével, vagy jóváhagyásával. Minthogy a vámok beszedése 
császári rabszolgákra volt bízva s maguk a bérlők is rabszolgákkal sze
dették azt be, nincs kizárva, hogy az e pecséten említett Claudius azon- 
egy személy azzal a Claudius Xenophonnal, a ki hosszú hivatalos pályá
ján egy ízben procurator Illyrici per Moesiam inferiorem et Dacias tres 
hivatalát is viselte2) s akkor pecsétünk fölirata úgy értelmezendő, hogy 
Claudius vámszedőjének (villicus) jóváhagyásával.

Ha azonban a császárok jövedelmi forrásul tekintették is a provin
ciákat, arról se feledkeztek meg, hogy annak jó karban tartása biztosítja 
és emeli e jövedelmeket. Föntebb láttuk, hogy miképen gondoskodtak 
területünk védelméről s úgy e védelmet, mint a tartomány fölvirágzását, 
különösen ipari és kereskedelmi tekintetben, jelentékenyen előmozdították 
az útak, melyekkel a tartományokat behálózták s melyeket tetemes 
áldozatokkal s java részben katonák által építtettek és tartattak jó kar
ban a császárok, illetve helytartóik.

Baranyamegye területén öt ily útvonal megy keresztül. Legfontosabb 
vonal az, mely a Duna mentén vonult, mert hisz a legnevezetesebb kato
nai állomásokat kötötte össze s melyet az Ilin. Ant. úgy említ,8) mint a 
mely Taurunumtól (Zimony) Pannonia határán vonul Galliába, egészen a 
XXX-ik légió állomás helyéig. Ennek, bennünket érdeklő állomásait fön
tebb soroltuk föl egészen Hzekcsőig. Ez útnak Bellyeig terjedő részét

fi Marquardt: Röm. Staatsverwaltung 421. 3) Ed. Seck. p. 112. 2; Domaszewszki: 
Studien zur Geschichte der Donauprovinzen. I. Die Grenzen von Moesia Superior und der 
lllyrische Grenzzoll. Arch. Epigr. Mittli. aus Oesterreich-Ungarn 139—140. 1. C. J. L. Vol. 
III. suppl. Fase. III.
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Katanchich s utána Haas ismertette. Ez értesítésekből tudjuk, hogy Eszék 
északi alsó városából, a görög nemegyesiilt templomtól kezdve, csaknem 
Bellyéig és pedig a Bellye és Dárda közti mocsarak közt egészen addig, 
a hol a mocsarak megszűnnek, hatalmas töltésen haladt, melynek meg
lévő két, helyenkint három láb magas maradványait a nép ma ördög- 
útjának (Teufels-Weg), vagy kőgátnak (Stein-Riegel) hívja. E töltés szé
lessége — Katancsich szerént — 10 párisi öl s magassága ugyanennyi 
volt eredetileg s csak egyik részéből 1000 négyszög ölet hordottak el a 
jelenlegi töltés készítésére. Ez út a Dráván vezetett keresztül s ott, hol 
(> töltés kezdődik, alacsony vízállás alkalmával ma is látható hat faragott 
kőoszlop, melyek kétségtelenül az egykor itt állt drávai híd maradványai. 
E töltést a mai bel Ivei töltés közepette vágja át.

Az útnak Bel I vétől Szekcsőig terjedő részéről, mint azt föntebb is 
említettük, Fröhlich mutatta ki, hogy eltérőleg a régebbi fölfogástól, mely 
jobbára Katancsich és Szalágyi összevétesein alapszik s mely Mommsen 
és Kiepert térképein is kifejezésre jut, mint igazi hadi út, a Duna régi 
partja mentén haladt Laskó, Keő, Yürösmarth, Kis-Kőszeg és Mohácson át.

Ez út már természeténél fogva is a leg
fontosabbnak jelentkezik, de fontosságát mutat
ják ama mért földműt ató-kö vek, melyeket men
tében találunk. Római szokás volt ugyanis, az 
út hosszát annak valamely helytől való távol
sága föltüntetésével megjelölni. Erre szolgáltak 
az úgynevezett mértföldmutató-küvek, melyek 
hatalmas kőoszlopok formájában állíttattak föl 
és fölirattal láttattak el. Föl iratuk az uralkodók 
nevein kívül, kiknek uralkodása alatt állíttattak 
föl, különösen tartalmazták mindig a távolsági 
adatot, mely nálunk mindigaz Aquincumiéi számított távolságot mutatja. Ily 
mért földjelző minden millia passuumnyi távolságra (római mértföld — P47SÓ 
km.) állott egy-egy ') s mégis a megyénk határára eső hosszú útvonalból, az 
eszékit leszámítva, csak két ily kő maradt fönn. Az egyik a batinai, melyei 
már föntebb közöltünk s ez arról tanúskodik, hogy útunk Macrinus alatt 
kijavíttatott és jó karba hozatott és pedig, mint egy bölcskei mértföld- 
mutató (C. J. L. Yol. 111. Suppl. Fase. III. J()(>44.) teljesebben föntartott 
fölirata bizonyítja, Decius Aelius Triecianus által, ki 218. év elejétől fogva 
volt Pannonia helytartója.2) A másik a bellyei mértfüldkő, melynek föl
iratát a 47-ik szám alatt mutatjuk be. *)

Olvasása: Imp(oratori), Caes(ari) C(aio) Jul(io) Vero | Maximino 
l*(io) F(elici) | Au|g(usto) G. 1). S. érthetetlen, valószínűleg hibás másolás 
Trib(iuiiciae) P(otestatis) ( ’o(n)s(uli) et C(aio) dul(io) Ye|r|o [Max|im|o|.

E mért földkőről egyedül Seidl ad liirt a Schmidt-féle „Österreichische 
Blätter“ 1846-ik évi folyamának 147-ik lapján. Látni való azonban, hogy

i) Polybius. Lib. 111. Cap. XXXIX. 2 Fröhlich: Római föliratok alsó és fölső Pannouiíi- 
búl. Arch. Ért. u. f. 1890. X. köt. 317. 328 3) c. J. L. III. 3735.
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;i tudósító vagy maga nem látta a követ, vagy ha látta, föl iratát helyesen 
elolvasni nem volt képes s úgy látszik Domasewszkinek igaza van ,1) 
hogy a Seidl-íele tudósítás tulajdonképen ama mértföldkőre vonatkozik, 
mely az irodalomban a legújabb időkig mint eszéki mértföldmutató sze
repelt, annál is inkább, mert az úgynevezett eszéki kő úgy Katancsieh,2) 
mint Jakossich adatai szerént ') nem Eszéken, hanem a Dráván innen, a 
Drávától északra, 1040 bécsi öl nyíre találtatott s csak később vitetett át 
Eszékre s most újra Bellyén, a foherczegi parkban találta föl azt Doma- 
sevvszky, míg az előbbi bellyei kő hollétéről semmi tudomásunk manap
ság nincsen. Ezért kell leszámítanunk az eszéki mértföldmutatót, mely 
nem más, mint a bellyei, melynek fölirata a 48. sz. rajzunkon látható.4)

Olvasása: Imp(erator) Caes(ar) C(aius) Jul(ius) Verus Maxim inas 
1 *(ins) F(elix) Aug(ustus) P(ontifex) M(aximus) Trib(uniciae) Pot(estatis)

Proco(n)s(ul) P(ater) P(atriae) et ( ’(aius) 
Jul(ius) Verus Maxi mus Nobilissimus 
Caes(ar) Fil(ius) Aug(usti) N(ostri) Daci 
ci (lerman(ici) Sar(matici) Imp(eratoris) 
Maximi(ni) Ab Aq(inco) M(ilia) P(as- 
suum) | CLX.

E mértföldkö tellát I. Maximinus 
uralkodásának második évélam állíttatott 
föl, azaz 280-ban s bizonyára ismét fő
javítással kapcsolatosan, habár az erre 
vonatkozó szokásos kifejezés hiányzik 
róla.

A második útvonal a megye belse
jén vezetett át. Ez a Sirmium Vindobona, 
illetve Trieri út, melynek az Itinerarimn- 
ban lbltiintetett állomásait föntebb szin-

5
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tén ismertettük. Megyénk területére csak 
két állomás ősik ezekből, 1. i. Antiana és Sopianae. Minthogy pedig állo
másai között Marsát is találjuk, kétségtelen, hogy egy darabon azonos 
volt az előbbivel. Hogy meddig, arra Katancsieh után Haas felel meg, a 
ki szerént a belső mediterrán útak Laskafalnn alul Csemimiél egyesültek 
a parti úttal.6) Ha ezt egybevetjük azzal, a mit Fröhlich állapított meg, 
hogy a parti út Batinától a Vörösmarth-Laskó-Bellyei vonalon halad, úgy 
ennek az útvonalnak képe is meglehetős tisztán áll előttünk s úgy hisz- 
sztik, bátran vezethetjük Eszéktől Laskafalúig a parti úton, innen Baánig 
egy mediterrán vonalon, mely egyenesen Pécsnek visz és pedig, mint 
leleteink mutatják, Lipoviczán és Nagy-Budméren keresztül. Pécstől Szi
getvárnak (Limusa) vihetett az út, Kővágó-Szőllős és Szt. Lőrincz mellett, 
de az sincs kizárva, hogy Széken és Jenőn keresztül Kaposvárnak v itt,0) 
mely mindenesetre egyenesebb vonal.

b G. J. L. Vol. III. Sappl. Fase. III. 10040. 2) 1. m. 1. 1. 3) Schön visnernéL 4) G. J. L. 
\ ol. III. 0706. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10040. 5 I. m. 118. 1. 6 Römer Desjardhis térképe.
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Az Itinerarium másik két útvonala Pécsig teljesen egyez az utóbb 
ismertetett vonallal, Pécsen túl pedig, a honnan kezdve szétválnak, már 
legközelebbi állomásaik is a megye határán túl l'eküsznek. E két útvonal 
közül egyik a Sirmium Carnuntumi. Állomásait már föntebb ismertettük 
s ezek közül Pécs után Ponte Mansuetinn következik, melyet Kenner a 
lolnamegyei Dombóvárra helyez s e  szerént iránya megegyezik a Baranya- 
csatorna völgyének irányával, hová az út valószínűleg Magyar-Széken 
keresztül vezetett. E mellett szólanak szabolcsi, széki, mágocsi és bara- 
nya-jenöi római leleteink. Ebben az irányban sejtett Haas is ’) egy római 
útat s így egyeztethető össze Szalágyinak és Kennernek egymástól eltérő 
nézete a Pécsen keresztül vezető másik mediterrán út ama állomáshelyére 
nézve, mely közvetlenül Pécsre következik. E másik útvonal ugyanis a 
Sopianae-Aquincumi út a következő állomásokkal:'2)

Sopianae Acinquo mpm. CXXXV. sic. Ponté Socionum mpm. XXV. 
Valié Cariniana mpm. XXX. Gorsio sive Hercule mpm. XXX. Jasuloni- 
Ims mpm. XXV. Acinquo mpm. XXV.

Ez útvonalon Pécsre Pons Sociornm következik. Kenner tekintve 
azt, hogy ennek távolsága Sopianaetől XXV mp., vagyis épen annyi, mint 
Pons Mansuetinának Sopiaiiaetől való távola, e két helyet egyazon állo
máshelynek tekinti s Pons Sociorumot, Pons Mansuetinával egynek tartja.3) 
Szalágyi ellenhen Pons Sociorum helyét a Bonyhád mellett fekvő Hidasára 
helyezi, mert ennek távola, a Pécstől Tolnamegyébe vezető mai ország
úion csakugyan XXV m p.4) Szalágyi nézetét az újabban előkerült római 
leletek egész sora támogatja. Az általa jelzett útvonalon ugyanis Szabolcs, 
Hosszú-Hetény, Pécsvárad szolgáltattak római leleteket s azt se kell 
elfeledni, hogy e vonal már őskori leleteink világításában is igen sűrűén 
lakott helynek bizonyult. Szinte képzel hetetlen tehát, hogy ily régi for
galmi vonal a római világban út nélkül maradt volna; sokkal valószínűbb 
tehát, hogy Szalágyinak van igaza s hogy a Pécsről Aquincumba vezető 
útat e vonalon kell keresnünk. Salamon véleménye az Aquincum- 
Sopianae közt vezető útvonal felől szintén eltér Szalágyiétól, de Kennerét 
is csak az első állomásig követi, a mennyiben Pons Sociorumot ő is 
Dombóvárra helyezi;5) véleménye azonban e kérdésben Kennerénél reánk 
nézve nem fontosabb, mert az útat Baranyamegye területén szintén úgy 
vezeti, mint Kenner.

Végül még egy ötödik útvonalról is szól az Itinerarium, mely Sopia- 
naeből Brigetiólm (O-Szőny) vezetett, a következő állomásokkal:0)

A Sopianas Bregetione mpm. C sic. Jovia mpm. XXXII. Eortiana 
mpm.XXV. Hercnlia mpm. XX. Floriana mpm. XV. Bregetione mpm. VIII.

Ez út első állomása, Jovia, már a megye területén kívül feküdt s 
Jovia a tolnamegyei Döbröközzel azonosíttatik.7) Baranya területén azon
ban újabb útirányt nem képvisel, mert Joviáig a sirmium-carnuntumi út 
pécs-dombovári irányával egyezik.

i) I. m. 118. 1. 2) Ed. Seck. 124. I. 3) I. m. Lib. IV. 2(i(i. 4 Noricum und Pannónia 
Ilii 5) Budapest történeti? I. 24!). Ed. Seck. 124, 12f>. 7) Kenner i. m. 115.1,
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Ezeken kívül bizonyára voltak kisebb jelentőségű útak a megye terü
letén, de ezek irányát, helyi kutatások hiányában, meg nem állapíthatjuk. 
Ilyent említ H aas1) Dárda, Dolmány, Beremend, Siklós, Szent-Gál és 
Hidasd állomásokkal, mely tehát Szent-Gálon túl a sirmium-carnuntúrni, 
illetve sopianae-brigetiói útvonalhoz csatlakozott volna. Szalágyi erre vezeti 
a sirmium-trieri út Pécsen túli vonalát s Limusát Szent-Gálra helyezi.2) 
Hogy Haas melyik Hidasdot érti, az szövegéből meg nem állapítható, de 
minthogy Hidasdot Póns Sociorumnak nevezi, valószínűleg Szalágyit 
értette félre.

Egyáltalán bizonyosnak tekinthetjük, hogy megyénk keresztiil-kasul 
volt hálózva ez időben útak kai, különben nemcsak a hadsereg lett volna 
akadályozva gyors és kényelmes mozdulataiban, hanem azt az aránylag 
fejlett postarendszert sem tudnék elképzelni, melyet szintén a római ura
lom rendezett be megyénkben és pedig nemcsak kihordásra, melyet külö

nösen a lovas-pósta lá
tottéi, hanem acsomag- 
és személyszállításra is, 
melyet a kocsi-posta köz
vetített. Nálunk, úgy lát
szik, mind a kettőt a 
bennszülöttek látták el, 
kik nemcsak mint jó lo
vasok, de különösen ki
váló kocsi gy á rtók, vo I ti i. k 
híresek, úgy, hogy ma
guk a hódítók nem egy 
kocsi-formát egyenesen 
tőlük tanultak s az ő 
elnevezéseik után nevez
ték el. Higienus szerént 

ezek is mesterembereknek tekintettek s mint ilyenek a veredarii Pan
nonici ezéhet képezték.:f)

Láttuk, hogy a földművelésnek és baromtenyésztésnek régi mullja 
volt Baranyában, de annak rendszeresebbé és belterjesebbé tétele ugyan
csak a rómaiság érdeme. Már maga ama körülmény is, hogy a bekebe
lezés óta minden föld adóterhet viselt, kellett, hogy a lakosságot belter- 
jesobb művelésre szorítsa, de e tekintetben a kormányzat is segítségére 
sietett. A katonaság béke idejében nemcsak útakat épített, hanem erdőt 
irtott, mocsarakat csapolt hí s új művelési ágakat honosított meg. Ily 
jövedelmező termelési ág volt a szőllőművelés is, melynek meghonosítását 
Probusnak tulajdonítják (271)—282). De elősegítette ezt az is, hogy a kifej
lett kereskedelem a megye terményeinek messze földön is piaczot bizto
sított. Hogy a gabonára Itáliának folyton szüksége volt s hogy a szkitha

Ü I. ni. 114. I. in. Lib. IV. 26G. I. -T) Ed. Lach manu 8í>.
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Koller: Prolegomena XIII. tábla után.
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radványainak

és a Dráva felé vezető ut.
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oredctü sa jt*) s a gall füstölt sertéshús Rómában nagy keresletnek örven
dettek, ismeretes dolgok s hozzá tehetjük a katonaság által folyton igény
lett nagyobb mennyiségű szükségletet is. A római kataster első és másod- 
osztályú szántóföldet (arvum primum és secundum), rétet (pratum) és 
háromféle, úgymint közönséges, makkos és legelős erdőt, valószínűleg 
vágást (silva vulgaris, glandifera, pascuae) ismert, A szőllőket, és gyümöl
csösöket a tőkék, illetve gyümölcsfák darab száma szerént vették föl.

Nem kevésbé régi múltra tekinthet vissza Baranyában az ipar és 
kereskedelem. Láttuk, mily magas fokon állott a kelta agyag- és fémipar 
és semmi kétség, hogy ama többi iparágak, melyeknek nyomaival a kelta- 
ság előtt is találkoztunk, ha eddig nem mutathatunk is föl termékeikből 
megyénk területéről emlékeket, megfelelő haladást mutattak föl. Ily elő
feltételek mellett a magasra fejlett antik ipar könnyen rendezkedhetett be 
a megyében s nem csodálandó, ha aránylag rövid idő alatt meglepő gaz
dagságban fejlett ki.

Az éles különbség, melyet e téren is az úgynevezett barbár és római
viszonyok között ta
pasztalhatunk, ismét 
ama rendszeresség, 
mely a rómait minden 
más téren is jellemzi.
Említettük a veredarii 
pannoniéi ezéhet s va
lamint ezek a postá
sok, úgy minden más 
mesterember is a ró
mai időben egy ezéhbe 
kellett, hogy tartoz
zon. E ezéhrendszer meghonosítói amaz iparosok voltak, a kik a katonaság 
nyomán újbirodalom minden részéből megyénkben összesereglettek. Eze
ken kívül azonban a katonaság is foglalkozott bizonyos iparágakkal. Egyet 
legalább bizonyosan tudunk, hogy t. i. téglát égettek. Föntebb láttuk 
ama téglabélyegeket, melyek erről tanúskodnak. E téglabélyegek rende
sen inicziális betűs benyomott föliratokban tartalmazzák a készítő had
csapat, olykor a castellum, sőt, mint a pécsi cubiculum téglái bizonyítják, 
a császári téglagyár jegyét, de gyakran, mint ezt a hullámvonalas szek- 
csői és mohácsi téglák mutatják, egészen önkényes jeleket. Voltak azonban 
polgári téglavetők is, melyeknek bélyegei gyakran cursiv föliratból állanak. 
A lipoviczai pusztáról ismerünk egy ily fajta, szépen lontartott példányt 
(1.49. sz. rajz), melynek föliratát Rómer | (domine ma) | gister (?) BROMVS 
MEVS-nak olvassa2) =  Mesterem Bromus. Ugyancsak a katonaság fog- l)

l) Nagy Géza: A szkithák nemzetisége. Néprajzi füzetek 3. sz., 3,5. 1. 2) C. J. L. Vol. 
III. Suppl. Fase. III. 10718. szerént Villányon. Hampel szerént Lipovicza pusztán, Villány
tól keletre lelték. Aroh. Epigr. Mittli. aus Oest.-Ung. 1878. II. évf 80. 1.

8
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lalkozott <i táborok és nyilvános épületek építésével, melyhez a terveket 
mérnökök (gromatici) készítették. A téglaégetés, úgy látszik, egészen 
római iparág megyénkben, mert korábban téglával területünkön egyálta
lában nem találkozunk.

A fazekasság egészen honi talajon fejlett s e téren a kelta ízlés és 
technika erősen érvényesítette magát. Amaz ízlés és technika, melyet a 
római fazekas hoz magával, csak módosítják a belföldit, de se ki nem 
szorítják, sem annak befolyását ki nem kerülhetik különösen a minden
napi használatra rendelt edényeken, melyek mégis ez ipar termékeinek 
legnagyobb tömegét képviselik. Ily edényeket mutat 50—52. sz. rajzunk.

A technikai téren a római agyagművesség által előidézett módosu
lás egyrészt abban áll, hogy míg a tiszta kelta kor edényein a formáló 
lemez körül futó hornyolatos nyomai vagy épen nem, vagy alig észre
vehetők, addig a római kor termékein ezek erősen látszanak; másrészt 
abban, hogy az előbbieknél megkülönböztethető kétféle, de gyengébb ége
tési módozathoz a vörösre égetés erősebb árnyalatai járulnak, mely egyik
másik példánynál a terra sigilláták tökéletes égetéséig emelkedik. A formai

53. 54. 55.

módosulást jelzik o kifejlesztett keskeny kerek talpak, a sziik nyak, a 
kérdőjel alakú fül s az oly edényformák, melyek a római formák hatása 
alatt állottak elő. Ugyancsak római újítás a máz (1. az 57-ik számú raj
zunkon bemutatott mázas korsót), mely La-Téne ízlésű edényeken isme
retlen. A mindennapi használatra szánt cserépedények, mint a viz-, bor- 
és olajos-korsók, tartályok, tejtartók, különféle főző-edények, kannák, 
hamvvedrek és áldozati edények közös néven opus doliare-nek neveztettek. 
L. 50—52. sz. rajz.) Volt azonban a római háztartásnak egy finomabb fajta 
cserépedénye is, melyet a nyugaton később a porczellán szorított ki, kele
ten azonban még mai nap is használatban van s ez az a rendkívül finoman 
iszapolt anyagú, kecses formákban bővelkedő, finoman égetett és élénk korál- 
vörös mázzal bevont edényfaj volt (1.56. sz. rajz), melyet ma a török csibukok 
nálunk is elterjedt cserép fajában ismerünk s melyet legh Íresebb ókori 
gyártelepe, Arretium (a mai Arrezzo) után vas arretinum s közülük azo
kat, melyeknek oldalát domborművek ékítik, terra sigillata néven isme
rünk. Az e fajta edények java része külföldi import, de belföldön is készültek. 
Ez utóbbiak égetése sárgásabb s mázuk nem annyira ellenálló. Igen gyakran 
készültek ily cserépből a mécsek (1. 53—55. sz. rajz), ezek a szintén jellemző 
római edények, melyek egy kerek, rendesen füllel ellátott olajtartóból és
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ebből kinövő nyílt szájú csatornácskából állanak, a melybe a bél volt 
húzva s van köztük több lángra berendezett is.

Oly nagy kereslet mellett, mint a mely agyag-árúk terén fönnállóit, 
nagyobb üzemre berendezett gyárak is keletkeztek, melyeket a nagyobb 
pénzerővel rendelkező emberek rendeztek be megyénkben, minthogy az 
agyaggyártás főleg a császárok korában oly nagy kiterjedést vett, hogy 
ily gyár (figlina, officina, fabrica) nélkül képzelni se lehetett római tele
pet. Habár ugyanis a rómavárosi s itáliai nagyobb és jövedelmezőbb gyár
telepek császárok és császárnék, előkelő 
emberek, nagy tőkepénzesek tulajdonát 
képezték, kikkel versenyezni nehéz lehetett, 
mindazonáltal ezek inkább csak opus doli- 
are-t termeltek, a finomabb árút csaknem 
kizárólag kisebb magángyárak állították 
elő. A nevezetesebb figlinák szabad embe
rek tulajdonát képezték, kik gyártelepüket 
vállalkozóknak adták haszonbérbe, maguk 
a gyárosok rendesen szabadosok, vagy rab
szolgák voltak, néha azonban a gyár, ille
tőleg fundus, vagy praedium tulajdonosai se 
vonakodtak az üzlet vezetésétől.1) E gyárosok leg
többször bélyeggel látták el gyártmányaikat s en
nek köszönhetjük, hogy két ily gyáros nevét me
gyénkből is tudjuk. Mindkettő batinai edénytöre
déken fordult elő. Az egyiket Anarus-nak hívták, 
bélyege: ANARI (t. i. figlina, officina, vagy fabrica 
=  Anarus műhelye), a másiknak bélyege csak 
töredékben maradt fon : SCA| uri ? |, i) 2) azaz Scauri 
officina, tehát, úgy látszik, Scaurus volt a neve.
A Juhász-féle gyűjteményben lévő pécsi tálon is 
(1. 56. sz. rajz) van bélyeg, ezt azonban a photogra- 
phia után elolvasni lehetetlen volt.

Ily virágzó agyagipar láttára ki vehetné taga
dásba, hogy megyénk bronzművessége is körülbe
lül hasonló fejlődési irányt vehetett a római czi- 
vilizáczió hatása alatt? Mert hiszen, hogy a fém
iparnak alapjai már rég meg voltak, sőt, hogy az 
igen régi hagyományok alapján fejlett, magas tökéletességű műgyakor
lattal és megállapodott központokkal már a kelta világban rendelkezett, 
azt láttuk. Ily belföldi bronziparnak igen késői bizonyítékát szolgáltatja egy 
szent-erzsébeti fibula, mely szíjcsat peczkéből van biztonsági tűvé átalakítva 
(1. 58. sz. rajz). Ez átalakítást bizonyára a belföldi műhelyben végezték.

i) Torma Károly: Római cserépedény-bélyegek és karczolatok. Archacologiai Értesítő, 
ti. f. 1882. II. k. 212, 213. 2) U. o. U. f. II. köt. 52. lap, 251. sz.

8*
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Belföldi gyártás bizonyítékai továbbá ama fibula-öntőminták is, melyeket a 
tolnamegyei Regölyön és a komárommegyei O-Szőnyben találtak. Kétség
telen azonban az is, hogy fémtárgyaink között nem egy van, a melyet a 
császár-korban virágzott nevezetesebb külföldi gyárak termékének kell 
tekintenünk. Ily nevezetes külföldi műipari központ, melynek a megyénk 
területén napfényre került művészibb tárgyak legnagyobb részét tulajdo
nítanunk kell, Alexandria volt, hol a régi görög művészeti hagyományok
ból táplálkozó amaz önállótlan iparművészet fejlett ki és gyakoroltatott, 
melynek roppant számban létező termékeit rendesen a római császárkori 
művészet nevével szokták volt elnevezni, míg Schreiber Tivadar rá nem

mutatott annak igazi hazájára.
E műipar, legalább Alexandriában s a na

gyobb központokon, egészen gyárszerüleg ren
dezkedett be, a képzelhető legaprólékosabb 
munkafölosztással, úgy, hogy voltak munkások, 
kik egyébbel se foglalkoztak, mint a szobrok 
szemeinek készítésével (fabri ocularii). A mun
kások legnagyobb része görög volt, kik, ha 
elvándoroltak is távolabbi helyekre, ott is min
dig ugyanazon minták szerént dolgoztak, a me
lyeket kiképzésük helyén tanultak meg s nem 
maradtak soha oly tartósan távol hazájuktól, 
hogy új letelepedésük helyének műiparára lan
tosabb befolyást gyakorolhattak volna.1)

E sajátos műirány alkotásai közt nagy 
számmal találunk kisebb növényi és állati ábrá
zolásokat. A Juhász-féle gyűjteményben lévő 
pécsi leletből származó borostyán-ágat egész 
naturalisztikus fölfogása, mely annyira jellemzi e 
műirányt, ebbe a körbe utalja (1.59. sz. rajz). Ugyan
ide kell sorolnunk a szintén e gyűjteménybe ke
rült kicsiny, szemközt repülő sast is (1. 60. sz. rajz).

Különösen gazdag az alexandriai műipar 
olyan fémedényekben, melyeknek füle fölül kör- 
szelvény alakú támtag segélyével van az edény 

nyílásához erősítve, alul pedig egy figurális ékítésű tojásdad tagba vég
ződik. A fölső körszelvény alakú támtagnak végei a jobb példányokon 
madárcsőrré vannak stilizálva, az alsó tag pedig leggyakrabban női masz
kot, sokszor Gorgon-főt mutat. E fajta bronzedények Baranyában sem 
ismeretlenek. A 61-ik számú rajzunkon mutatunk be belőle kettőt. Mind 
a kettő pécsi lelet s jelenleg a Juhász-féle gyűjteményben őriztetik. A 
kisebbiknek füle teljesen megtartja a jellemző formát s nemesak ezzel, 
hanem az alsó végét ékítő Gorgon-fővcl, valamint a fej fölötti rész lotos-

1 Theodor Schreiber: Die Alcxandrinische Toreutik. Leipzig, 1894.
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virágos tagolásával is élénken emlékeztet az alexandriai hellenisztikus 
infi11agyományokra. A nagyobbik edény füle sokkal távolabb áll az ere
deti típustól, mert fölső körszelvény alakú támtagja teljesen hiányzik, 
mindazáltal aljának lotos motívumai, valamint az alsó végét ékítő Gorgon 
világosan mutatják a mondott körrel való stilrokonságát. Pécsváradról is 
ismerünk [egy hasonló edény-fület a m. n. múzeum érem- és régiség- 
osztályában.

Ugyanebbe a körbe a fogantyús edények (csészék, tálacskák stb.) 
egész sora tartozik, melyeknek fogantyúja az edény széléhez támaszkodó 
végén ugyanama madárcsőrös ékítésű, körszelvény alakú támtagot mutatja, 
mint a lontieké. Egy ily edény fogantyúját egy baáni leletből származó töre
dékben bírjuk (1.62. sz. rajz), melynek érdekességét emeli a rajta látható bé
lyeg: IDIÓDOR.

Az e kórból i bélyeges edé
nyeket a szakirodalomban graffiti 
néven ismerjük s e graffitik bélye
geinek jelentéséről sok szó esett már.
Mesterjegyeknek csak azok tekint
hetők közülük, a melyiken a sze
mélynév mellé világosan ki van 
téve FEC(it), vagyis a készítő bé
lyege. A görögös Sí, vagy SITA(lces) 
hozzátétel Mommsen szerént az 
érczműves, Marquardt szerént a 
fémtárgyaknál is ép úgy, mint az 
agyagárúknál, vagy a gyáros, vagy 
gyártulajdonos bélyegeit jelentik.

Bélyegünkön sem a fecit, sem 
a sitalces hozzátétel nincs meg, hanem 
a tulajdonnév DIODOR előtt egy I betűt 
visel. Minthogy a fölirat latin betűi daczára 
is görög, bélyegünk valószínűleg a graf
fitik amaz osztályába tartozik, melyeken a 
gyáros maga jelölte meg az egy és ugyan
azon asztalkészlethez tartozó darabokat 
számjegyekkel.*)

Ilyformán az I betűt a görög 9-es számnak kellene vennünk, a mi azt 
jelentené, hogy a baáni fogantyús csésze egy nagyobb servicéhez tartozott, 
melynek kilenczedik darabja volt.

Elénk bepillantást enged e kor műipari, sőt művészeti viszonyaiba 
egy Aphrodite szobrocska, mely a megyéből eddig ismert római marad
ványok közt kétségen kívül nemcsak a legszebb, de egyúttal a legérde- 1

1) Schreiber i. in. 8U7. 1.
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kesebb is s jelenleg Horváth Antal pécsi ügyvéd gyűjteményében őriz
tetik.

Legelőször Loewy EmánucI ismertette az Arcli. Epigr. Mittheilungen 
aus Oesterreich-Ungarn 1883-ik évfolyamának 225—227. lapjain. Ugyanott 
a III-ik táblán horganyedzésű rajzát is adta. Utána az Arcliaeologiai Érte
sítő (u. f. V. köt. 260. I.) közölte kisebbített rajzát, melyet mi 63-ik számú 
rajzunkon ismétlünk. Loewy azonban félreismerte a balkéz támaszát képező 
horgony rendeltetését s ő azt egyszerű pillérnek s épen azért a horgony 
leveles végű karmát levél-legyezőnek tartja és rajzolja, bár maga is meg
jegyzi, hogy annak formája egészen szokatlan. Szükségesnek tartottuk

tehát a szobornak egy más oldal
ról fölvett nézetét is adni (1. 64-ik 
számú rajz), mely jobban szem
lélteti a kérdéses részletet, annál 
is inkább, mert Furtwacngler újabb 
tanulmányai alapján más szem
pontokból kellett azt fölfognunk, 
mint Loewy tette.

A szobrocska nem önálló, ha
nem egy nagyobb bútordarab, való
színűleg tripos (háromláb) díszít
ménye s úgy látszik, az egyik láb 
alját ékítette. E láb egy része, sima, 
négyoldalú hasáb formájában meg 
van s hátterét képezi a párkányos 
talapzatára helyezett szobrocská
nak, melyet vele egy darabból ön
töttek. Aphroditénk a nézőnek 
szemközt fordulva, jobb lábán áll 
s hátát az oszlopnak támasztja. 
Fölhúzott bal lábát jobb térdén 
nyugosztja s míg jobbjával ballá
bának szándálját hanyagul megol
dani törekszik, baljával egy hor
gonyra támaszkodik. Egészen mez

telen, csak feje körül lebeg egy fátyol, mely karjaira van vetve.
A kompoziczió, mint ilyen, tetszetős és eléggé átgondolt, de egy 

cseppet sem önálló. Látszik, hogy a Statuarius, mint az e féle művész- 
mesterembereket. a római császárkorban nevezték, nagyszámú előkép isme
retére támaszkodott s azokat meg nem értve, zavart össze típust és stilt, 
csak arra ügyelve, hogy díszítő föladatát ügyesen oldja meg.

Aphroditénk alapgondolata ebben az alkalmazásban világosan az, 
hogy tengeri istennő; semmi kétség, hogy művészünk a habokból szüle
tett Aphroditéra gondolt s azt mint Nereidát fogta föl. Erre mutat a lior-
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gony s a tenger szellője által lengetett fátyol (velum). Aphroditének már 
ez a fölfogása is aránylag késő kompoziczió s a hol így találjuk, rende
sen a habok fölött lebegő delphin hátán ü l ; velumát enyhe szellők len
getik s gyakran Ámorral enyelcg. ') Legkorábban a Kr. e. Y-ik század 
második feléből származó vasakon fordul elő, de e kor a görög művészet
nek már végét jelenti. Inkább a ró
mai — mondjuk inkább alexandriai 
— epocha kezdetén válik Aphrodité 
vizi istennővé, mikor is a delphin 
állandó attribútumává lesz.2)

A Statuariusunk rendelkezésére 
álló tér azonban egy magas, keskeny 
oszlop aránylag keskeny talapzattal, 
nem volt alkalmas ennek az alacsony 
és széles kompozicziónak elhelyezé
sére. Neki magasabb és keskenyebb 
figura kellett, a Nereid-Aphroditétől 
pedig konvenczióból megválni nem 
akart, (E csoport, úgy látszik, állandó 
kedvencz ékítése a császárkori tripo- 
soknak. E féle csoportok ékítik a 
polgárdi ezüst tripost, a somodorit 
pedig Aphrodite-fejek.) Ennélfogva 
választotta a fürdőbe lépő Aphrodite 
típusát, mely nemcsak a térigények
nek felelt meg, hanem a császárkor 
mezítelen Aphroditéjének is.

Ennek a típusnak híres példánya 
a Praxiteles-féle knidosi Aphrodite, 
ez azonban a maga egyszerű nemes
ségében sokkal keskenyebb alkotás, 
semhogy kielégíthette volna szobrá
szunk igényeit, épen azért a gondo
latnál egyebet se vett á t , . hanem 
ahoz a csoporthoz fordult, melynek 
leghíresebb, bár nem legjobb, képyi- 
selője a milói Venus.

Erről a sokfélekép átformált cso
portról Furtwaengler mutatta k i,3) 64-
hogy alapját egy Skopastql származó alkotás képezte, mely leglényegesebb i)

i) - Furtwaengler: Collection SabowrofI II. k. 23. Pl. LXXVI. Faustina Juniorermein 
látjuk a velumot oly alkalmazásban, mint szobrunkon. (Kr. u. 141-ben halt meg.) Coli. II. 
14. 15. V. ü. még Worlidge: Gems Nr. 22. 3) Furtwaengler: Meisterwerke der griechischen 
Plastik 512—519.
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változtatását az által nyerte, kogy a raelosi Tyché-typussal egyesíttetett. 
Ez utóbbinak l'őjellemvonása, hogy bal karját egy oszlopra támasztja. 
Ebből a typusból vette át szobrászunk az oszlopot, melyet aztán Aphro
diténknél, melyet ő vizi istennőnek fogott föl, horgonynyal helyettesített. 
Ettől a csoporttól kölcsönözte a fölső test tartásának egy részét. A fej
tartásban eltér úgy a Knidositól, mint a milóitól, legközelebb áll egy 
egészen késő terracotta szobrocskához, mely a sandálját megoldó Aphro
ditét ábrázolja. l) A kompoziczió zagyvasága daczára is tagadhatlan azonban, 
hogy a császárkor jobb alkotásai közé tartozik; föladatát ügyesen oldja meg, 
munkája gyakorlott kézre vall, öntése kifogástalan; fölfogásában élénken 
illusztrálja e műstyl naturalisztikus irányát. Kora és eredete tekintetében 
bátran sorolhatjuk a pátkai és somodori triposok mellé. Szobrocskánkat 
Kővágó-Szőllősön lelték.

Aphroditénkhoz csatlakozik egy — sajnos — rossz föntartású bronz 
dombormű (lásd 6o-ik számú rajz), melyet egy gyűrűt, szegeket, kap
csot, bronzgyöngyöt, pálezát s a már ismertetett vám-plombot tartalmazó 
törmelék-lelettel együtt Mohácsról szerzett a m. n. múzeum. A szobrocska 
fölülete érdes és arezvonásai nem ismerhetők föl, de testidomai, tartása 
és a ruházat ránczainak alakítása görög időből való, művészi értékű 
motívumra utal, mely egy római gyári munkában maradt főn.2) Kisebb 
jelentőségű lemez domborművet ismerünk Mágocsról, mely Minervát ábrá
zol s mely szintén a m. n. múzeumba került.

Nevezetesebbek ennél ama bronz-lemez domborművek, melyek egy 
Pécsett napfényre került ékszerszekrény (scrinium) oldallapjait ékítették. 
E szép darab többszörösen is méltattatott az irodalomban. Legelőször 
1858-bán adták ki a bécsi akadémia közlönyeiben 3) egy színes kőnyo
matú táblán közlött rajzával együtt. 1873-ban Rómer ismertette az Acta 
nova musei nationalis hungarici czímű művében,4) hol képét egy Beszé
des-féle, szintén színes táblán adta. Hampel jogos kifogásokat támasztván 
mindkét publikáezió ellen, 1881-ben újra közölte képét egy Klösz által 
készített fekete fénynyomatban, a melyben helyrehozta előzőinek téve
déseit, úgy, hogy most ez emléknek lehetőleg pontos képét bírjuk. 
(Lásd 66-ik sz. rajz.)

1842-ben találták és pedig Rómer első közleménye szerént, a régi 
múzeumi jegyzőkönyvekből vett följegyzések alapján, Nendtvich gyógy
szerész földjén. Azonban ugyanő később fölemlíti,5) hogy Major Móricz 
polyáni lelkésztől, ki állítólag e szekrénykét a m. n. múzeumban még 
mint egészet látta — úgy értesült, hogy ő, mint született pécsi, jól emlék
szik arra, hogy azt nem az említett gyógyszerész földjén, hanem a püspöki 
vár alatt, a házak első sorában álló Weidinger Alajos könyvkötő és könyv-

p Furtvvaengler: Collection Saburoff I. k. Pl. XXXVII. 2) Hampel: Arch. Ért. U. f. IX. 
1889. 84. 1. 3) Sitzungsberichte 57. I. 4) Rómer Desjardius: A m. n. muzenm föliratos 
emlékei. 44. 1., XIV. tábla, 89. sz. 5) Archáeologiai Értesítő. R. f. X. köt., 176. 1.
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kereskedő kertjében találták. A szekrényke lelőhelyére vonatkozó harma
dik értesítést Haasnál kapjuk,1) a ki szerént azt 1839-ben a székesegy
háztól nem messze lelték egy 
római sírboltban s ez adat a 
Majer-félével egyezik. Annyi 
bizonyos, hogy a m. nemzeti 
múzeumba 1852-be került, mikor 
Jankovieh régiségeivel vétetett 
meg.

A szekrényke, Rómer szerént, 
tölgy, Mommsen szerént cédrus
ból készült. Jelenleg csak egy 
oldala van meg s illetve az ezt 
borító domborműves aranyozott 
bronzlap s ez se teljesen, 
valamint a födelének oldaláról 
származó, szintén domborműves 
bronzlemez.

Az oldalát borító lapot a 
közepén vízszintesen végig futó 
tojássor osztja egy alsó és egy 
fölső mezőre. Az alsóban öt, 
hossznégyszögü keret látszik, 
melyeket vonal és gyöngysor 
szegélyez.

E keretekben öt város gé
niusza foglal helyet, középen 
Róma ül szemközt a nézővel, 
két lépcsőjü trónon, fején sisak, 
jobbjában lándzsa, balját paizsra 
nyugosztja, melyen az ikreket 
szoptató farkas képe látszik. A 
nézőtől balra Karthago és Kon
stantinápoly, jobbra Nicomedia 
és Siscia Róma felé fordulva 
állanak és feléje mindegyik 
egy-egy koszorút nyújt.

Ez alakok öltözete egyforma, 
fejük födetlen, vállukon velum 
lebeg. 65.

Mindegyik keret belsejében az alak fölött, a magyarázó fölirat lát
ható :

i) I. m. 228. 1.



ROMAI FOGLALÁS KORA.122

CÁRT—HAGO OON ÖT A—NT INOPO ROM[ A]|NICO—MEDJA'SIS—CIA
LIS

A fölső mezőt alul, fölül, gyöngysor szegi s ismét három mezőre 
van tagolva. A nézőtől balra kezdett sorban, az első és második mező 
közt, egy pálmatörzs képezi a tagoló vonalat, a második és harmadik mező 
közti tagoló vonal, úgy látszik, szintén ez volt, de nem egész magassá
géiban, mert alul egy villámcsóva tölti ki a tért. Biztosan azonban meg 
nem állapítható, mert a villámcsóva fölötti rész ki van már törve.

Legtisztább az első jelenet, hol Vénusz ül egészen meztelenül, hanya

gul terülve cl bő redőzetíi és gyöngyös ékítésii fölső öltönyén, mely bal 
vállára van vetve s jobb lábát a bokáig eltakarja. Jobbjával Ámort öleli. 
Ámor mögött tegze, vagy tán Heracles bunkója, esetleg Priapus (?) áll. Az 
istennő lábainál kampós bot hever; a nézőtől jobbra eső sarokban pedig 
könyökére támaszkodó ifjú fekszik.

A középső jelenetben balra tekintő alak hever, bőredőzetü gyöngyös 
ruhában; fölötte egy madár farka, szárnyai és nyakrészlete látszanak; 
alatta egy a földön hasaló ifjú, jobbjában az említett villámcsóvával. A 
főalak, úgy látszik, Léda a hattyúval.
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A harmadik jelenet bal sarkában hullámok, jobb oldalán egy hattyú- 
nyak-lele látszik.

A szekrényke födelének oldalát borító lemez friest képez, melynek 
díszítményeit szintén domborművek alkotják. E lemez szintén alsó és fölső 
mezőre van tagolva két vízszintes gyöngysorvonallal s ugyanilyen egy-egy 
vonal szegélyezi széleit. Az alsó és fölső mező egymás fölött álló előállí
tásai egymással teljesen megegyeznek s világosan egyngyanama minták 
ismétlései. Az egész fries ugyanis két mintával van előállítva. A nézőtől 
balra eső első minta fürtös szőllőindával kezdődik, ezután az oroszlán jobbra, 
melylyel térdelő gyermek incselkedik, majd egy griff és párducz harcza 
jön s végül szőllőfürt fejezi be a sort. A második mintán elül, hátul egy- 
egy oroszlán balra, közbül pedig egy párducz szarvast tepcr le s épen 
nyakába harap; közbül szőllőindák fürtökkel és levelekkel.

Szekrényünk lemezdíszítményeinek kompoziezióját, illetőleg az oldal
lap alsó mezején egészen világos s nincs ok, miért ne fogadjuk el Römer 
fölfogását, melynek alapgondolata: hogy a birodalom négy jelentékeny 
városa Rómának hódol. Ez előállítás, tekintve azt, hogy mind az öt város 
egyúttal ama 18 főbb pénzverő hely közé is tartozott, melyek a tetrarchia 
behozatala után léteztek s hogy a többiek valószínűleg az elveszett három 
oldallapon voltak föltüntetve, még meg is felelt egy ékszer-, vagy pénz
szekrény rendeltetésének (Desjardins). A mi az ugyanama lap fölső meze
jének előállításait illeti, komolyan csak az első mező jelenete jöhet számba, 
minthogy a másik kettő tönkre ment.

A hanyagul heverő és Erossal enyelgő Vénusz halványan emlékez
tet még a Sabouroff-gyűjteményből fönt idézett terracotta csoportra,x) 
azonban még ennek klassziezitásától is távol áll. Azonkívül környezetének 
zagyvasága élénken emlékeztet az alexandriai művészetet jellemző amaz 
erőszakosságra, melylyel egészen új és szokatlan csoportokat teremt. így 
nem is vagyunk képesek teljes bizonyossággal megállapítani az Ámor 
háta mögött álló alakot. Ha Priapus, úgy az Ámor háta mögött látható 
bunkó, mely se vele, sem a háta mögött álló alakkal nem látszik össze
függni (a mi különben a kivitel hibája is lehet), Priapus phallusának 
lenne tekinthető, de ez esetben érthetetlen marad az alak feje fölött lát
ható ruhadarab s viszont a bunkószerü tárgy lehet Ámor puzdrája és 
Heracles bunkója is.

A födél állatfriesének jelenetei kétségtelenül magukon viselik a hel
lenisztikus tradicziókat. E tekintetben legyen elég az osztropatakai csésze2) 
párduezaira és griffet küzdő párduczára hivatkozni, mely csésze füle a 
jellegzetes alexandriai typust követi. Aztán ne hagyjuk említés nélkül az 
oldallap fölső mezejét tagoló pálma-törzset se, mely már tárgyánál fogva 
is erre a központra utal. Semmi esetre se korai terméke e gyáriparnak se, i)

i) Furtwäengler: II. k. 23. 1. Pl. LXXVI. Arneth : Das k. k. Münz- und Antiken 
kabinet Wien, 18-tő. p. 05. Nr. 1. Silber.
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habár az eddig ismert hasonlók között a legkiilönb is, de hogy ott ter
mett, semmi kétség.

Korára vonatkozólag itt adjuk Römer után Longperier véleményét, 
mely szerónt készülte a 330-ik évi új év napja, vagyis ama nap, a mikor 
Constantinus császár Byzaneznak a saját nevét adta és ama nap közé 
teendő, a mikor Konstantinápoly Rómával egyenlő rangúvá tétetett, mint
hogy szekrényünkön Byzancz már mint Constantinopolis szerepel, de 
Rómával szemben még alárendelt állásban, mert koszorúját ép úgy ajánlja 
Rómának, mint a többi város. Konstantinápoly, úgy látszik, 350-ben lett 
Rómával egyenrangú, mikor II. Constantái a keletet és nyugatot egyesí
tette. Ez évben kibocsátott, Konstantinápolyban vert aranyérmén ugyanis 
Constantinopolis és Róma már egymás mellett ülnek. Ennélfogva szekré
nyünk 330 és 350 között készülhetett.

E világosan külföldről importált fémtárgyakon kívül még számos 
más fémtárgy került elő a megyei római telepekből, melyekről már csak 
azért is föltehető, hogy belföldi készítmények, mert a mindennapi élet 
legközönségesebb szükségleteit elégítik ki, bár ezek között is bizonyára

is találhatók, de mégis az északi provincziákban hasonlíthatlanul gyak
rabban fordulnak elő,1 i.) a mi azt bizonyítja, hogy inkább itt, mint Itáliá
ban voltak divatban. A harmadik, megyénk területéről ismert fibula-forma 
a korong-fibula, pedig igen sok esetben zománezos s a zománcznak, mint 
láttuk, a Dimán-túlon régi múltja van.

Az előbb említett két fibula-typus közül a korábbi az, melyet Tischler 
rövid tűtartóval, vagy tűtokkal ellátott kézijj-fibulának (Armbrust-Fibeln 
mit kurzem Nadelhalter oder Nadelscheide) nevez. v) Kézijjhoz hasonló 
formájuk és tűtokjuk alakja után, mely utóbbi e typusnál vagy rövid, a 
fibula lábából alul kiugró s szélén fölhajtott lemez (rövid tűtartó), vagy a 
láb alatt végig vonuló tok. E typusnak rövid tűtartós változatát mutatja 
a 67-ik számú rajzunkon bemutatott példány, mely Püspök-Szent-Erzsé- 
bethről került a Juhász-lele gyűjteménybe. Rajzunk szemközt és oldal
nézetben mutatja a tárgyat s az előbbin a fibula fejét képező rugót, 
melyet egy kampó tart, az utóbbin a tűtartót láthatjuk jól. E fibula-typus 
már nagyon késői forma; divatja a III-ik század közepétől a IV-ik szá
zad közepéig tartott.3)

l) Tischler: Ueber die Formen der Gewandnadeln. Zeitschrift tűr Anthr. und Urge
schichte Bayerns. Band IV., Heft 1, 2. Separatabdruck B5. 1. 2) p m, 33, p 3) Tischler
i. m 35.

fllfifl:Aif akad külföldi gyűri munka. Első sorban említjük ezek 
között a biztonsági tűket (fibula). Fibula öntőmíntákat, 
mint említettük, ismerünk O-Szőnyről s megyénk köz
vetlen szomszédságából, a tolnamegyei Regölyről. Ezen 
fölül a megyénk területéről ismeretes fibula-íbrmák 
közül kettő olyan, a melyek ugyan igazi római telepekben
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E fibula-formával körülbelül egy időben lép föl a világosan ebből 
fejlett másik fibnla-forma, mely megyénk területéről számos példányban 
ismeretes. E forma délen keletkezett, de csakhamar elterjedt az összes 
provincziákban. Ennél a fej rugóját egy gerenda helyettesíti, melynek két 
végén és a közepén hagyma alakú gombok vannak díszítésül. Tűje e 
gerenda közepébe alkalmazott bevágásba van egy tengelyre erősítve, mely 
körül, minden rugó nélkül, charnierszerüen mozog. Neve csuklós kézijj- 
fíbula (Armbrust-Charnierfibel). Alakját a 68-ik számú rajzunkon bemu
tatott darab mutatja, melynek eredetije Pécsről származik; jelenleg a 
Juhász-féle gyűjteményben van. Példányunk tűje letört. Lába alatt látjuk 
azt a végig vonuló tűtokot, mely az előbbi typus másik változatát is jel
lemzi. E csuklós fibula-forma sokkal tovább él, mint az előbbi s nemcsak 
a negyedik század végét éri meg, de benyúlik az ötödikbe is .x)

Patináról ismerünk végül két korong-fibulát; egyiknek tűszerkezete 
csuklós, a másiknak tűszerkezete hiányzik s így meg nem állapíthatjuk, 
hogy vajon rugós, vagy csuklós volt-e. Ennél a fajtánál ugyanis mind 
a kettő előfordul, a mi korát is meg
határozza. E formát találjuk a kelet
római birodalomban legtovább hasz
nálatban. Egyik példányunk fölső 
lapját négyszer váltakozó, vájt aljú 
(clmm/tlevé), kék és fehér zománcz 
sáv ékíti. E két zománcz-szint, mint 
láttuk, már a régi egyiptomiak tud
ták előállítani; a római zománezot 
azonban az jellemzi, hogy majdnem 
mindig vésett aljú s színskálája igen gazdag. Leggyakoribb a téglavörös; 
a narancsszínű a császári kor új jelensége; e mellett előfordul a zöld, 
világos és sötét kék, sárga, barna, mely utóbbi később violaszinübe ját
szik. Legmagasabb fejlettségét a millefiori technikában érte el, melyet úgy 
készítettek, hogy több színes pálczácskát összeolvasztottak, aztán az ily 
többszínű pálezacsomóból harántmetszetek által apró lemezkéket állítottak 
elő, melyek ép úgy, mint a mai színes bonbonsok, csillag, sark, kereszt 
és egyéb mustrákat képeztek. A millefiori lemezkéket berakták a zomán- 
ezos porral megtöltött alapra s ennek segélyével ráolvasztották. 2)

Ugyancsak a fémművesség látta el a háztartás egy részét is a szük
séges eszközökkel. Ezek közül mutatunk be a 69- és 70-ik számú rajzain
kon egy kanalat és egy gyertyatartót. Mind a kettő pécsi lelet s jelenleg 
a. Juhász-féle gyűjteményben van. Igen nagy számú végül az apróbb arany, i)

i) Tischler i. m 34. 1. 2) Tischler: Eine Emailscheibe von Oberdorf und kurzer 
Abriss der Geschichte des Emails. Abdruck aus den Sitzungsberichten der phys.-ockonom. 
Gesellschaft. Jahrgang 1886. XXVII.‘Königsberg, i/Pr- qu. 24. 1. Ism. F. L. Arch. Ért. G. f. 
1887. VII. 37ö.
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ezüst és bronz ékszer-töredék; ebből mutat egy jellemző karika-töredéket 
a 71-ik számú rajzunk.

Hasonlók a viszonyok az üveg-ipar terén. Az alapok ennek kifejté
sére sem hiányoztak nálunk. Színes üveggyöngyöket bennszülött lakossá
gunk is tudott már készíteni, mindazonáltal az edénygyártás a rómaiság 
előtt nem konstatálható. Az üvegedények nagy tömegéből azonban szin
tén ki kell választani a művésziebbeket s körülbelül csak a durvábbakban 
kereshetjük a belföldi termékeket. A 72-ik számú rajzunkon bemutatott 
darabok pécsi, baáni és batinai leletekből származnak. Legszebb közülük 
az első, pécsi palaczk, melyet ráforrasztott spirál zsinordísz ékít. Ennek 
alakja, talp- és nyilás-peremképzóse is elárulja a nemesebb hagyomá
nyokat, a mellette álló baáni pohár, valamint az ezután következő ki

sebb kenőcs-tartók egészen közönséges tuczat- 
darabok. Készültek azonban üvegből bizonyos 
ékszerek is, különösen karpereczek, melyeket 
rendesen színes, sokszor tarkázott színben állí
tottak elő, továbbá gyöngyök, ékkőhamisít
ványok és surrogatumok, melyekben gyakran 
vésetet is találunk. Üvegkarpereczet isme
rünk Szekcsőről kettőt, melyeket egy szét
hányt csontvázon találtak; az egyik sötétkék, 
majdnem fekete, a másik mozaikszerüen elhe
lyezett, különféle nagyságú sárga, zöld, kékes 
és fehér hosszúkás pettyekkel van tarkázva, 
Pécsett, az apácza-utczai sírok egyikében szin
tén leltek egyet.

A fölsorolt iparágakon kívül nyomokat 
hagytak a megye területén a mozaikkószités, 
melynek maradványaival a kővágó-szőllősi sirka- 
mara és az egyik pécsi kanonokház építése alkal
mával fölfedezett fürdő padlatán találkoztunk és 

Batináról is kerültek a m. n. múzeumba római biscuite alakú mozaik tég
lák. A kőfaragó-ipar virágzásáról tanúskodnak a nagy számban fönma- 
radt sírkövek, sírládák, mértföldkövek és architektonikus töredékek, me
lyeknek belföldi volta mellett nemcsak gyarló munkájuk, hanem a fölhasznált 
kőfajok is tanúskodnak. Az e nemű pécsi emlékek legnagyobb része 
ugyanis pécsi homokkő s a márványrészletek is javarészt belföldi bányák
ból kerültek. A művészet magaslatáig emelkedő faragványokat megyénk 
területe ép oly kevéssé szolgáltat, mint hazánk bármely más területe. Egy- 
egy ügyesebb görög kőfaragó került ugyan megyénkbe is és bizonyára egy 
ilyennek köszönhetjük az összedarabolt pécsi sarkophág ügyesebb kézre 
valló, hellenisztikus domborműveit, valamint egy nagyobb bacchicus szobor 
töredékét, egy szőllőfürtöt tartó bal kezet, (jobb és baloldali nézetét l. 
a 73. és 74. szánni rajzon), mely jelenleg a Juhász-féle gyűjteményben 
őriztetik; azonban a megye területén előfordult faragványok java része
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bizony csak gyarló belföldi munka, melynek művészi munkássága jófor
mán a sírkövek önálló, vagy domborműves portraitjében merül ki. E mű
vészet rátermettségének bemutatására álljon itt egy ily portrait-töredék, 
melynek — sajnos — épen a feje hiányzik. Bizony messze áll a művészitől, 
még messzebb a tökéletestől! A pécsi székesegyház múlt százévi oltárainak 
lebontása alkalmával azok egyikének falából került elő; úgy látszik, kato
nát ábrázol, mert oldalán kard van. (75. sz. rajz.)

Az emlékeinkkel is dokumentálható iparágakon kívül azonban még 
egy sereg más iparágat is fölvirágoztatott a római uralom kora. A kocsi- 
gyártókról megemlékeztünk s szükséges-e külön említenünk a vas-, bőr-, 
csont- és textilipart, melyeknek mind régi múltja volt már o vármegyében a 
római foglalás előtt, avagy az ácsmesterséget, melyet a római nem nélkü
lözhetett házainál.
Bizonyára mindaz, 
a mit a római világ 
ismert, honra ta
lált Baranyában, 
ha emlékeit még, 
vagy már föl nem 
mutathatjuk is.

Ép úgymint ipara, 
fejlett és rendsze
res volt kereske
delme is és pedig 
nemcsak belföldi, 
hanem nemzetközi 
vonatkozásaiban is.
Az utóbbinak bi
zonyítékai az a tö
mérdek importált 
árúczikk, a mely
a messze külföldről jutott megyénkbe; a kifejlett vámrendszer, melyről 
föntebb szólottunk. I)c hogy is ne emelkedett volna ott a kereskedelem, 
a hol annak fejlődésére minden szükséges meg volt! A rendezett ár- és 
értékmérő, a pénz, mely a nemzetközi forgalom számára nagyobb, bélyeg
zett rudakban, a helyi üzlet számára bőséges váltó pénz alakjában állott 
rendelkezésre, kifejlett mérték-rendszer, kényelmes utak, posta, rendezett 
igazságszolgáltatás és közigazgatás s e mellett egy művelt, nagy igényű 
társadalom, mely mindig kész és elég raffinált fogyasztó. A belföldi viszont
eladók apró boltokban árulták portékáikat, melyek a piacz oldalainak 
egész hosszában húzódtak el s elől egészen nyitottak voltak, mint az a 
keleten ma is szokásos. Egy ily boltos mérlege maradt reánk Pécsről, az 
igaz, hogy csak töredékben, melyet a m. n. múzeumnak Schultz ajándékozott.

Az ipar és kereskedelem, mely különösen a nagyobb központokon 
és a fontosabb útak mentén telepedett meg, karöltve a fejlett mezőgazda-
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sággal s támogatva egy fölötte pontos közigazgatási szervezettel, aránylag 
rövid idő alatt virágzó jólétet teremtett Baranya területén, melynek csak 
az az egy gyengéje volt, hogy a katonai erejében hanyatló birodalom az 
időről időre ismétlődő betörések pusztításaitól nem tudta kellőleg megol
talmazni. E betörések azonban a bekeblezést követő két első században 
mindössze gyenge érvágások voltak megyénk viruló fejlődésén s ennek 
tulajdonítható, hogy a rómaiság által teremtett műveltség két század alatt 
oly mély gyökereket verhetett a megyében, hogy az onnan többé soha 
ki nem veszett teljesen s hogy minden utána következő annak nyomán 
épült tovább.

73. 74.

E műveltségnek hordozója ethnikus tekintetben csak igen kis mér
tékben a római elein. Már föntebb is említettük, hogy itáliai gyarmato
sokból nem igen telett Baranya számára. Igazi itáliai római csak 
annyi volt Baranyában, a mennyiből a főbb katonai és polgári tisztségek 
kitelettek s a mennyi mint kereskedő, vagy bérlő, ritkábban kézműves, 
itt letelepedett. A lakosság nagy tömegét bennszülött és betelepedett bar
bárok alkották, kik a római műveltséget kisebb-nagyobb mértékben föl
vették. A bennszülött népekhez, kiket a keltaság gyűjtő neve alá szokás 
összefoglalni, már a második század vége felé a nagy számban betelepített 
germán-sarmata elem járul. Marcus Aurelius a quadok meghódolása után,
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174 táján, azokat, a kik római területen akartak lakni, megtelepítette s velük 
együtt számos más néptörzset telepített le a birodalom különböző részei
ben s többek között Pannóniában is, kik ott földet nyertek s szabadok 
maradtak, de földjeik megművelésén kívül tartoztak a birodalom határait 
megvédeni. Ezeknek idővel a szabad költözködést is megtiltották úgy, 
hogy valóságos jobbágyokká (coloni, inqulini) lettek. Még közelebb érinti 
megyénk területét egy Diocletianus korabeli telepítés, melyről Ammianus 
Marcellinus föntebb is idézett adatából tudjuk, hogy Diocletianus veje, 
Galerius, 296-ik év tavaszán átkelt a Dunán és a Karpoknak egész tör
zsét Sopianae tájékán, tehát Baranyában, telepítette le .1)

E társadalomban a vezérlő elem a katonai, mely, mint láttuk, szin
tén nem itáliai ugyan, de a hosszas szolgálat legjobban tette azt rómaivá, 
annál is inkább, mert szolgálati éveinek 
letelte után minden katona római polgár
jogot nyer birtokszerzési képességgel (com
mercium) és civilis házasodási joggal (con- 
nubium). E veteránusokból képződik a 
legtekintélyesebb polgári társadalmi osztály 
a városokban és falvakban, mely a polgári 
hivatalnokokat szolgáltatja. A Karp presi- 
diális írnok fia, Maximinus, mint Ammia- 
nusnál láttuk, a legmagasabb állami hiva
talokat tölti be. Ez osztályok romanizálódtak 
legteljesebben, mert ama föl iratok, melyek 
Baranyából reánk maradtak, java részt 
tőlük származnak s csak ez magyarázhatja 
meg azt, hogy e föliratok tulajdonnevei 
csupa latin hangzásnak, habár e tekintet
ben lényeges különbség van a Hadrianus 
s különösen Marcus Aurelius előtti és az 
az utáni viszonyok között. E császárok óta
ugyanis nem valami különös kitüntetés sem egyesekre, se községekre 
a római polgárjog adományozása, bőven osztogatták azt nemcsak egyesek
nek és községeknek, hanem egész néptörzseknek is, és ennek meg volt a 
maga igen fontos oka. A légiók katonasága t. i., mely csak római pol
gárokból állhatott, nem telett ki többé Itália lakosságából s rászorultak 
a császárok e tekintetben is a provinciák népességére. Az ily módon pol
gárokká lettek aztán annak gens-ébe vétettek föl, kitől a polgárjogot 
nyerték s épen Marcus Aurelius és Hadrianusnak a polgárjog adományo
zásában tanúsított bőkezűsége magyarázza meg, miért oly sok nálunk az 
Aurelius és Aelius nevű egyén.2)

Nagyon természetes, hogy ily összetételű társadalomban a barbár 
elem kultúrája erősen színezi a rómait s így nem is csodálandó, ha az a

75.

i) 28. 1. 5. 2) Kuzsinszky: i. m. CCX1.
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nevekben, szokásokban, öltözékben, vallásban eltéréseket mutat a klasszi
kus rómaitól.

Említettük, hogy barbár személynevet a megyénk területén előfor
dult föliratok nem őriztek meg számunkra, csak a katonaság tarka nem
zetiségű vegyülékének nemzetség-neveit találjuk emlékeinken. Láttuk a 
breukokat, dalmatákat, asturokat, callaekokat, noricumiakat, mint állandó 
helyőrségen lévőket. A megye területének községnevei szintén mind latin 
hangzásúak, jóllehet a Dunán-túlról bőven ismeretesek barbár hangzású 
személy- és városnevek.

Legtöbb emlékkel ama sajátos viselet tekintetében rendelkezünk, 
melyre nézve benszülött lakosságunk a rómaitól eltér. Hampel József 
aravisc-nak nevezi e sajátos divatot1) s ha ez áll, akkor megyénk terü

letére is kiterjedt az. E divat 
kevesebb eltérést mutat a férfi
ruházatban, mely leginkább 
csak az óriási torquesek (nyak- 
pereez), vagy golyókkal ékí- 
rett nyak-karikák által tér el 
a rómaitól. Annál jellemzőbb 
eltéréseket mutatnak a női 
öltözékek, melyeket a máso
dik század óta Pannóniában 
divatba jött ama sírköveken 
tanulmányozhatunk, melye
ken a sírtáblának aodiculum 
módjára oszlopokkal bekere- 
telt részén, a tympanon alatt, 
vagy önálló domborművek 
formájában megörökítették 
személyüket. E sírköveken a 
rendes római női viselet egy 
egyszerű alsóruhából és egy 
arra húzott fölvetőből áll, 

melyet a vállon kerek lemezű fibiüával erősítettek meg. Az elhunytak 
fedetlen fejjel, egyszerű nyakdíszszel, néha karpereczczel, néha a nyakról 
lecsüngő bullával ábrázolvák. A bennszülött nő haja ellenben rendszerént 
turbán módjára van fölrakva és kendővel, vagy fejkötővel bekötve, hátul
ról ezenkívül nehéz redőzetü kendő csüng le a vállakra és gyakran két
séges, nem képez-e ez oly öltönydarabot, mely a vállakon túl, a derékra 
is alászállott. Hosszú újjú öltönydarab helyettesíti a római tunikát, alatta 
testhez álló ingtele látszik, mely a nyak körül egyszerűen ki van vágva, 
vagy karimásán fölhajtva. Galléros két szélét elül néha apró fibula fogja

i) Kétszer is foglalkozott e kérdéssel. Előbb az Arehaeologiai Értesítő R. f. 14. k. 
!!08. és köv. lapjain; másodszor Budapest Régiségei IV. Az araviskus nép emlékei czímen 
s a föntiekben őt követjük.
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gók ügyetlensége, hogy rendeltetésüket tisztán nem látjuk, vagy talán 
csak tisztán ékszer-rendeltetésük van.

A 76-ik számú rajzunkon mutatunk be egy ily sírkő-töredéket, mely 
a pécsi székesegyház lebontás alá került múlt százévi oltárába volt beépítve.1) 
Kerek medaillonjában, a nézőtől jobbra, egy férfi elmosódott mellképe, 
balra egy nőé látszik turbánosan fésült hajjal, bekötött fejjel, a nyaknál 
kivágott ingféle ruhadarabbal és fölső köpenynyel, de minden ékszer nélkül.

A 77-ik számú rajzunkon bemutatott sírkőtöredék szintén Pécsről 
került a m. n. múzeumba.2) Balról ez is férfi, jobbról női mellképet mutat.

1; Arch. Ért. U. f. 1895 XV. 75. 2) u. o. R. f. 1881. XIV. köt. XLI. t. G. sz.
9*

össze. Bő újjú, bokáig érő fölső köpeny képezi, úgy látszik, az egész 
eostume fődarabját s néha egy jellemző idomú, rojtos szélii kötény van 
előtte. Ritkán maradnak el az ékszerek, u. m. a már a férfiaknál is emlí
tett nyakpereczck a nyakon, széles lemezű, két hajlású karpereczek a 
kézen s néha ti fölső karon is, végre a vállak tájékán föltűzött óriási fibu- 
lák, melyek majd egyenesen állanak, majd ferdén ülnek, de nem tudni, 
hogy az o féle ruházatnál miféle gyakorlati czéljuk volt, a hol, mint az 
emlékek tanúsítják, alig van mit oda tűzni. A bő fölső öltöny ugyanis 
ama helyen nincs fölhasítva, mint a. görög chiton. Talán csak a kőfara-
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Egészen durva munka. A két alak úgy egymásba folyik, mintha csak egy 
teste volna két személynek; a fejek letörtek, csak a balfelöli alak kezé
ben lévő kard mutatja, hogy ez férfi, a másik valószínűleg nő. Már a. 
férfi kardjának tokja is ama jellemző technikát mutatja, a mely a kelta 
tőrök és kardok tokjának ismertetője. Ez t. i. rendesen két lemezből készült 
és pedig úgy, hogy az egyik lemeznek két oldalt behajlítojt széle alá van 
a másik aláeresztve. Kardunk tokján pedig az a két behajlított szél erő
sen föl van tüntetve. De nem hiányzik a férfi nyakán a jellemző vastag 
nyakperecz sem, melynek végei itt nyílszerii ékítésüek. A nő nyakán 
hasonló perecz van s jobb vállán ott látjuk a jellemző fibulát, mely alakra 
legjobban hasonlít egy kézi fűrészhez és a szakirodalomban majd szántó
szer, vagy szántó, majd fésű fibula néven ismeretes és úgy látszik, a 
La-Téne fibula leszármazója.

Koller') két hasonló sírkőtöredéket közöl s ezek közül az egyik, a 
melyen három alak látszik, kétségtelenül ugyanazonos ama töredékkel, 
melyet épen most mutattunk be, csakhogy Koller idejében, úgy látszik, 
még meg volt az egész kő, bár az ő rajzán is látható a második alak 
után egy repedés. Rajzán, mely — sajnos — nagyon gyarló, mindhárom 
alak feje is meg van, sőt az aedicnlumszerü keret félköríves boltozata is.

Leírása szerónt a bal szélső férfi alak kezében tekercs van, 
a mi világos tévedés. A jobb szélső, most már elveszett 
alak, pedig kutyácskát tart karjai közt. Valószínű, hogy 
ebben is téved; tán inkább malaczra gondolhatnánk, mely 
a celta gazdaasszonyok háztartásának, úgy látszik, egyik 
jellemző tartozéka volt; egy dnna-földvári sírkövön ugyanis 

az elhunyt nő alakja egy tálra helyezett sertésfővel kezeiben van ábrá
zolva. 2)

A másik töredék, csúcsos tympanon alatt, szemközt néző asszony 
mellképét mutatja az említett turbánszerü főkötős hajviseletben, többi öltö
zékdarabja felől azonban, a gyarló rajz nyomán, lehetetlen határozott 
fogalmat alkotnunk. Mindkettőt Pécsett a püspöki várban találták.

E kelta sajátságokon kívül, nem hiányzanak a sarmata germán 
elem sajátosságainak némely nyomai se megyénkben. Vagy mi másnak 
tekintsük az,ép.most bemutatott sírkőnek szegélyét, képező ballustrádos 
pillérnek a székely kapufélfa oszlopaira annyira emlékeztető tagozását és 
részben motívumait,3), mint a megyénkbe telepített turáni elem befolyá
sának? Éhez csatolhatunk egy Pécs vidékéről származó csattot (78. sz. 
rajz), mely kapcsoló ékszerek s egyéb tagok tekintetében egészen új, eddig 
területünkön szokatlan divatot jelent. A ruhadarabok, öv, stb. összekap
csolására szolgáló dolgok közt láttuk az őskorban a tűt, később a fibulát, 
különösen az u. n. kelta epochában a kapcsot, főkép az övék egybekap-

i) Prologomena: 17. 1. XIV. tábla 1. 2. sz. 2) Hampel: Az eraviscus nép emlékei.
3) Huszka József: A Rubigall-félo ajtó a zólyom-lipcsei várban. Arcliaeol. Értesítő. U. f. 
1894. XIV. 230-233. 1.
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c.solására s most először találkozunk a szíj csattal, mely később oly nagy 
szerepre lesz hivatva. Ha pedig ennek eredete után járunk, úgy ismét 
csak arra a mai orosz területre jutunk, a melyet a turániak fészkéül és 
kiözönlésük forrásául megjelöltünk, úgy, hogy e darabot valószínűleg 
turáni adaléknak tekinthetjük.

Ily erősen kevert társadalomban, melynek e két főalkotó elemén kívül 
a római katonaság révén az egész akkor ismert világ, de legnagyobb mér
tékben a közvetlen szomszédos területek is szolgáltattak kisebb-nagyybb 
mennyiségű társadalmi elemeket, egyáltalán nem csodálandó, ha vallási 
tekintetben is a legélénkebb tarkaságot találjuk.

Minthogy a tartományok fontossága első sorban hadászati, mi se 
természetesebb, hogy mint minden más tekintetben, úgy ebben is első sor
ban a katonai szempont dominál.

A köztársaság hadi istenei1) Jupiter Feretrius, ki 
a támadó és Jupiter Stator, ki az ellenálló képesség jel
képe. Jupiter Statort azonban, a ki a főisten, később 
.Jupiter Optimus Maximus szorította ki. Ennek emlé
keivel találkozunk legsűrűbben a katonák által emelt 
fogadalmi oltárokon. Ennek tisztelerére emeli Marcus 
Ulpius Marcellus a Legio I. Italica beneficiarius2) kato
nája az egyik pécsi fogadalmi oltárt, melynek fölirata 
(C. J. L. III. 3306.) a 79. sz. rajzunkon látható.

Olvasása: J(ovi) O(ptimo) M(aximo)| M(areus)
Ulp(ius) Mar j  cellás | b(enefieiarius) eo[n]s(ula- 
ris) m(iles) | leg(ionis) I (?) | It(alicae) ? |

.Jupiter mellett, sokszor vele együtt, jár 
.Juno tisztelete. Ennek emelték a Görcsönyben 
lelt fogadalmi oltárt, mint királynőnek, gyerme
keik Aberius Vigor, Vigorianus, Lucanus és 
Lueanianus jólétéért, atyjuk Aberius Acutus és 
anyjuk Claudia Matrona. A fogadalmi oltár föl
iratát a 80-ik szám alatt mutatjuk b e .3)

Olvasása: [Junjoni reg(inae) sac(rum) [
Pro salute Aber(iorum) Vigoris et Vigo [ riani [et] Lucani et Lucaniani

i . o  • m
M»VLP*MAR 

CE c LL • VS 

B • CO • VSfA 

LEG. . .  I  “ FF

79.

SAOitmONI • REG 

PRO SA.V'E • ABER 

VIGORIS- ET- VIGO 

RIANI • LVCANI EÖ  ̂

ABEr

PATER

LVCANIAN1  

ACVTVS • 

ET-CL-MATRONA m 

V • S • L • M •

80.

i) Domaszewszki: Die Religion des römischen Heeres, ism. Kuzsinszky.- Arcli. Ért. 
U. f. XV. 1895. 271, 272. 2) Beneficiarii úgy a köztársaság, mint a császárság korában nagy 
számmal voltak Általános értelemben minden tiszt és az összes principales (főtisztek) amaz 
elöljáróik beneficiariusainak nevezhetők, kiknek állásukat köszönhették. A császári hadse
regben minden tiszt mellé, állásának megfelelő számú beneficiarius volt beosztva, 
kiket minden különösebb czím és a közönséges előmenetelre való minden tekintet nélkül 
választottak azok maguknak és a legkülönbözőbb ügyek elintézésére használták. Ilyen bene- 
ficiariusai voltak a helytartónak is (legatus Augusti pro praetore) az I-ső században Africa 
proconsuljánalc, míg ez légiót vezényelt, továbbá a légió legátusa, a legio-tribun, a praefec
tus praetorio, a praetori cohorsok tribunjai, a praefectus urbi és cohortes urbanorum tri- 
bunusainak, végül a praefectus, subpraefectus, a tribuni vigilium, a Stolarchus classis és a 
császári procuratoroknak. A helytartók tisztjei közt, még a későbbi időkben is, találunk 
beneficiariusokat. (Marquardt: Röm. Staatsverwaltung. II. 531. 3) C. J. L. Vol. III Suppl.
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Aber(ius?) j Acutus pater et Cl(aucüa) Matrona M(ater) v(otum) s(olverunt) 
L(ibentes) m(erito).

A Liber cultus valószínűleg a dákok revén terjedt el megyénkben, 
mert Liber a neve a dákok főistenének is, habár a római előtt Liber és 
Libera körülbelül egyértelmű volt a görög Persephone és Dionysossal 
(Ceres és Bachus) s ha tekintetbe voszszük, hogy ünnepük a szürettel 
állott kapcsolatban, nagyon valószínű, hogy a szőllőművelés meghonoso
dásával terjedtek el megyénkben, annál is inkább, mert az összes reánk 
maradt fogadalmi oltárok közt megyénk területén ezek vannak legszámo
sabban, a mi a Baranyában virágzott nagy szőllőtelepekkel összevág. A 
hadseregben mindenesetre az auxiliariusok révén jutott be ezen a néven.

Libornek szentelt oltárt ismerünk először Baánból (jelenleg a bel Ivei 
Kastély kertjében fekszik) s ezt Aurelius Constantinus emelte. Az oltárka 

Katancsich szerént: Mommsen újabb olvasása szerént:

D E O  L I B  P A T R I  

A V R C O / / E R V S  

E X  P R O / V R A  B M 

I N S T - C V I  V I R I B V S  

5 S V I S  I N S E R V I T  

P E R  I N S T A N T  V E  

N A N T I  F I L I  S V I  

V I N E A E  A T R  P C C C C  

E X H I S  • V C V P E n / s 

10 V T E R M I N I  / / / / /  

V V L A  L I E S I B V S  

V C A B A L L  /  /  /  /  

81.

D E O  E B  P A T R I  

A V R C O N S  V S

E X  P R O  ° A n V R 

I N S T • Q_V I V I R I B V S  

5 S V I S  I N S E R V  T 

P E R  I N S T A N T V E  

N A N T I  F I I l  S V I  

V I N E A E  A R P  • CCCC 

E X  H I S  • V C V P E N I  

10 V T E R M I N I

V V A L L E S  I B V

V C A B A L L I  R í

82.

készíttetője procurator volt, de hogy miféle procuratiirát viselt, az a föl
iratból pontosan ki nem vehető. Tán procurator arm(amentarii) inst(ru- 
mentorum) =  hadiszertár proeuratorára gondolhatnánk, minthogy hadi
szertári Írnokok czíme előfordult a föliratokon (Mommsen : Staatsrecht l .3 p. 
368.) Mint a fölirat negyedik és következő sorainak tartalmából kitűnik,
Fasc. III. 10282. Römer szerént a regenyei dűlő szántóföldjén, a plébánia birtokán lelték, 
a múzeumnak ajándékozta Ivesies Flórián görcsönyi lelkész. Fölül csonka, meg lehet, liogy 
a párkányon még: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) ET állott. Találták egy római 2» széles, lVsu 
s szintén oly mély, középnagyságú téglákkal boltozott sir (?) fölött. Az üreg tele volt cson
tokkal, egész és elfürészelt szarvas agancsokkal, valamint edény-töredékekkel. Volt benne 
még mintegy 15 drb ép, szürke szinti cserépkorsó is, melyek azonban mind összetörettek s 
elhányattak. A bolt falaihoz közel egy patak folydogál. (A m. n. muzeum füliratos emlékei 
346. sz.)
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Aurelius Constantinus saját költségén 400 nrpennis ') földet ültetett be 
szőllővel cs pedig fiának, Venantusnak segélyével, vagy sürgetésére (per 
instantiam). A fölirat a 9-ik sortól végig hiányos és nem egészen világos, 
hogy az azokban foglalt fölsorolás, mely szerént: Ezekből (ex bis) öt 
tömlő bor (V eupeni), öt határ (V termini), öt dűlő (V valles), öt ló 
(V caballi) mire vonatkozik.2) Föliratát3) a 81- és 82-ik sz. a. találjuk.

Olvasása a Mommsen-féle újabb leírás nyomán: Deo Lib(ero) Patri 
Aur(elius) Cons[tantin]us ex pro[cuJrat(ore)? armamentarii?) inst(rumen- 
torum) epii viribus suis inseruit per instan(tiam) Ve nanti filii sui vi
neae arp(ennes) CCCC ex his Ar eupeni V termini. . .  ID ? V valles IB V ...  
V caballi . . R l . . .

A Libernek szentelt másik oltárkő szintén Baánon került elő, de 
— sajnos — csak töredékben. A töredéken figurális ábrázolás is van és 
pedig egy colonus, a ki tömlőből bort önt egy edénybe és 
a felesége, fején szőllőfürtökkel telt kosárral. Fölső részén 
Bachus és Ceres alakjai letörtek. Fölirata4) a 83-ik sz. alatt 
látható.

Olvasása: Libero Patri | Sext(us).
Végül egy harmadik hasonló oltárkő, lelőhelye íSzekcső.

Ennek alsó része szintén hiányzik. Föliratának meglévő 
maradványa szerént egy Aelius Julianus (?) nevii egyén 
emelte azt Libernek és Liberónak. Fölirata5) a 84. szám 
alatt látható.

Olvasása: [Liberói Patri et Libere Aelius (Ju)li- 5 
an(us) ?

Egész határvonalunk mentén sokkal sűrűbben talál
koztunk a dalmát lovasság csapataival, mint helyőrséggel, 
semhogy csodálkozhatnánk, hogy Baranyában a Silvanus 
cultus emlékeit találjuk, mely eultusnak Dalmáczia erdős 
rengetegeiben volt hazája. Ez istenség eredetileg az erdők 
istene (silvestris), de később, mint a görög Pán, védi a házat 
is és annak táját (domesticus), az ültetvényekkel és kertekkel 
nyájnak és pásztorának is. Ennek a domesticusnak emelték azt a pécsi 
oltárkövet, mely Ráczvároson került elő, de melynek csak egy csekély 
töredékét tudta megmenteni jelenlegi tulajdonosa, Horváth Antal. A töre
dék fölirata6) a 85-ik szám alatt látható.

l ib e r o  p a t r i] 
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84.
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85.

Védője a

p Arpennis galliai földmérték-egység s megfelel egy actus quadratusnak. (Mommsen 
C. J. L. Vol. III. Suppi. Fase. III. 10275.) A/, actus quadratus a jugerumnak, vagyis 28800 
négyszög római lábnak fele része, azaz 14400 négyszög római láb, tehát uly négyzet, mely
nek minden oldala 128 láb, vagyis mai mértékegységünk szerént 1250-455 négyszög méter. 
Lehet, hogy e különleges földmérték-elnevezés összefüggésben van Arpennmus celta isten 
nevével (V. ö. Orelli Henzen 5872.), ki Rocher Lexicona szerént (arpa sötétség) a sötét
ség istensége volt. Ruggiero : Dizionario Epigraphico : Arpenninus 678. 1. 2) C. J. L. Vol. 
Ul. Suppl. Fase, III. 10275. p U. o ,p  G. J. L. 111. 6205,p l \  o. 6208. <*. U, o. Suppl. Fasc. 111. 10286,
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Olvasása: Sil(vano) D | o(me)s[tieo s(acram)].
Egy pécsi töredék, melyet a székesegyház újjáépítése alkalmával lel

tek, a Sol tisztelet emlékét őrzi megyénk területéről. Sok keleti istenség 
azonos a persa Mithrassal, a ki napisten s mint a sötétség s átvitten, a 
gnoszság legyőzője, egyúttal a hadi győzelem istene is, különösen a had
sereg használatában, hol neve Sol Invictus Mithra. Kultusát különösen a 
harczias császárok ápolták és pedig misztikus jellegű szertartásai miatt, 
mely megkövetelte, hogy a hívők fölvételük előtt bizonyos sanyargatások
kal járó próbáknak vessék alá magukat, melyek természetesen fokozták 
a katonák kitartását és bátorságát, megerősítették hűségüket. Úgy látszik, 
már az első században bejutott Pannóniába tisztelete és pedig valószínű
leg a eappardociai légiók révén, kik Vespasianus alatt (69—79) Oarnun- 
tumban voltak; erősen terjedt a katonai szellemű Comodus (180—192) és 
Septimius Severus alatt. A harmadik században volt leghatalmasabb, mikor 
Eliogabalus (218—222), a ki az emesai dinasztiából származott, valamenyi 
Keleti vallást fölkarolta. Úgy látszik, ez időben épültek nagyszámú szen
télyei, melyek, mint maga a cultus, föltűnő hasonlóságot mutatnak a 
kereszténységhez s rendesen barlangokban, vagy legalább barlang- 
szerüen építették azokat. A kereszténység ebben a cultusban találta legvo-

TO Pi^o sa  társuralkodói Carnuntumban szentélyét, mint a birodalom

Szentélyeiben mint bika-ölő, vagy sziklák közül kiemelkedő ifjat ábrá
zolják ; attribútumai: egy fölfelé s egy lefelé fordítva tartott fáklya (kelő 
és nyugvó nap), a kutya és kígyó, melyek a bika vérét nyalják. Daczára 
annak, hogy a katonák közt nagy elterjedtségnek örvendett, sőt a centu- 
riok, kik hol keleten, hol nyugaton szolgáltak, voltak legjobb terjesztői; 
tulajdonképeni hadi istenné még se válhatott, mert mindig megmaradt 
pcrsának.

Pécsi töredékünk egy fogadalmi oltárnak fölső része. Fölirata2) a 
a 86. sz. alatt látható.

Olvasása: Soli invi[c] | to pro sa hite.
Ezeken kívül még egy sereg védőszellem (genius) népesítette be a 

római ember lelki világát, kiket tisztelt, mert tőlük segedelmet remélt s 
úgy szólván soha ki nem fogyott az ilyen ad hoc istenségek képzésében, 
melyeket akkor vett elő, mikor állami, városi, nemzetségi, házi, vagy 
egyéni isteneiből kifogyott. Ezeken kívül, valamint istenné tette császár
jait, kiknek rendes papja volt (sacerdos Augusti, vagy provinciae), úgy 
istenné tett elvont fogalmakat, ha azokat megdicsőíteni akarta. E féle

s o u  I N V l <:
szedelmesebb versenytársát, mely oly nagy tiszteletnek 
örvendett, hogy 307-ben, november 11-én Diocletianus és

pártfogójáét, helyreállítják. J) Ez okozta vesztét is, 
mert Constantinus óta a keresztény császárok üldözésének 
tárgya lett, míg Theodosius (379—395) végleg kiirtotta.

t C. J. L. Vol. III. 4413. 2) C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10284.
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oltár az is, a melyet Pécsről ismerünk s a melyet, mint már említettük, Lucius 
Ulpius Marcellus emelt a liarczi vitézségnek (virtus) és az elismerésnek 
(honos), mely azt megilleti. Marcellus, mint már említettük, 158-ban alsó 
Pannonia helytartója volt. A fogadalmi oltár föliratát ') a 87-ik szám alatt 
mutatjuk be.

Olvasása: Virtuti et Honori L(ueius) Ulpius Marcellus J Leg(a- 
tus) Aug(usti) Pr(o) Pr(aetore) Pannon(iae) Inl*(erioris) Y(otum) S(olvit). 
Az oltárnak a nézőtől jobbra eső oldallapján vértezett férfialak, jobbjában 
lándzsával, baljában paizs, melyet egy földre tepert ellenséges katonán 
nyugtat; balsó oldallapján, egy gömb fölött, lebegő szárnyas női alak, 
jobbjában koszorú, baljában paterával (nyeles csésze). Az oltár hátsó 
oldalán edény, melyben fürtökkel megrakott szőllővessző van, alul nyúl 
látszik. Találták a várban, a székesegyház mellett.2)

A római világfölfogás jellemzője, hogy kiválóan gyakorlatias irányú, 
épen azért nem igen kutatja, ki és mi segíti munkájában, vagy czélja 
elérésében, avagy mi segíti ki zavarából s ha bajban 
van, szívesen fordul bármelyik istenséghez. Ismeretes 
Nagy Constantinus álma, mely őt arra bírja, hogy a 
kereszt jelével induljon a Maxentiussal vívandó ütkö
zetbe, melyben Róma közelében csakugyan győztes 
marad s ez esetnek korábbi pendentja Marcus Aure
lius esete, ki a marcomann háborúk alatt kétségbe 
esett helyzetbe jutván seregével az iszonyú forróság 
és vízhiány miatt, csodálatos módon eszközölt ki esőt 
az égiektől és pedig a pogányok magyarázata szerént 
Arnuphis egyiptomi varázsló segélyével, ki Hermcs- 
hez könyörgött; a keresztények magyarázata szerént 
pedig egy melitenei keresztény katonákból álló légiója 
segélyével, kikről a gárda praefeetusa azt állította 
előtte, hogy imáikkal mindent kieszközölhetnek s kiket ennek következ
tében a császár fölszólított, hogy imádkozzanak Istenükhöz. Az ima meg-

i) C. J. L. Vol. III. Suppl. Fasc. 111. 10285. 2) Dernschwamm János szerént. Katan- 
csicli és Lazius szerént Eszéken lelték és pedig Katancsich szerént 1570-ben s így ezen 
emléket már 300 évvel ezelőtt ismerték; azután újra eltűnt s 1818-ban a pécsi főtemplom 
oldalán találták meg és a püspöki palota egyik kertté alakított bástyáján fölállították, míg 
Kovács Zsigmond püspök 1873-ban a m. n. múzeumnak ajándékozta, a mi ép úgy, mint a 
m. n. múzeumba került többi pécsi emlék fölkutatása, a falakból való kivétele, valamint 
Budapestre való szállítása is Horváth Antal érdeme.

Ez emlék valódi A ra  (fogadalmi oltár), belül t. i. el van látva ama kerek mélye
déssel, melybe a tüzet és áldozatokat rakták, azon kívül a szögletekben még egyes köbök 
emelkednek. Ilyenek Zell (Anleitung zur Kenntniss der römischen Inschriften, II. köt. 151. 1.) 
szerént amaz oltárok, melyeken állatokat égettek ilvii^iov ßtlfio-, míg a kisebbeken csak 
áldozati nedvek öntetlek ki. (L. Rich szótárában az A ra  szót, hol rajzok is láthatók.) Voltak 
másféle áldozati emlékek is, szintén gömbölyű mélyedésekkel, ezek néha emberek tisztele
tére is szolgáltak; végre készültek halotti emlékek is ily oltárkák alakjára, de ezeket csak 
cippus-oknpk, nem pedig A ra -knak nevezik. (L. Schmiedt: Der christliche Altar. 1871.) 
Römer: Acta nova Musei Nationalis Hungarici. A magyar nemzeti muzeum római föliratos 
emlékei. 151. 1. 352. sz.
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hallgattatott s a keresztények Istene az ellenséget villámokkal sújtván le, 
a rómaiakat pedig esővel enyhítvén meg, Marcus a Garam mellett vívott 
ez ütközetben (173-ban) győzött s a csoda emlékére a légiót villámszóró
nak (íulminatrix) nevezte cl, a keresztények javára pedig rendeletét 
adott ki. l)

Ebbe a fogalomvilágba illik amaz eljárása a római embernek, hogy 
a mikor dolgát minden áron biztosítani kívánja az égiek segítsége felől, 
akkor valamennyi Istennek oltárt emel, nehogy egyet is kihagyjon s ezzel 
esetleg a sikert koezkáztassa. Ily fajta érzelmek kifolyása egy Laskón 
napfényre került oltárkő, melyet, úgy látszik, Marcus Flavius Felix a nagy 
és nagyobb isteneknek és a legszentebb szentségnek emelt. E fogadalmi 
oltár fölirata2) a 88. sz. alatt látható.

Olvasása: Sacrum | Dis Magnis Maioribus et Sanctissimae Sancti
tati Y(otum) L(ibeus) P(osuit) M(arcus) F(lavius) F(elix) ?

Valamint a birodalom minden más vallása, úgy a názáreti Jézusé 
is megtalálta útját tájainkra. Az egyházi írók állítása szerént a második 
században már nem volt tartomány, a hová a kereszténység el ne hatolt 
volna és Pannóniáról külön is megemlítik, hogy első hittérítője szt. Péter 

Sa c r v m  volt s hogy ugyanő Epenactust tette annak püspö-
d I s  • m a g n i s  kővé3), nevezetesebb irodalmi adataink erre nézve a 
m a i o r i b v s  e t  század végig időrendben a következők:

A martyrologinmok szerént a 14ü-ben martyr- 
s a n c t i s s i m a e  ila]áit szenvedett Eleutherus, Illyricium püspöke volt.

s a n c t i t a t i  Valerius (253—260), vagy Gallienus (259—268)
VLP ' M • p • f idejében Eusebius mint Cibalae (Vinkovcze) püspöke 

88. említtetik.
303-ban Amantius kormányzó, Siscia püspökét 

a Gyöngyös patakba dobatta, miután Diocletianus parancsára elrendelt 
minden kínzás daczára sem akart hitétől megválni.

Probus helytartó 304-ben halálra kínozza Sirmium püspökét, kinek 
utódai a püspökségben : Domnio, Eleutherius Photinus, Germinius, Ano- 
inius és Cornelius.

Ugyanez évben Vietorinus, Poetovio püspöke, ki ugyancsak a csá
szár rendeleté következtében szenved vértanúi halált.

347-ben Marcus, 384-ben Constantinus Írja alá a zsinati aktákat mint 
Siscia püspöke. Ugyancsak 347-ben Aprianus mint poetovioi (Pettau) püs
pök szerepel a serdicai zsinat aktáiban.

Ugyancsak 381-ben Maximus mint emonai püspök szerepel ez aktákon.
A negyedik századtól kezdve pedig már az őskeresztény leletek egész 

sorozata, mint keresztény jelvényekkel vert érmek, sírládák, bélyegzett 
aranyrudak, mécsek, sőt építészeti emlékek is megerősítik a kereszténység 
elterjedését Pannóniában. 4)

9 Dió 71. 0. 2) C. J. L. Vol. III. 3) V. ö. Szalágyi i. ni. Lib. II. Gyárfás Pannónia 
őskeresztény emlékei. Kuzsinszky i. in. CCXLVII. s köv. 1. p Hampel: Keresztény emlé
kek a régibb középkorból. Arch. Ért. u. I. XIV. 180-1. 28. 1.
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Baranyamegyo a Dráván túli területbe esik s az; e részen alakult 
egyházközségek a lauriacumi (Loreh) érsek íonhatósága alá tartoztak. 
Hogy a megye területén volt-e püspökség, arra határozott adatunk nincs, 
de mindenesetre föltehető, hogy ha a püspökségek oly sűrűn és egymás
hoz közel, mint Mursa, Sirmium, Cibalis stb. s még oly jelentéktelenebb 
helyen is, mint ez utóbbi, állíttattak föl, hogy akkor Pécs, mint Valéria 
praesesének székhelye, ki nem maradt a sorból, annál is inkább, mert a 
kereszténység legelőbb a városokban terjedt a polgárság közt, sokkal 
nehezebben a katonaságnál, Sopianae pedig, mint láttuk, kifejezetten pol
gárváros volt.

A sopianaei püspökség létezése mellett szálának a Pécs területén 
fölfedezett őskeresztény emlékek.

Mindenek előtt egy márvány sarkophagot (sírláda) kell említenünk, 
melyet a pécsi szol lökben, az úgynevezett Arany-hegyen találtak, de mely 
1773 körül, mint Haas Írja,1) összedaraboltatott. Oldalképei a püspöki 
lakba falaztattak be, födelének egy részébe Klimó püspök síriratát vésték, 
magába a sarkophágba pedig Klimó koporsóját helyezték. Haas ez érte
sítésére csak azt óhajtjuk megjegyezni, hogy ha a sírláda oldalait szét
darabolták, úgy abba Klimó koporsóját nem tehették. Valószínű, hogy egy 
másik Sarkophag az, melybe e koporsó tétetett, mert ugyanaz időben több 
e félét találtak. A befalazott oldalrészek közül kettő a két keskeny oldal
ból, kettő a két hosszoldalból való. Koller közli2) e darabok rajzát abban 
a gyarló illusztráczióban, mely az ő idejében lehetséges volt. A keskeny 
oldalakból származó részletek egyikén Ganymed elrablása, másikán Léda 
jelenete a hattyúval van domborműben föltüntetve; a hosszoldalakból 
származók egyikét pedig Helena elrablása, másikát Polyxena megöletésc 
díszíti hasonló művű előállításban. Rollernek kételyei vannak, hogy vajon 
Paris, avagy Theseus nő rablását állítja-e elő a fentebbi jelenet ? E kér
désben dönteni megunkat hivatva nem érezzük, annál kevésbé, mert e 
vállalat anyagi ereje nem tehette lehetővé, ez érdekes emléknek akár 
a helyszínén való tanulmányozását, akár annak hű reprodukczióban leendő 
előállítását, a mit pedig erősen megérdemelne. A Koller-féle képek nyo
mán is mondhatunk annyit, hogy a sírláda művészetére a hasonlóan még 
római formájú és pogány motívumokkal (Marsyast nyúzó Apolló s Ámor 
és Psyche) díszített szegzárdi3) sarkophággal egyezik, melynek korát egy 
benne lelt és keresztény jelvényekkel, valamint Krisztusra, mint jó pász
torra vonatkozó görög föl irattal díszített üvegkchcly nyomán helyezhetjük 
a keresztény korba s valószínűleg Nagy Constantinus századába.4) Ugyan
csak a szegzárdi sírláda nyomán bizonyos, hogy a Ganymed és a Léda 
jelenet nem a két keskeny oldalból való, mint Koller hiszi, hanem az

i) I. m. 223. -) 1. in. II. t. 3., 4., 5., 12. ős köv. lap. 3) Irodalmát I. Czobor: A keresz
tény míiarchaeologia encyclopaediája. 1888. 150. I. Legutóbb kiadta Wosinszky Tolnavár-
niegye története I. k. 2. rósz, 744 1. CLXXYI1I. tábla. 4) Hampel: Keresztény emlékek stb,
Arch. Ért. U. f. XIV. 1894. 24. 1.
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előlap i hosszoldal két széléről s épen a Helena és Polyxena jelenetek valók 
a keskeny oldalakról.

Sokkal nevezetesebb ennél amaz őskeresztény temető, melyet 1780- 
ban fedeztek föl a székesegyház ama tornya mellett, melyhez Szakmáry 
püspök épülete volt csatolva. E temető legnevezetesebb maradványa, melyre 
legelőbb akadtak, egykori kápolnájának földalatti cubiculuma. E sírkamara 
a legnevezetesebb mindamaz emlékek közt, melyek az őskeresztény korból 
hazánk területén fönmaradtak és egykori fényének mindinkább tiinedező 
maradványaival ma is mély benyomást tesz a szemlélőre. Y Az egész 
tulajdonképen egy hossznégyszög alakú, dongaboltozatú, egyszerű terem, 
melyhez egy előcsarnok járul, hová tizenegy lépcső vezet le. Az előcsar
nokból szűk ajtó vezet a eubieulumba, mely IMF és IM P 'N  (Imperatoris 
Nostri, t. i. figlina) bélyegű, valószínűleg marsai téglagyárból származó 
téglákból2) van építve s freskókkal díszítve. Ezek ma javarészt elpusz
tultak, de Koller még elég teljes rajzban közli azokat. A belépőnek szem
közt fekvő falon látjuk az ablakot, melytől jobbra és balra Péter és Pál 
apostolok állanak s az ablak fölött lévő Krisztus-monogrammra (Krisztus 
nevének kezdőbetűiből a görög X. és P-ból összetett névrejtő díszítmény) 
mutatnak. A jobb oldali falrészen, négyszögletes mezőben, Jónás esete a 
czethallal és egy üres mező; a baloldalin közből egy üres mező, két oldalt 
pedig Noé a bárkában és a három keleti bölcs jelenete. A boltozat köze
pén ismétlődik, csakhogy koszorúba foglalva, a Krisztus-monogramm, a 
sarkokban egy mellkép-medaillon, ezek közt két-két páva, közben s az 
oldalmezőkön virágdísz. Az ajtó falát az íven bekeretelt indadísz, lent 
szintén kereteit téglafal-utánzat takarja. A cubiculum festményei legköze
lebb a ravennai Galla Placidia-féle (f 450.) sírkápolna ékítményeihez 
állanak, épen azért Strzygowski ezzel ítéli egykorúnak, bár mások a kata
kombák festményeihez való kétségtelen rokonsága, különösen a Krisztus- 
monogramm alakja után, Constantin korába, legfölcbb a lY-ik század dere
kára helyezik építésének, vagy legalább kifestetésének korát. A  cubiculum 
közepén erős embercsontok találtattak, a külső ajtó pedig be volt falazva.

E sírkamra mellett még más tizenhárom őskeresztény sírt is talál
tak. Ezek egyikének rajzát közli Koller. E rajzból kitűnik, hogy ezek 
nem kősarkophágok, hanem téglából rakott sírok voltak. Csúcsos födelük 
homlokkövén Krisztus-monogramm látszik s ha ezek tényleg ott voltak, 
nincs okunk kételkedni keresztény voltukban, annál is inkább, mert az 
egykor valószínűleg ott állott kápolna közelében feküdtek, a mi világosan 
keresztény szokás.

A pécsi Őskeresztény emlékeken kívül nevezetes meg a Kővágó- 
Szőllősön fölfedezett sírkamra.:‘) E községben ugyanis Pápa József, Kelenfv

!) Irodalmát 1. Czobor: A kér. műarch. encycl. 1880. 141. I. és Strzygowsky: Kunst 
gesch. Charakterbilder aus Oesterr.-Ung. Wien, 1893. 56. 57. Bővebben 1. e műnek az épí
tészeti emlékekről szóló fejezetében Gereczétől. C. J. L. Vol. III. 3774.2. Vel. III. Suppl. 
Fase III 10694. 1 a, b, 2. 3) Századok 1868. 69 | Aruk. Közi. 7. 189. Arcli. Ért. 7. 60.



RÓMAI FOGLALÁS KORA, 141

Mihály és Kelenfy József szántóföldjén, mintegy 100 ölnyi hosszú fala
zatra bukkantak szántás alkalmával s egy helyen leásván, egész kamrát 
találtak, melynek közepén nagy kőkoporsó állott. A kamara hajdan bol
tozva volt, de föltalálása alkalmával a holt beomlottnak mutatkozott. Oldal
falait festmények ékesítették, melyeknek motívumai virágok és madarak 
voltak, tehát a pécsi cubiculum boltozatának és bejárati falának motívu
maival egyezők. A koporsó köveit Pécsre vitték, tetejét Horváth Antal 
vette meg s ez a szokásos házfödél-idomot mutatta, négy sarkán egy-egy 
akroteriummal; hihetőleg a pécsi- és szegzárdihoz volt hasonló. A „Száza
dok“ értesítése szerént, e sírkamara talaját emberi és állati alakokat ábrá
zoló színes mozaik-képek borították, hihetőleg mint Galla Plácidia sír- 
kamrájáét. Valószínűleg e temetkezési helyhez tartozik egy középen 
átlyukasztott bronz lemezedény-fenékrész, melyet 1869-ben Kővágó-Szől- 
lősről a m. n. múzeum Horváth Antaltól kapott ajándékba ama megjegy
zéssel, hogy sarkophág körül lelték.

A mily változatosságot tapasztaltunk a nemzetiségi és vallási viszo
nyok tekintetében, ugyanazt észlelhetjük a temetkezési szokásoknál is.

A bennszülöttek közt fölváltva dívik a> halottégetés és égetetlen 
temetkezés, mégis ez utóbbi mindinkább terjed. A római polgár, ha tehe
tős, kőből készít magának sírládát és azt fölirattal, sok
szor domborművekkel látja el. Gyakoriak a síremlékek is.
Mindkettőnél azonban divatban van a halotti mellékletek 
sírba rakása, mely a bennszülötteknél a férfi fegyverei-, a 
nő ékszerei- s a gyermek játékszereiből kerül ki. Római 
szokás üvegcsét, pénzdarabot s lepényt tenni az elhunyt 
mellé, hogy ihassék a Letheből, fizethessen Charonnak s 
legyen mit oda vessen a Cerberus megnyugtatására. Néha a sír mellé is 
raknak mellékleteket. Említettük az út mellé való temetkezés szokását, 
ez azonban nem kizárólagos s vannak különálló temetők is.

Egetett temetkezéseket tartalmazó, úgynevezett urna-temetőkről van 
tudomásunk az abaligeti barlang környékéről, hol Wosinszky a barlang 
bejáratától nyugatra eső legelő lejtőjén számos, alig észrevéhető emelke
dést konstatált, melyek római kori halottégető temetkezéseknek bizonyul
tak, melyekben az elhunytak égetett csont marad vá ny á i római agyagedé
nyekben voltak elhelyezve, többször ilyenekkel, körülrakva mindenféle 
apró ékszerek és használati tárgyak kíséretében.1) Hasonló temetkezésre 
akadtak Baranya-Jenőn, hol egy gyűrű, egy torques, egy nagyobb urna 
került elő Hadrianus Constantius és Constantinus érmei kíséretében és 
állítólag a Pécs melletti Makár-alján is.2)

Kő-sarkophágokra s azok töredékeire gyakran akadtak Baranyában. 
A nevezetesebbekről már megemlékeztünk; a kisebb fontosságúakat lelet
statisztikánkban soroljuk föl; úgyszintén több helyütt akadtak oly temet
kezésekre, hol a, sírláda téglákból volt építve s ezek fölsorolását is ugyanott

I V S T V S  

•CIVES SC)pian* 

V'SIBI'ET

CO'QVla uix

89.

i) Arcli. Ért. u. I'. XII. 1892. 411, 412 '•*) V. ü. Statisztika.
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tartjuk helyén valónak. A sarkophágok rendes alakja liossznégyszögii 
ládát mutat, melyben faragott fejvánkos van s a melyre háztető alakú 
födél borul.

Feliratos síremlékek és sarkophág-töredékokben elég gazdag a megye 
s ama szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeknek egész sorozatát a 
Corpus Inscriptionum Latinarum után közölhetjük.

A baáni sírkőről már megemlékeztünk. Fölirata1) a 89-ik szám alatt 
látható. Olvasása: Justus | Cives So(pianus) v(ivus) sibi et co(niugi) qu[a 
vix(it)|.

Pécsről eddig egészben tizennégy darabot ismerünk. Azok, melyeket 
a várban leltek, mint építő-anyag használtattak föl s így kerültek oda.

Az elsőt Flavia Ingenua emelte férjének, a ki veteránus volt. Talál
ták a régi edénypiaczon, ugyanama házban, melynek alapjában (Haas i. m. 
22(5.) mozaik padlóra is akadtak. E ház összeirási száma káptalan-utcza 1. 
A követ a pécsi székeskáptalan a m. n. múzeumnak ajándékozta. Három 
darabból áll, t. i. egy tekercset tartó férfi s egy illatszert tartó nő alak
jából és a föl iratos táblából. A törés helyei, valamint a rajta lévő mész-

réteg is régi s így világos, hogy nem eredeti 
helyén találtatott. A hetük közt a kőfaragó 
sorvezető vonalai láthatók, a D és M. hetük, 
valamint a második sor E és I betűi a ke
retben állanak.'-) Fölirata:‘) a 90. sz. alatt 
látható.

Olvasása (Rómer szerént i. h .) : D(iis) 
M(anibus) Aelio Messio vet(erano) ex praot- 
(orio) an(norum) LX Flavi a Ingenua coniugi 
pie ntissimo po suit h(ic) s(itus) c(st). A 
második sorban az AL nehézséget támaszt. 

Mommsen, ki ezt olvassa: Aelio Messio vi xit at n-x LAY, a helyet így 
magyarázza: A LXX FLAVIA (vagyis annorum LXX FLAVIA). Rómer 
föntebbi olvasása az első és második sorban biztosabb s az ANLXF-nek 
összevonását így véli helyes értelemmel megoldhatónak. A Corpus Sup- 
plementuma után itt közölt leírás is inkább Rómernek ad igazat ama 
csekély változtatással, hogy az annorum szó nem összevont A és N, hanem 
egyszerűen csak A-val van megjelölve.

A másodikat szintén a várban lelték, a, székesegyház keleti oldalá
nak jobb tornyától nem messze, emelte pedig Aelius Januarius, fiának, 
a, kilencz éves korában elhunyt Aelius Ursusnak. Fölirata4) a. 91-ik sz. 
alatt látható.

Olvasása: D(is) M(anibus) Ael(ius) Ursu j s vixit an(n)os V ilii posui[ 11 
Ael(ius) Januarius pater filio pien ti(ssimo). 9

9  C. J. L. III. 3293. 2) Rómer: Acta nova Musei nat. Hung. A magyar nemz. múzeum 
római füliratos emlékei, ló8. I. 375. 3) C. J. L. Yol. III. Suppl. Fase. III. 10286. 4) C. J. L. 
Vol. III. 3310.
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A harmadik és negyedik apró töredék a székesegyház újjá építése 
alkalmával lebontott múlt százévi oltárokból került napvilágra, mind 
a kettő kiegészít.hetlen töredék. Föliratuk1) a 1)2. és 93. szám alatt 
láthatók.

Az ötödiket is a várban találták, később 
a püspöki könyvtár előcsarnokában állott,
1873-ban a m. n. múzeumnak ajándékozta 
Kovács Zsigmond pécsi püspök. A sírkő töre
dékes, egész bal széléből (heraldice) hiányzik 
néhány betű; jobbra kettős iülii edényből 
szőllőtő emelkedik, melyen jobbról 3 fürt, 
balról két levél van; fölül a szokott helyen 
három alak látható, melyeknek legnagyobbi
kán a fő hiányzik. A keskeny kép keretén 
belül balra, két kutya fut. Fölirata2) a 94-ik 
szám alatt látható.

Olvasása: Cesern(ia) Firmill[a] | v(iva) 
f(eeit) sibi et Mar(cio) Lucid[i] ano coni(ugi) 
an(norum) XLIIÍÍ et Marc(io) Lucido fil(io) 
an(norum) XL et Marc(io) Firminia[no] 
mil(iti) an(norum) XXVII et Ulp(io) Si A ...
Lucio candi(dato) leg(ionis) II adi(utricis) 
et Ulp(iae) Proclin(a)e Niri et Luci(a)e el 
Mar(co) Juliano an(norum) VI | nepotibus.
Az utóbbi szó a keretbe van vésve. A sír
követ tehát Cesernia Firmilla emelte 
a maga férje és rokonai számára, a 
kik közt a családi viszony a sírkő 
nyomán a következő :

M. Lucidianus 44 éves, neje Ce
sernia Firmilla, ennek fivére M. Fir- 
mianus 27 éves, M. Licidianus és C. 5 
Firmila gyermekei: Marcus Lucidus 11 
éves és Ulpius Si . . . Lucius, ez utób
binak neje Ulpia Proclina, ez utóbbi 
házaspár gyermekei: Lucia; és Marcus 
Julianus. (Römer i. h.)

Marcus Lucidusnak kora a sír- io 
kövön 40-rc van téve. Ezt Koller 
(i. m. 11. 1.) Passerius nyomán hibá
nak minősítette s a XL-et XI-re javította. E javítást Römer (i. h.) is elfo
gadja, holott látta a követ s föliratának leírásában az 5-ik sor XL-e mel
lett külön is megjelöli, hogy az tényleg 40-nek van Írva. Azóta látta és

i) C .1. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 1021)1, 10200. 2) C. .1. L. Vol. III. Suppl. Faso. III. 
10280. V. 'ö. Römer i. m. 159. I. 380.
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egybevetette a sírkövet a leírásokkal Mommsen és Domasewski is és ők 
is a 40-es olvasást fogadják el, nincs okunk tehát, hogy M. Lucidust 11 
évesnek vegyük. A kő szerént 40 éves korában halt el s így anyjának, 
ki a követ állíttatta, előrehaladott korúnak kellett már ez időtájt lennie; 
atyja pedig jóval korábban halhatott el.

Ulpius S i. . .  Luciusnak Candidatus czíme egyike a ritkábban előforduló 
ezímeknek. Mommsen a fentebbi kövön kívül csak a (C. .1. L.) 3398. sz. 
követ hozza föl, mely Tétényen báró Rudnyánszky kertjében állott, de 
elveszett. Orelli Henzennél egy X. GEM-beli candidatus fordul elő, külön
ben 1. Suetonius Nero 15 és Amm. Marc. 15.5 (Rómer i. h.) A candida
tus czím itt azt jelenti, hogy Luciusunk valamely katonai rangra volt a 
helytartó által előterjesztve, de haláláig kineveztetését a császártól el nem 
nyerte. A helytartóknak ugyanis meg volt ama joguk, hogy érdemes kato
nákat altiszti, vagy tiszti rangra javaslatba hozzanak; az ilyenek aztán 
végleges kineveztetésükig viselték a candidatus czímet, de már ez alatt is 
ama rangbeliekhez számíttattak, a melyre őket előterjesztették. így a főtiszt
ségekhez (principales) tartozó decuriok candidatus korukban is a princi- 
paleshez tartoztak.1) Ulpius Si . . . Lucius elhalálozása előtt csak kisebb

rangra lehetett kandi
dálva, mert semmi tény
leges rangja a kövön 
föltüntetve nincs.

A hatodik Marcus 
Restutianus és család
jának sírkőtöredéke, me
lyet leánya, Septimia Ur
sina, emeltetett 75 éves 
atyjának, fivéreinek és 
nőtestvérének és pedig: 

Marcius Ursusnak, a Legio III. italica katonájának, a ki 25 évet, Marcia 
Aquilinának, a ki 30 évet és Március Cotusnak, a ki 10 évet élt, végül még 
más rokonának is, kik azonban, minthogy a kő alsó része hiányzik, meg 
nem határozhatók. A sírkövet 1804 előtt néhány évvel a püspöki várban 
találták s előbb a püspöki könyvtár előszobájába falazták be, 1873-ban 
pedig Kovács Zsigmond püspök a m. n. múzeumnak ajándékozta. Fölső 
részén három alak volt, de csak a balra eső egész, ki szőrcsíptetőt (vol
sella) látszik tartani, a mellette álló bullát mutat. Ezek alatt két balra, 
két jobbra futó kutya. A fölirásos rész, mely valószínűleg csak a felét 
teszi ki az ép táblának s mely a jobbik alsó oldalon többet van sértve, 
mint a balon, a 95. szám alatt látható.2)

Olvasása: D(is) M(anibus) Mfarcio?) Restutiano p(atri?) d(efuncto) 
an(norum) LXXV Sep(timie) Ursine vive p(arentibus ?) p(ientissimis V)

i) Mommsen Ephem. Epigr. IV. p. 532. Domasewszki Arch. Epigr. Mittheilímgen aus 
Oesterr.-Ungarn. X. 188G. 23. 1. 2) C. J. L. Vol. III. 3309. Mommsen és Domasewszki újabban 
is leírták a küvet s e szerént a 6-ik sor elején DF, a 7-ik sor elején: RCVA olvasandó.
U. o. Vol. III. Suppl. Fase. III. 1679. 1. V. ö. Rómer i. m. 159. I. 379. sz.
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ot M(arcio) Urso mil(iti) leg(ionis) III Italice d(e)f(uncto) an(norum) XXV 
ct Mar(eie) Aquiline d(e)f(uncte) an(nonim) XXXV et Mar(cio) Coto . . .  
[d(e)f(uncto)] an(nomm) X fratribus . . .

M. Restutianusnak az atyának eognomene Schönwisnernek az o 
kőhöz, valamint a többiekhez is, melyeknek föliratait Koller e végett hozzá 
küldötte, irt magyarázata szerént Restutus-bél származik, mely ismét a 
Restitutus rövidítése (Römer így is olvassa mindig e nevet). E név vise
lői, úgy látszik, Pannóniában éltek. Schönwisner ugyanis Gruterus (533. 1. 
8. sz.) és Fabretti (4. fej. 510. sz.) után C. Fannius Restutust említi, a 
ki pottaui volt s a Papiria tribushoz tartozott. Minthogy M. Restutianus 
leánya Ursinának, legidősebb fia pedig Ursusnak neveztetik a kövön, 
Schönwisner azt hiszi, hogy M. Restutianus nemzetségi neve (nomen gen
tile) Ursus, vagyis teljes neve, melyet nem mindig szoktak kiírni a föl
iratokon, M. Ursus Restutianus volt. Abból, hogy e föliraton a legio III. 
Italica egy katonája említtetik, nem következik, 
hogy (' légió valaha Pannóniában állomásozott 
volna, mert a rómaiaknál szokásos volt, a messze 
vidéken elhaltak hamvait is családjaik sírjánál 
eltemetni, vagy a távolban nyugvó rokonok 
neveit a- síremlékeken megörökíteni. Különben 
a légió 111. Italicának, melyet Marcus Antoninus 
állított föl, Rímelia- és Noricumban voltak téli 
szállásai. (Koller i. m. 8—10. 1.)

A hetediket Lucius Caenidius Socundinus és 
Caonidius Florentiniénak emelték. Minthogy a 1 
része hiányzik, nem tudható, kik voltak kés;
Találták a püspöki várban s előbb a püspöki kő 
előszobájában állították föl; 1873-ban Kovács Zsi 
püspök.a m. n. múzeumnak ajándékozta. Koller (i. m. S)_
10. I.) azt hiszi, hogy a műve II. táblájának 2. ábrája 
fölé vésett alakok e kőhöz tartoznak. Römer szerént (i. m. 161. 1., 388. sz.), 
ha a föliratos részek oszlopok által határolt szélességét tekintetbe vesszük, 
azonnal látni fogjuk, hogy a fölső rész erre csak hibából lett alkalmazva. 
A Corpus (III. 3312.) első ízben egyáltalán nem említi a mellképeket, 
másodízben (Yol. III. Suppl. Fase. III. 10288.) Mommsen egybevetése 
alapján, négyet említ. Fölirata, melynek pontjai levélalakunk, a 96. szám 
alatt látható.1)

Olvasása: D(is) M(anibus) L(ueio) Caen(idio) Secu ndino an(norum 
LX et L(ucio) Caen(idio) Flo rentfino . . . Römer a 3-ik sorban LX 
helyett LXX-at ír és olvas, egy az L-es ölébe helyezett x-nek nézvén a 
Corpus (III. 3312.) első leírása nyomán a pontot helyettesítő levelet. A 
4-ik sorban ugyancsak a Corpus első olvasása nyomán F lévén az utolsó 
betű, ezt /i/ío-nak olvassa s épen azért e sorban helyesebbnek tartja a

i) C. J. L. Vul. III. Suppl. Fasc. 111. 1028S.
10
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Caenidiusból származtatott Caenidianus olvasást. E magyarázat az előttünk 
fekvő tökéletesebb olvasás folytán természetesen tárgytalan.

A nyolczadik oly csekély töredékben maradt főn, hogy sem az elhuny
tak, sem a készíttető nevét meg nem állapíthatjuk, csak annyi bizonyos, 
hogy többek számára állíttatta s egyúttal magának is, még életében, készít
tetője, kit talán Claudius Celernek hívtak. Fölső részén egy mellkép. 
Römer is azt hiszi, hogy a negyedik sorban CLAVDIANO fordul elő. 
A kőnek csak baloldali fölső része van meg. A pontok lóher alakúak. 
Találták a várban 1804 előtt néhány évvel; be volt falazva a püspöki 
könyvtár előszobájában; 1873-ban Kovács Zsigmond püspök a m. nemz. 
múzeumnak ajándékozta. Fölső részén egy gyermek mellképe, szemközt 
s fölötte egy felnőttnek mell képe. Fölirata1) a 97-ik sz. alatt látható.

Olvasása: [D(is)j — M(anibus) | . . .? Cejler? v(ivus) f(eeit) s(ibi)
| ......... ]c et Clau(dio) | ...........]ano et | ............ ] XXV et . . . .
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A kilenczedik töredék csak alsó részét képezi egy sírkőnek s e mel
lett fül irata fölötte zavaros; a kőfaragó ügyetlensége tette azzá. Úgy lát
szik, Ibiblia Ulpia Ruca mint anya, gyermekeivel együtt, mint a meglia- 
tározhatlan elhunytaknak örökösei, állítják a követ, melynek alján durva 
domborműben az ikreket szoptató farkas látszik. Találták a Ferencziek- 
utezájának 3-ik sz. házában, a hol a kapusor alatt balról volt befalazva. 
Horváth Antal közbenjárására az említett ház tulajdonosa, Billitz Viktor 
bőrkereskedő, ajándékozta a m. n. múzeumnak. (Römer i. in. Ilii. I. 889. sz.) 
Fölirata *) a 98-ik szám alatt látható.

') C. J. L. Vol. III. 8313. Föliratának a Corpus számára történt újabb egybevetése 
alkalmával az 5-ik sorban tényleg XXV-öt. talált Mommsen. C. J. L. Vol. III Suppl. Fasc. 
111. IX. Sopianae jegyzet. 2) C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10292.
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Olvasása: . . . Ul(pius) an(n)os XXV Ul(pius) P(ublius) . . .  rus 
páter v(ixit) an(nos) XL P(ublia) ' Ul(pia) Ruca mater fili(i)s dul(cissimis) 
h(eres) eorum.

Mommsen az utolsó sorokat így magyarázza: ...........pater . . . mater
fii i el hered. eorum. A föntobbitől részben eltérő első olvasása Schünwis- 
uertől ered. (Koller i. m. 18. 1.)

A tizedik szintén töredék, csak fölső része van meg, melyen a néző
től balra korsót tartó asszony, jobbra egy asztal áll. Föliratának csak 
kezdő sorát ismerjük. Találták a Jókai-tér 3-ik számú házában, a kapu
járás belső íve fölött volt a falba berakva. Horváth Antal közbenjárására 
az említett ház tulajdonosa, Berger József, ajándékozta a m. n. múzeum
nak. Fölirata1) a 99-ik szám alatt látható.

Olvasása: D(is) — [M(anibus)| | Ol(audius) Maximiaj(nus)|.
A tizenegyedik apró töredék. Talál

ták a Ferencziek-utczájában. Elrongált és 
megfejthetlen fölirata2) a l()()-ik szám alatt 
látható.

Olvasása: L — I(?) frater i et M(a- 
ter ?) quo Au | r |eli(us) Jul(ius, vagy ianus).

Hasonló állapotban van a tizenkette
dik is, csak annyi maradt meg föliratából, 
hogy készíttetője magának még életében 
s egyúttal még más rokonának is állíttatta.
Találták ugyanott. Fölirata ') a 101 ik sz. 
alatt látható.

Olvasása: [V(ivus)| f(eeit) s(ibi) |etj 
vixij t |.

A tizenharmadik töredékről még azt 
sem állapíthatjuk meg biztosan sírkő-e, 
vagy fogadalmi oltár. Találták ugyanott.
Fölirata4) a l()2-ik sz. alatt látható.

Olvasása: pro caris(sim) dulciss(im).
A tizennegyedik töredék fölirata szintén oly hiányos, hogy meg

fejtése meg se kísérthető. Az egészből csak a baloldali pillér és pillérfő 
maradt fönn s ezeken a következő föl irat-töredék: NIV ET CE NEPTI 
AE NI. A székesegyház múlt százévi oltárainak lebontása alkalmával 
találták, melyek egyikébe volt beépítve. (Areh. Ért. U. f. 1894. XIV. k. 
371. 1. lő, sz.)

Ezeken kívül Görcsönyből ismeretes egy apró töredék, mely a tem
plom alapfalaiból került elő. Ezen csak a szokásos befejező frázis F ’ C 
(Faciendum curavit =  csináltatta) van meg a föliratból,5), mely a 103-ik 
szám alatt látható.

1) C. .1. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10290. 2) U. o. 10287. 3) u. o. 10295. 4) U. o

D M
SE P • P R O B  A T  V S 
VET • LEG • II • AD
VIXIT • ANN • XLV • ET 

5 SEP • B O N A T A E  • C O N  

EIVSDEM • ET • SEPTIMIO 

PROBIANO • ET • PROB I I I  E 

ET • RESPECTO • ET • PRO 

C V L I N O  • F I L I S -  A V R  

10 S E R V A T V S  • G E N E R O  

OPTIMO • FILIAE ‘ ET • 

NEPOTIBVS • ET • A V R  • 

RESPECTAE • C • P • M • P •

105.

10290.
10 *
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Batináról, a castellum romjai közeléből, került elő egy másik töredék, 
melynek föl iratából szintén sokkal kevesebb maradt meg, semhogy pontos 
megfejtése lehetséges lenne. Föliratának maradványa0) a, 104-ik sz. alatt 
látható. (C. J. L. Vol. Ili. Supl. Fase. III. 10290./

Végül a széki szántóföldeken került elő egy szép és elég jó föntar- 
tású sírkő, mely jelenleg az ottani plébánia-templomba van falazva s me
lyet Septimius Probatusnak a Il-ik segéd-legió veteranusának, ki 45 évet 
élt. Probatus feleségének, Septimia Bonátának, továbbá gyermekeinek: 
Septimius Probianus, Probiana, Respectus és Proculinusnak, mint vejének, 
illetve leányának és unokáinak, végül pedig a saját feleségének, Aurelia 
Respeetanak, állított az após, illetve apa, nagyapa és férj, Aurelius Ser
vatus és pedig valószínűleg vejének, Sept. Probatusnak elhunyta alkal
mából, mikor még a többiek, úgy látszik, mind életben voltak, minthogy 
életévük a föliraton föltüntetve nincs. A sírkő fölirata (C. J. L. Vol. III.) 
a 105-ik sz. alatt látható.

Olvasása: D(is) M(anibus) Sep(timius) Probatus J vet(eranus) leg(io- 
nis) II ad(iutricis) vixit ann(os) XLV et Sep(timiae) Bonatae con(iugi) 
eiusdem et Septimio Probiano et Prob|ian?]e et Respecto et Pro culino 
filis Aur(elius) Servatus genero optimo filiae et , nepotibus et Aur(eliae) 
Respectae c(oniugi) p(ientissimo) m(emoriam) p(osuit).



A népvándorlás kora.

A római hódítás csak igen kis időre állította meg 
a népek amaz áramlását, melyet a megye területe fclé'a 

korábbi időkben oly különböző irányokból észleltünk s igen csekély mér
tékben befolyásolta azt. Ha röviden visszatekintünk ez irányokra, melyek
ből az északi, mint a legkorábbi, az első árja lakosságot, a keleti, mint 
az előbbit időrendben követő, az első fémkorok turáni elemét, a deli, mely 
az előbbi kettőt színező és módosító középtenger körüli s végül a nyugati, 
mely a Rajna-vidéken kifejlett elegyes természetű nép- és kulturelemeket 
adta megyénknek; úgy az egész római hódítást ama déli kulturirány idő
leges túlsúlyra jutása képen foghatjuk föl, melynek előnye a többiek fölött 
abban áll, hogy aránytalanul magasra fejlett államhatalom szervezettsé
gére támaszkodik s a történetírás segélyével legtisztábban állítható sze
meink elé.

De vajon elapadtak-e ez idő alatt a korábbi irányok népfajokat és 
kulturelemeket öntő forrásai, avagy az a szervezett állami lét tudott-e 
gátakat emelni, hogy e forrásokból ömlő áradatnak megyénk területére 
való benyomulását megakadályozza V

Erre a kérdésre már a föntebb elmondottak alapján is bárki megad
hatja a tagadó választ.

A déli irány e praepoteneziája Octavianus alatt indul meg és Tra
janus alatt nyer hivatalos szentesítést s az általa alkotott határokban annak 
terjeszkedése is elnyeri végleges határait.

Ha az Octavianus és Trajanus közé eső kort vizsgáljuk, úgy ama 
nevezetes jelenség ötlik szemünkbe, hogy a déli irány nagyobb mérvű elő
nyomulásával a nyugati és keleti központokból indult tömegek nagyobb 
jelentőségű torlódása is indul megyénk felé. A nyugati központ, mely ez 
időben már mint a germánság fészke jelentkezik, felénk törekvő megmoz
dulásán')! már megemlékeztünk s ennek külső formája a Maroboduus-féle 
államalakítás, mely a markomann és (piád elemeket tolta a magyar észak- 
nyugati felföldre s tette a Duna északi partjain a provinczia közvetlen 
szomszédaivá. Körülbelül ezzel egyidejűleg válik megyénknek közvetlen 
szomszédaivá a keleti központ egy újabb kiömlése, a sarmataság, melyet, 
mint Nagy Géza véli, a belső ázsiai hiungm-k által megindított népmoz-
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galom tolt előbb a régi szittya földre, a Don és' Deneper közé, majd 
Daciába, liol Burvista hatalmának legerősebb támaszai s végül ennek halála 
után a Duna-Tisza közti síkra.

Itt van tehát közelünkben s egyúttal egymás szomszédságában a két 
különböző központ előzetes hulláma s hatását érezteti is. Egymással szö
vetségben s egymást kölcsönösen áthatva és átalakítva döngetik a pro
vincia határait és nem minden siker nélkül.

Első nevezetesebb sikerét a Marcus Aurelius alatt folyt gcrmán- 
sarmata háborúban éri el, melyben a marcomannok, quadok, nariskok, 
liernumdurok és a sannata-jazygok vesznek részt. E háború leveretésükkel 
végződik ugyan, de a Dunán-túl mégis megnyílik számukra. Említettük, 
hogy a császár roppant tömegekben telepíti le őket a provinciákban, mely
nek lakosságát nemcsak a háború pusztításai, lienem a 17 évig dühöngő 
pestis is erősen megapasztotta. Ez időtől fogva a germán sarmata elein bete
lepedése soha nem szünetel; megyénket közelebbről érintő példáját láttuk 
a karpok betelepítésében is. Csendes népvándorlás ez maga is, mely las
san, de biztosan emeli túlsúlyra a birodalomban az úgynevezett bar
bár elemet.

Ez átatakulási proecssusban a harmadik 
század végén és a negyedik elején már oly je
lenségeket észleltünk, melyeket a római-barbár 
vegyüléknek a középtenger klasszikus művelt
sége fölött nyert győzelemül tekinthetünk. — 
Nevezetesen a Duna vidék Róma ellenében és 
a többi tartományok fölött is domináló állást 
foglalt el, a mi nem pusztán fölötte kedvező 

fekvésének kifolyása volt. Észak, dél, kelet és nyugat között hadászati 
tekintetben félreismerhetlen előnyben volt nemcsak központi fekvése, hanem 
az újoncz-anyag bősége tekintetében is. Septimius Severus volt, ki e fontos 
jelentőségüket fölismerte s az ő uralkodása nevezetes fordulópont a ger- 
mán-sarmata elem fölénye tekintetében. Épen e hadak által jutván trónra, 
a többi római had és a praetorianusok elnyomása után a túlsúlyt ezeknek 
biztosítá.

E betelepedett elem azonban mégis, legalább a külső formaságok 
tekintetében, rómaivá vált, bár kétségtelen, hogy ennek a fogalomnak tartalmát 
jelentékenyen módosította. Föntebb általánosságban jeleztük ama változást, 
melyet e betelepedések a harezmodor tekintetében előidéztek s itt csak 
tüzetesebben óhajtunk cgy-két föltünőbb jelenségre utalni. A lóról nyíla- 
zás, pár exccllcnce turáni taktika s csak a sarmata elem értett hozzá. 
A vágtató lovon visszafordulva nyílazni oly ügyesség, melyet a nyugatiak 
soha elsajátítani nem tudtak. Septimius Severus után pedig lépten-nyomon 
olvashatunk az equites sagittnrii-rői (nyílazó lovasok csapatairól) a római 
hadseregben. A sarmata paizszsal nem védte magát, hanem vászonból 
készült bő ruhájukra átlyukasztott, bronz pikkelyeket, vagy vas-lemezeket, 
vagy pedig simított szaru-lemezeket varrtak. Az c fajta pánczél, ebben a
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germán-sarmata korban, lorica squamata, vagy segmentata néven meg- 
honosult a római seregben is .*) A fémtagokkal díszített övről lehetetlen 
kimutatnunk, vajon ebben a formában germán, vagy sarmata eredete van-e, 
de annyi bizonyos, hogy az altáji hegységtől fogva mindenütt megtalál
ják a turáni fajoknál s az is bizonyos, hogy a lovasok és gyalogosok öve 
közt lényeges különbség van. Mind a kettő egy a derék körül csatolt 
szélesebb, vagy keskenyebb szíjjból áll, de míg a római gyalogosok övei
ről elől a középen 8—7 vékonyabb lelóggó, hasonlókig iemtagokkal díszí
tett úgynevezett övkötény csüng le, 2) addig a sarmata lovasok övein ez 
övkötényeknek semmi nyoma,3) valamint hogy honfoglaláskori öveink 
sem bírtak ilyennel. Úgy látszik, a kötényes öv a gyalogos katonának 
sokkal kiválóbb germánságnál volt elterjedve. Egy, ebből az epochából 
származó övnek bronzékítményeit mutatjuk be egy szent-lőrinczi sírlelel

107.

nyomán a 107-ik sz. rajz 2, 4 és 6. számai alatt, melyek egy sírban talál
tattak az ugyanama táblán rajzolt gyűrűvel (5. sz.), karpereczczel (3. sz.) 
és fi bubival (1. sz.) Ez utóbbinak typusáról föntebb is mondottuk, hogy 
a III-ik század közepétől, a IV-ik század végéig van divatban, sőt benyú
lik az Y-ikbe is. A sírleletben lelt Constantinus-féle érem után korát a 
IV-ik század derekára tehetjük. A 10(5. számú rajzunkon pedig két hasonló 
korú övcsattot mutatunk be a Juhász-tele gyűjteményből.

Hogy e barbár elem átalakító hatása egyéb tekintetekben se maradt 
el megyénk provincziális életében, az magától érthető. Ennek, a ruházko
dásban észlelhető nyomait már föntebb is említettük, de nyomot hagyott 
az egy temetkezésben is. Szalágyi említi,4) hogy a Chorographiis celebrium 
Hungáriáé urbium (Artie. Quinquae-Ecelesiae pag. 230. Edit. Cassov. anni * 1

p Lindenschmit: Tracht und Bewaffnung des römischen Heeres während der Kaiser  ̂
zeit. Braunschweig, 1882. 7. 1. 2) U. o. 8. 1. Tat’. II. 1. 2. Taf. III. 1. 2. Taf. IV. 1. 2. Taf. V .
1. 2. Taf. VI. 1. 2 3) Fröhner: La Colonne Trajane 4) I. m. Lib. IV. p. 263.
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1770.) szerént, mikor Pécsett ti jezsuiták akkor épülő kollégiumának ala
pozása végett árkokat ástak, egy festményekkel díszített sírboltra akadtak, 
a melyben ember- és lófejet találtak a többi csontok társaságában. Vilá
gos, hogy e följegyzés egy római korbeli lovas temetkezési emlékét men
tette meg számunkra. A vitéz kedvencz paripájának mellé temetése a régi 
szkithák, avarok, magyarok, bolgárok, kánok, az ázsiai törökök és mon
golok oly közös és többszörösen bebizonyított szokása, hogy kétségünk 
se lehet a felől, hogy e pécsi temetkezés római kori ily barbárt rejt. A 
festményekkel ékesített sírbolt pedig megmutatja, hogy az elhunyt a római 
czivilizácziónak is tett engedményeket. Valamint temetkezésük, ép úgy 
meghonosodtak egyéb szokásaik is. Szertartásos áldozó-edénytikét, mely
ben az áldozati barmot főzték, megtalálták a Kapos völgyében, a szom
szédos Tolnamegyében, votiv szobrocskáikat pedig a komárommegyei 
O-Szőnyben s szellős sátraikat bizonynyal látta megyénk területe már e 
korban is a városoktól távolabb eső tanyáikon.

A sarmata-germán elemnek e beszíiremkedése tehát megyénknek, 
mint a római provinczia egy részének területére, miben se különbözött 
a kölcsönös egymásra hatásnak ama proczesszusától, mely mindenütt elő
állott, a hol a római birodalom újabb szerzeményei révén, újabb barbár 
területek szomszédságába jutott s az eredmény valószínűleg itt se lett 
volna más, mint a mi egyebütt, t. i. a barbár területek lassú elrómaiso- 
dása s újabb provincziák alkotása, ha e kor nem találta volna a birodalmat 
katonai hatalma dekadenceának előrehaladott stádiumában, mely annak sze
rencsétlenségére még a barbárság tömörülésének kezdetével esett egy időbe-

Septimius Severus terve, hogy a folyton nyugtalankodó és be-becsap- 
kodó e népek területeiből Sarmatiat és Marcomanniát alakítsa, ép úgy 
meghiúsult, mint Maximinusé, a ki az összes germán és sarmata törzseket 
egészen az Oczeánig ki akarta irtani. A római haderő súlypontja, Septi
mius Severus óta, a dunai barbárokra csúszott át, kiket ezer és ezer köte
lék fűzött a provinczián kívül tanyázó barbárokhoz. E seregben mindin
kább lanyhulnak a fegyelem kötelékei; császárokat teremt és gyilkol s a 
meggyilkoltak bukásának okai közt, mint épen Maximinusnál és Helvius 
Pertinaxnál, nem ritkán épen ama katonákkal szemben tanúsított szigora 
szerepel. A barbároknál ellenben, különösen annak germán eleménél, a 
fegyelem és összetartás egy neme képződik, mely a királyok személye 
és vezénylete alá csoportosítja azokat. Ez utóbbi körülmény barbár álla
mok alakulására vezet, melyek hovatovább veszedelmes versenytársaivá 
lesznek a birodalomnak és erőforrásaivá egy az eddigivel ellenkező pro- 
czesszusnak, melyet a római területek elbarbárosodásnnak nevezhetünk.

A quad és markomann királyságokról már megemlékeztünk s láttuk 
hatásukat is, melynek jelentékenyebb hatása a most mondott irányban 
már csak azért se lehetett, mert aránylag korán érezték a római hálást, 
azonban már a Marcus Aurelius alatt folyt germán-sarmata háborúk ide
jében indult meg két hatalmas barbár királyság szervezkédése, melyeknek 
ez elbarbárosítás tekintetében legjelentősebb szerep jutott. E két király-
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ság a régi szkitha síkságon, a Don cs Deneper vidékén megalakult kettős 
gót birodalom volt.

E királyságok megalakulása ugyancsak a már említett liiungnu moz
galommal áll okozati összefüggésben. Tekintsük át röviden e mozgal
makat. ')

A Kr. e. III-ik században a liiungnuk hatalmas államot alkotnak 
Khina fölött, a mai mongol földön. A Ivr. u. I-ső század kezdetén c birodalom 
két részre szakad. A déli fél elismeri Khina főn hatóságát, az északit pedig 
a szienpi-k és más szomszédos törzsek segélyével megtöri Khina az I-ső 
század végén. A legyőzőitek egy része előbb az Ili és Irtis forrásvidékeire 
nyomul, majd a szienpiktől nyomatva, tovább nyugat felé, hol a 11-ik

109.

század folyamán kliun, mm név alatt tűnnek föl a Jajk és Volga között, 
az Ilitől és Volgáig török-tatái1 és ugor népeken törve keresztül és a 
szkitha-sarmata elemre találva a Jajk és Volga közt. E népmozgalom a 
fölső Volga vidékéről a Balti tenger felé szorítja a finneket, kiknek meg
jelenése viszont a vidéknek germán törzseit hozza mozgásba.

A Il-ik század közepe táján, az Odera és Visztula forrás vidékein, 
a mai Beszkidek fölött lakó Ing, vagy ligiekből képződött új germán tör
zsek kelet felé húzódnak s elfoglalják a dák kostobok földjét Erdély 
észak-keleti határán.

J) Nagy Géza: A magyar nemzőt története. Szerkeszzi Szilágyi Sándor CCXCVIÍ. cs 
köv. 1. s a már i. h.
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Rajtuk áttörnek a dakringok s elfoglaljak a magyar északkeleti fel- 
földet a Kőrös folyóig.

Fölöttük, Dácia északi részében, a valószínűleg szláv venadukkal 
egyesült vandalok foglalnak helyet.

Végül megmozdulnak a gotok, kik Tacitus idejében még a fölső 
Visztulánál a lugiak és ligek között, Ptolemaeus szerént pedig a vénetek 
szomszédságában laktak s a Dnjeszter, Deneper mentén a Fekete tengerig 
nyomulnak, hol kettős birodalmukat megalapítják. E kettős birodalom 
határa a Dnjeszter, melytől nyugatra, a Balt nemzetségben királyok alatt,

Hl.

a nyugati gótok, másként tervingek (erdei), később visigotok, keletre az 
Annii vérbeli királyok alatt a nyugati gótok, másként greutungok, a későbbi 
ostrogotok terjeszkednek. E kettős birodalom végső kifejlésében hatalmát 
az összes szomszédos népekre, sarmatákra, germánokra, dákokra kiter
jesztette, egyesítvén a Dontól egészen a Dunáig csaknem az összes ger- 
mán-sarmata és szláv elemeket s hordozójává válván egy sajátos művelt
ségnek, mely reánk maradt emlékeivel világosan tanúsítja az antik művelt
ség hatását, de egyúttal bőven tartalmaz oly új, hogy úgy mondjuk, bar
bár elemeket, melyek az antik világéval semmikép se közösek.
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A kettős gól királyság terjeszkedéséből bennünket egyelőre különö
sebben a keleti érdekel. A Ill-ik század második negyedében ugyanis eléri 
Dácia határait s ettől bezdve betörései, melyeket e tartomány ellen intéz, 
szünetlenül ismétlődnek; egy negyed század alatt Dácia elvész a római- 
ságra nézve s a visigót birodalomhoz csatol tátik. A germánok és szlávok, 
sarmaták és velük egyesült törzsek elárasztják most egész keleti Magyar- 
országot. A Ill-ik század vége s a IV-iknek eleje a birodalom belső kal
ózaival van betöltve, melyekben a vandalok, a velük egyesült szlávok és 
egyéb törzsek kiszorulnak Erdély északi részéből és Pannóniában teleped
nek meg. Ezt megelőzőleg a limigant sarmaták megtámadják s leverik 
előbbi uraikat, a jazygokat, kik a vandalokkal együtt letelepedett vikto- 
halokhoz menekülnek s mikor ez utóbbiak is eliizetnek erdélyi lakhelyeik
ről, velük együtt vonulnak Pannóniába, hol II. Constantinus veszi őket 
pártfogásába s nekik a jazyg Zizais személyében királyt is ad.

858-at írnak e tájt; derekán vagyunk a IV-ik századnak; megyénk 
politikailag- római terület még, de hiába keresnék benne többé a római, 
vagy csak átrómaisodott lakosságot is, barbár az már teljesen. Nem hódí
tás adta azoknak kezükbe területünket, hanem betelepítés, de bármi czímen 
is az övék az már, markomann, quad és karp, vandal és viktohal, sar- 
mata-jazyg és a szláv vénád hullámzik terein. Sopianae áll, hisz a IV-ik 
század végén élt Ammianus Marcellinus említi s bizonyára fönállanak a 
sokszor földük falvak is; liatár-castellurnák még 8bí)-ben is kijavíttatja 
a Duna hosszában Valentinianus; helyőrségeiket pedig ismeri a Notitia 
Dignitatum; a provincziának még csak összeköttetése se szakadt meg 
ez időtájt a birodalom szivével; a kereszténység virágzik földjén, melynek 
templomai állanak, esetleg püspöke székel Sopianaeben és mégis nem 
római élet az már, a mi téréin nyüzsög ; új lakó költözött a régi lakásba 
s épen azért a lakás nem is pusztul el, csak átalakul és sokszor más 
leszen a neve is. A megye szláv helynevei közül bizonyára nem egy ennek 
az epochának köszöni alakulását. E mélyre ható átalakulást legélénkebben 
jellemzik a temetkezési szokásokban észlelhető változások, nem mintha 
csak ezekben történt volna változás, nem is, mintha ez lett volna a leg
fontosabb, de mert emlékeink csak e temetőkből maradtak fönt.

Ez új epochát ugyanis a soros temetők jellemzik, melyekben mindig 
égetetlen temetkezéseket találunk. A sírok mindig keletelve vannak, a mi 
azt jelenti, hogy az eltemetettek feje nyugaton, lábai keleten vannak, 
vagyis arczczal a napkeltének fordul, nem ugyan pontosan amaz iránynak, 
a melyben a nap keltekor áll, hanem körülbelül annak, a hol azt reggel 
8 és 9 óra között látjuk. Arra vall ez, hogy általában ez lehetett a 
temetkezések szokásos ideje. Ettől a szorosan megtartott szokástól eltérő 
temetkezések igen ritka esetekken fordulnak elő s ezek úgy magyarázha
tók, hogy amaz esetekben egy, vagy más okból, a rendestől eltérő időben 
történt a temetkezés, a mikor a nap természetesen máshol állott. Cseké
lyebb eltéréseket indokol a téli és nyári nap kelte közti különbség is. 
A temetkezések e szerént észak-déli irányú sorokban húzódnak egymás
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mellett. E temetők rendesen igen nagy számú temetkezéseket tartalmaz
nak, a mi világos bizonyítéka a hosszas letelepedésnek s rendszerént La- 
Téne ízlésű temetkezésekkel elegyesen találhatók, avagy annak folytatásakép, 
a mi ismét megmutat ja, hogy e népek letelepedése a régi, elnéptelenedett 
községekbe történt. A temetkezések java része nő, gyermek és öreg, sok
kal kevesebb a harezképes korban elhunytak száma, a mit ismét meg-

112.

magyaráznak a szünetlen harczok, melyekben a fegyveribghatók java része 
elhullott s távol hazájától temettetett el. Anthropologiai tekintetben az 
eltemetettek a kaukázusi és mongol race keveredéséből előállott mix-l'ajra 
mutatnak.1) A férfi-temetkezések közül különösen jellemzők a lovas- 
temetkezések, melynek nyomaival már korábban is találkoztunk megyénk

ig .

114. 115.

t) Török Aurél lapp : A keszthelyi sírmezők, 12. 1.



158 NÉPVÁNDORLÁS KORA.

ben, azonban aránylag mégis kis számban fordulnak elő, így a piispok- 
szent-erzsébeti sírmezőben hatvan temetkezésre csak hat lovas-temetkezés, 
tehát 10-re egy esik. Körülbelül ez az arány egyebütt is. Úgy látszik, az 
e féle fényűzést csak előkelőbbek engedhették meg maguknak.

Kiváló érdeket kölcsönöznek e temetőknek az egyes temetkezésekben 
előforduló átlyukasztott érmek, melyeket zsinórra fűzve hordottak. Ez 
érmek segítenek bennünket a temetők korának megállapításánál, mert 
bizonyos, hogy azok a velük lelt érmek veretési éveinél korábban a földbe 
nem kerülhettek, fölfelé tehát az időhatár bizonyos. Lefelé természetesen 
kevésbé határozottan datálnak, mert bizonyos, hogy az érmek az uralkodó 
halála után is forgalomban, mint fölfűzésre használt ékszerek pedig igen 
soká használatban maradtak. Lefelé tehát e határt egyéb indiciumok segé
lyével kell megállapítanunk. Megyei leleteinkben Baánon Philippus (244-'249), 
Püspök-Szt-Erzsébeten I Moeletianus (284—305), Iiomitianus (81-90),Licinius 
(307—323) és II. Constantius (337—301), Szőllősön Maximianus (305—311),

116.

117. 118.

Pécsett Licinius (307—323), II. Constantinus (337—340), Constans (337—350) 
és II. Constantius érmeit találták e temetkezésekben, vagyis érmeink kora, 
az egy baáni Philippus és a püspök-szt.-erzsébeti Domitianus kivételével, a 
negyedik századba esik.De hisz az elbarbárosodás Philippus alatt javában folyt 
niár s az átfúrt baáni és szt.-erzsébeti példányok is bátran tekinthetők IV-ik 
századbeli ékszereknek s így már érmeink alapján is joggal állíthatjuk, hogy 
megyénk elbarbárosodása a negyedik század derekán befejezett dolog volt s a 
római birodalomtól való hivatalos elszakadása se váratott soká magára.

A keleti gót királyság szomszédságában, a Jajk és Volga között, a 
második század óta szervezkedőben és terjedőben volt a hmm birodalom. 
374 táján e birodalom a gót területet eléri s vazallusait, az alánokat, meg
hódítván, királyuk, Balambér, 375-ben már a keleti gotokra támad. Nagyon 
is ismert dolog e támadás eredménye, a melytől a népvándorlás kezdetét 
szokták számítani a történelemben s azért azt röviden összegezhetjük. A 
keleti gótok hatalmas, de agg királya, Hermanarich, ki a betörés alkal
mával súlyos sebben fekszik, maga vet véget életének. Utóda, Vithimir, 
elesik a hunnok ellen vívott ütközetben; népe három részre szakad s 
egyik rész meghódol, a másik az autókhoz, a harmadik a nyugati gotok
hoz menekül. Ezeket követi a győztes hmm sereg s csapásai alatt csak
hamar megdől a nyugati gót királyság is és a gótság egy része, l TI fi las
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püspök vezetése alatt, a Duna partjaihoz vonul, hol Valenstől kér és nyer 
bebocsátást a római birodalomba, más része Athanarik 
királyival Erdélyben húzza meg magát. A előbbiek, a római 
hivatalnokok fosztogatásai miatt fölbőszülve, fegyvert ragad
nak ; az ellenük siető Yalenst Drinápolynál megverik s 
Valens maga is elesik. A gótok elfoglalják Thráciát és 
Moesiát s a keleti gótok és velük ment alánok egy része 
Pannóniába nyomul. Az athanarikkal mentek pedig két 
évvel később, Theodosius meghívására hagyják el Erdélyt 
s csatlakoznak balkáni rokonaikhoz.

E mozgalmak eredménye első sorban az, hogy Pan
nonia ismét új elemekkel gyarapszik, gótok és alánok tele
pülnek meg benne s ezekből bizonynyal Baranyának is 
kijut, mert a Balkánhoz elég közel esik; másodsorban az, 
hogy a liunn birodalom az Al-Dunáig terjeszkedik ki.

A hunn birodalom nyugati határait ez időből nem 
ismerjük pontosan, de föltehető, hogy az Athanarik kivo
nulása után nem sokára a megdőlt gót birodaloméval egye
zett, vagyis elérte a közép Dunát, ha mindjárt központja 
a pontosmenti síkon volt is. Annyi bizonyos, hogy már 
Attila nagybátyja, Rugha (f 433) idejében, körülbelül a 
Rajnáig terjedt a hunn befolyás. Bennünket közelebbről 
csak az érdekel, hogy 433 óta az a két provinczia, a mely
nek területére Baranya esik, t. i. Valeria és Pannonia 
secunda, a hunnok birtokában van, tehát hivatalosan is 
elszakad a birodalomtól, hogy hozzá tartozzék ahoz a biro
dalomhoz, melyben turáni nép egyesítette egy birodalom 
magvává hazánk egész területét.

A hunn uralommal záródik az elbarbároskodás első 
nagy fejezete megyénkre nézve. Attila uralma (433—453) 
ugyanaz e tekintetben, a mi az elrómaisodás tekintetében 
Trajáné volt. Ha e fejezetnek a soros temetőkben ránk maradt 
gyér emlékeit vizsgáljuk, úgy mindenek előtt ama fonál 
vonja magára figyelmünket, mely ez új fajta czivilizácziót 
az antikhoz fűzi. Az eltemetettek sírjaiban találunk agyag- 
művekre, melyek világosan a provincziális római agyagmű- na.
vesség hagyományaira mutatnak. Ilyenek a 112—115-ik 
számú rajzunkon a szent-erzsébeti sírmező leleteiből bemutatott darabok. 
Találunk bronz műipari czikkekre, úgymint szíjvégek, övcsattok, övdíszít
mények, boglárok és korongokra, melyek ugyancsak a klasszikus ipar
művészet ismert indadíszes motívumait mutatják, ha elkorcsosult formában 
is. Ilyeneket mutatnak a szent-erzsébeti sírmezőről 108—111-ik számú 
rajzaink. Látunk üveggyöngyöket, melyek az antik gyárak produktumai
tól miben se különböznek. Ezeknek is jó példáját nyújtja a sz.-erzsébeti 
sírmező (1. llö-ik számú rajz). Mindez azonban reminisczenczia csak, em
léke elmúlt hatalomnak s bizonyítéka annak, hogy az ipar nálunk létre-



IGO NÉPVÁNDORLÁS KORA.

jött műhelyei tovább is fönállottak, n. kereskedelem megszerzett összeköt
tetései tönkre nem mentek. Ez epocha iparosa azonban a barbár megren
delő ízlése szerént dolgozik s maga a tárgy is, melyet előállít, gyakran 
olyan rendeltetéssel bír, melyet az antik műveltség nem ismert. Ilyen 
idegen elem a szent-erzsébeti három főszíjjvég állatfejes motívuma, (109. 
szánni rajz 1. és 110. szánni rajz 1. sz.) mint idegen maga a tárgy, melyet 

ékít. Ez iparművészet, ha mindjárt a római fölfogás sze
rént barbár is, a mi csak annyit jelent, hogy nem a 
klasszikus műveltség tiszta származéka, mindazon által 
műveltség bizonyítéka maga is, mely erőt csak azért s 
addig nem tud kifejteni, míg szervezetten nem tömörül. 
Magában ezen iparművészeiben világosan négy nagy mű
velődési kör, u. m. a provincziális római, a régi germán, 
a turáni, vagy ha jobban tetszik, iráni és a fekete-tenger 
melléki görög ('gyesült, még pedig az utolsó három épen 
a pontosi síkon lakó népeknél, melyek időről időre maguk
kal hozzák azt területünkre abban a formában, a melyben 
onnan való elköltözésük alkalmával épen volt. Nagyon jel
lemző c tekintetben ez epocha fegyverzete is. Sírjaiban 
csak egyenes kardot találunk, mely mindig kétélű. Formái
kat megyénkből a 119. szánni rajzunkon bemutatott p.-szent- 
orzsébeti és a 120-ik számú rajzunkon bemutatott pécsi 
példányok mutatják; az egyélű görbe kardot a hmm ura
lomig a kelet még nem teremtette meg. A samiata kardja 
rövid, egyenes tőrszerű, a közeli lmrczban segíti a csá
kány; egyenes, kétélű a germán kardja is, de hosszú. 
A Imimé, úgy látszik, szintén egyenes, bár a sírokból 
nehezen választhatnék ki, melyik a tiszta hmm. Kevésbbé 
jellemző a lándzsa és a nyílhegy alakja, melyekből 12()-ik 
számú rajzunkon mutatunk be egy-egy példányt a pécsi 
leletből. Általában úgy látszik, hogy nagyon csekély volt 

az á hmm elem, mely hazánkba jött, bizonyára csak az uralkodó elemet 
képezte ép úgy, mint a római világban a tiszta itáliai római. Talán ezek
nek kell tulajdonítanunk a föltűnően csekély számú lovas sírokat, melyek
ben IV-ik századbeli érmek társaságában tűnik föl legelőbb a kengyel, a 
turánság ez újabb fontos találmánya, valamint a zablának egy szintén 
újabb, jellemző formája.

Attila birodalma épen csak az ő haláláig áll főn. Halála után fel
bomlik az egység s birodalma apró független királyságokra töredezik. 
Hazánkban a hatalmak eloszlása ez :

A gepidák királyságának fészke a régi Dácia s elterjed körülbelül 
a Tiszáig, sőt ők az urak Sirxniumban is. A Duna-Tisza közt a sarmaták 
bírják; a rugiak (germán törzs) a régi cjuad földön befelé terjednek. A 
gútok (ostrogót) Pannóniában alakítanak hármas királyságot Thoodemir, 
Valemir és Videmir kormánya alatt. Thoodemir a Fertő, vagy Balaton 
táján, Bécs közelében lakott, Valemir a Száva síkságon, köztük pedig a
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legifjabb Videmir uralkodott. Végül a homlok észak-nyugati Magyaror
szágon. A sarmaták kivételével tehát csupa germán fejedelemség alakul 
hazánk területén. Megyénk az osztrogót, területre esik s történelmének 
egyik legszomorúbb fejezetét éli át. Alig szervezkednek ugyanis a hatalmi 
viszonyok, megkezdődik a germán fejedelemségek élet-halál harcza egy
más ellen. A hunn uralom különösen Attila alatt szigorú, de igazságos, 
a viszonyok konzolidácziójára kedvező. Az ő harczai nem folynak az 
ország területén s annak belső életét nem háborgatják. Dúlásoktól ment 
a belső terület, mert Attila hatalma nemcsak a határok tiszteletét bizto
sítja, de a belső forrongásokat is kizárja. Földművelés, ipar és kereske
delem virágzik országában s a, városokat virágzó állapotban hagyja maga 
után, úgy annyira, hogy egy viminaeiumi görög kereskedő nyíltan meg
mondja, hogy sokkal jobb hunn, mint római alattvalónak lenni, mert a 
hunn törvények megengedik, hogy a ki meg tudja magát váltani — és 
vitézségével mindenki szerezhet magának annyi zsákmányt, hogy ezt meg
tehesse — visszakövetelheti szabadságát s ha vége a hábo
rúnak, senki se háborgatja vagyonában, békével élvezheti, 
a törvény egyforma mindenkire, nem úgy mint a rómaiak
nál, kiknél a gazdag és hatalmas büntetlenül sértheti meg, 
az csak a szegényt sújtja, ki pénzért és hosszú perleke
dés után is nagy nehezen juthat igazsághoz. Attila egyik 
fővezére, a görög származású Onegesius is úgy nyilatko
zott, hogy inkább szolga lenne Attilánál, mint nagy úr 
és gazdag a rómaiaknál.

Mi más a kép o nagy és tiszteletet parancsoló alak 
halála után, a kire annyi vad vonást hazudtak az ellen
séges érzelmű latin legendák s az ezeknek nyomán indult 
történetírás. Alig dőlt cl a netádi ütközetben a hunn biro
dalom sorsa s pecsételtetett meg pusztulása ; az új hatal
mak között felbomlik minden rend, a gótok nyugati szomszédaikra, a 
svóvekre, a markomannok és quadok e sarmatákkal kevert maradványaira 
rontanak. Királyuk, Hunimund, a skirrek segélyével győzedelmeskedik, 
majd Valemir országára ront, az ütközetben Valemir elesik, de serege 
győz s csaknem az egész skirr népet megsemmisíti. Most a svév királyok 
Hunimund és Alarik szövetkeznek a sarmaták-, rugiak- és gepidákkal, vala
mint a skirrek maradványaival s újra megrohanják a gotokat, kik győz
nek ugyan, de győzelmük eredménye Pannonia teljes elpusztulása, úgy, 
hogy előbb Videmir, majd Theodemir halála után (478) fia, a későbbi 
nagy Theodorik, kivándorolnak s a gótok helyére részben a rugiak nyo
mulnak be.

E folytonos öldöklő harezok alatt eltűnt az Attila alatt virágzó jólét. 
Végtelenül szomorú ama kép, melyet Thierry rajzol a nyugati provincziák 
ez időbeli állapotáról.

Valami szédülésféle lepi meg, úgymond,') az embereket, úgy, mintha
i) Elbeszélések a római történetből; ford. Dr. Öreg János, 150, 151. 1.
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sötét éjjel szállt volna reájuk, tapogatózva járnak; a kötelesség érzetével 
a jó és rósz közötti különbség tudata is elhomályosodik bennük. Majd azt 
látja az ember, hogy őrii letes dűhvel ragaszkodnak a földhöz, hajhásszák 
a legizgatóbb érzéki gyönyörök mámorát, csakhogy néhány órára kimerít
hessék azt az életet, melynek úgy sincsen holnapja. Majd az éghez for
dulnak kétségbeesésükben; hogy magukat elkábítsák, vagy megmentsék, 
a legesztelenebb és legvadabb babonákat hívják segítségükre, a mágiát, 
az önkínzást, a gyilkosságot; azután, mikor a láznak e kitörései táplálék

122.

híjján megszűnnek, az utánuk következő nyugalom a sír nyugalma; az 
erkölcsi halál tökéletes........Brittannia, Gallia, Hispania szolgáltatta régeb
ben, vagy szolgáltatta ez időben is néhány tartományában a haldokló 
társadalomnak e szomorú látványát. Itt ép úgy, mint Hispánia némely 
városában, a vadállati dühre gerjedt népség rárohant egymásra, hogy köl
csönösen fölfalják egymást. Itt csakúgy, mint Trierben, a nemesek, decu- 
riók, tisztviselők, de e nevekre méltatlan emberek, asztal mellett ülve, 
virágkoszorúzolt fővel, kehelylvel kezükben, várták városuk kiraboltatását,
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azon örülve, hogy vérüket a széttört amphorák borával elegyíthetik. Másutt 
más bolondság, más vétek burjánzott föl. Cucullisben, Fölső-Noricumban

123.
a lakosság egy része megtagadta a kereszténységet, mint a féle tehetetlen 
vallást s egy ugrással túltéve magát a tisztességes pogányság minden 
fokozatán, az emberáldozatok divatját hozta ber hogy a sorsot kiengesz-

11 '
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telje. Mikor az ember a romlottság eme lépcsőjére siilyedt alá, úgy nem 
marad meg szivében semmi könyörület mások iránt, mint a hogy arra 
sincs ereje, hogy önmagával jót lehessen. A társadalmi kötelékek üres 
jelszavakká válnak; nincs többé se polgári község, se törvény, se haza.

E kép illik több-kevesebb lényegtelen változtatással Baranyamegye 
viszonyaira is a germán fejedelemségek tülekedésének amaz egy századára, 
mely a Imim uralmat követte. Elpusztult téréin gyorsan váltják föl egy
mást a legkülönbözőbb törzsek. Hogy a gótok távoztával kik laktak Bara
nyában, bizonytalan. A rugiak, kiket a turciling Odoaker, a nyugat-római 
császárság eltörlője s az első itáliai barbár királyság megalapítója 487-ben 
tört meg, aligha értek le eddig. A gól nagy Theodorik, ki viszont Odoakert 
buktatja meg s követi az itáliai királyságban, elfoglalja ugyan Pannónia 
egy részét, de, úgy látszik, csak a Száváig, legvalószínűbb, hogy a Duna- 
Tisza közén nomádizáló sarmaták hatalmi körébe tartozott. Justinus bőd
ben a berniek régebbi lakhelyén tanyázó longobardokat hívja be Pannó
niába, kik 537 táján a Száváig terjeszkednek s hazánk keleti fele ugyan
ekkor a gepidák birtokában van.

A longobard uralom alig félszázadot élt meg vármegyénkben. Ezen, 
a terjeszkedő gepida hatalom megfékezésére Pannóniába édesgetett germán 
törzs gyorsan megtette kötelességét. Alig értek össze határai a Szávánál 
a gepidákéval, kitört köztük az ellenségeskedés, mely 30 év múlva (5(>7-ben) 
a gepida hatalom tönkre tételével végződött. E gyors bukást azonban csak 
részben lehet a longobardok számlájára Írni, mert az maga aligha győzte 
volna erővel. Szerencsétlenségére azonban a gepida fejedelemség két tűz 
közé szorult s ha nyugaton a longobardok szorongatták, keleten az ava
rok félelmesen megnőtt hatalma törte le őket.

Az Attila halála óta lefolyt egy század ugyanis elég volt a turáni 
hatalom szervezkedésére; a barbár kelet, úgy látszik, érettebb volt az 
államalkotásra a barbár nyugatnál, mert a hatodik század derekán a pon- 
tosi síkon ismét egy szervezett katonai erőre támaszkodó állam áll, mely 
csakhamar megújítja Attila korát, ha nem is egész terjedelmében, s ez az 
állam az avar.

A VI, VII-ik századbeli byzanczi írók szerént egy hatalmas avar 
birodalom állott főn, mely Klímától Európa széléig terjeszkedett. E biro
dalom hatalmi körébe tartoztak az ogorok (másként ugur, törükösen oghuz), 
a törökségnck egyik ősi törzse, kiket nem kell összetéveszteni amaz ugo
rokkal, kik alatt a mai tudomány a finn-magyar népeket, különösen e 
népcsalád magyar-vogul-osztyák ágát érti s kiket a török ogorok, úgy 
látszik, a liunnoknak Belső-Azsiából való kivándorlása századaiban hódí
tottak meg. Ez avar birodalom valahol az altáji környékén volt, de már 
az V-ik század dereka felé a Káma mentén tanyáznak s innen indulnak 
lejebb dél felé. A YT-ik század első felében altáji torkok semmisítik meg 
az avar birodalmat s előbbi alattvalóinak két törzse, az ogor vár és khun, 
mint a byzanczi birodalom szövetségese, 558 táján a pontosi síkon egy új 
avar birodalmat alapít s meghódítván az itt tanyázó hmm, szabii*, hmm-
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gur, bolgár, uturgur és kuturgur törzseket s a Dnjeper-menti autókat, 
szlávokat és vendeket, kiterjeszti hatalmát a Balti tengerig. Ezen, byzanczi 
írók szerént, pseudo avar (álavar) birodalom, mely nemcsak Attila biro
dalma keleti felének népeit öleli magába, de a magyarság egyes törzseit 
is, már 507-ben eléri hazánk határait és mint a longobardok szövetségese, 
tőnkre teszi a gepidák hatalmát s a maga uralmát a Tiszáig kiterjeszti. Két

124.

évvel később Alboin, longobard király, Itáliába vonul népével s az avarok
kal kötött szövetség értelmében Pannonia is az avarokra szállott.

Ismét turáni nép egyesíti tehát egy államban az egész Magyarorszá
got s ez úttal több mint két századig tartó uralom alatt s ez uralom 
megyénkbe is, ha mást nem, az állandóság jótéteményét meghonosította. 
Meg volt az alkalom, hogy a százados germán pusztítás sebeit kiheverje
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s a békés munka ismét elfoglalja helyét. E kétszáz évre a megye 
regeneráczióját tehetjük, de a művelődés, a mely ez alatt 
ott lábra kapott, csak igen gyér szálakkal függhetett össze a 
régivel. Mindenesetre a régi központokon virult föl újra ez is, 
de teljesen más volt mégis. Itália maga is barbár kezekben volt 
már, innen antik kulturhatások nem jöttek többé felénk. A régi 
római birodalom byzanczi lett s ennek művelődése is rengeteg 
messze állott már a klasszikustól. Nyugaton a frank germán 
államok az ő új czivilizácziójukkal, melynek meroving kora esik 
egybe történetünk ez epochájával. Ama műveltségi elemek, 
melyeket az avarság keletről hozott magával, száz év alatt a 
keleti területeken is átváltoztak. A műiparban a közép perzsa 
sassanid birodalom (226—632) ízlése erőteljesebben érvényesül, 
mint ezt a nagy-szent-miklósi kincs díszítményei mutatják. 
Ugyané területen nevezetes változást találunk a fegyverzetben 
is. A kelet föltalálja az egyélű, sokszer görbe kardot s a ken
gyel is kerekebb formát ölt, mint ezt a 123-ik számú rajzunkon 
bemutatott kassai sírlelet ily fajta darabjain (1.2 a, b.) láthatjuk. A 
műipari tárgyak ékítményeiből eltűnik a lombdísz, hogy annak 
a szíjfonathoz hasonló gombkötő-mustrás szalagdíszeknek adjon 
helyet, melyet a kassai sírleletnek 122-ik számú rajzunkon be
mutatott darabjain látunk.

Itália különösen a dalmát partokon s a  régi liorvát-terület 
közvetítésével juttatja hozzánk az északi Itáliában kifejlett úgy
nevezett lombard művészetet. E területek a IV-ik században 
megindult nagy szláv vándorlások következtében, melyből me
gyénknek is bőven kijutott, cl vannak árasztva nagy részt 
keresztény szlávok által. Egymás után épülnek itt a keresztény 
templomok, a melyeknek építői, az avar uralom alatt, megyénk 
templomainak építését is végzik. E művészet sajátságos szíj- 
fonatos faragásé arehitektonikus részletei sűrűn fordulnak elő 
a régi kurvát területen, l ) megyénkből eddig ilyen nem isme
retes, holott kétségtelen, hogy a kereszténységet az avar biro
dalomban terjesztették, sőt bizonyos, hogy a Dunán-túl a keresz
ténység folytonossága soha meg nem szakadt, mint ezt az e 
részről előkerült keresztény emlékek eléggé bizonyítják.2

Az avarság megtérítése körül különösen a salzburgi zárda 
biizgólkodott, hol ez időben szent Kúpértus a keresztény térí
tések számára Szent-Péterről elnevezett szerzetes- és apáeza- 
kolostort épített. Innen, a történeti tradiezió szerént, a Vili. és 
IX-ik században nemcsak térítők indultak Avarország felé, de 
művészek is, kik több helyütt templomokat építettek. A moson-

p Hampel J .: Keresztény emlékek a régibb középkorból. Areb. Értesítő. 
U. f. XIV. 1894. 42—44, 40, 47. 2, U. o. 23 -53 .126.
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megyei bezenyei soros temetőben lelt rúnás föl Írató fibulákat, melyeken 
két apácza, Arsipoda cs Godahid, Isten áldását és minden jót kívánnak 
a megajándékozottnak, valószínűleg két ily nevű salzburgi-jámbor apácza 
küldte a keleten Avarországban lakó nővérnek.

E térítések a mellett bizonyítanak, hogy megyénkben a nyugodal- 
masabb viszonyok keleztkeztek, újra megindult a társadalmi szervezkedés 
s a társadalmi tényezők ismét elfoglalták régi helyüket. A fényűző és 
gazdag uralkodó faj foglalkoztatta az ipart, a rendezettebb viszonyok nyo
mán föllendült a kereskedés, melynek közvetítői byzanczi, frank és itáliai 
pénzek voltak. A védelmi rendszer gyökeresen megváltozott. A római 
castrum-rendszornek semmi nyoma. Ha hihetünk a szent-galleni barátnak, 
a ki egy, a Nagy Károly avar harczait végig 
harezolt öreg katonától, Adalberttól, hallotta 
adatait, úgy az avaroknak kilencz földvára volt, 
melyekkel főbb szállásaikat vették körül, melyek 
széles gyepükből állottak, a gyepük szélén czö- 
löpöket vertek a földbe, a czölöpök közét kövek
kel és agyaggal töltötték meg, erre földet hordtak 
s az egészet cserjékkel ültették be. E várakat 
Eginhard, Nagy Károly óletírója, hring-nok 
nevezi s a latin campus szóval magyarázza. E 
hringek egymástól 80—40 mértföldre voltak s a 
legerősebb a Tisza mentén volt. Hogy mindeb
ből mennyi való, azt a kutatások mai álláspont
ján el nem dönthetjük, valamint azt se, volt-e 
ily hring a megye területén.

Az avar uralom nagyjában hasonlított a 
hunnhoz, különbözött azonban a lakosság össze
tétele, melyre kiterjedt. A mi megyénket illeti, 
kétségtelen, hogy ott a hunnkori germán elem 
lényegesen megfogyott s helyét a szláv foglalta 
el. A kereszténység, úgy látszik, inkább ezek 
között terjedt, a mivel az uralkodófaj valószínű
leg nem sokat törődött, ő maga azonban ragaszkodott ősi vallásához. Erre 
mutat legalább ama lovas-temetkezés, a melynak példáját a kassai sír
mezőből ismerjük, valamint az is, hogy birodalmuknak mcgdöltével, mikor 
annak egy részét Nagy Károly Bajorországba olvasztotta be, a köztük is 
megindított erőszakos térítések 799-ben lázadásra bírják őket, mely az 
avar nemesség teljes kipusztítására és Pannónia elnéptelenedésére vezet. 
Uralmuk tulajdonképen már 791-től 796-ig folyt háborúkban töretett meg, 
melyeket Nagy Károly maga kezdett meg s Pipin fejezett be, ki egész a 
Tiszáig, a Khágán székhelyéig hatolt s azt bevévén, teljesen szétrombolta. 
Vazallus fejedelmeikről 805-ig van szó, kik népük töredékével Szombat
hely és Bées között laknak az u. n. Hunalantban (Hunnia, Hunnország). 
Az avar uralom megdöltével ismét beállott az osztozkodásnak amaz esete,
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molyét a liiinn birodalom fölbomlása után láttunk. Ebből az osztozkodás
ból előállott új helyzetből bennünket csak Pannónia állapota érdekel, mely 
bajor-szlovén lakosságával frank uralom alá került, délen Privina hűbéres 
tartományával. Ezt találta itt a beköltöző magyarság, mely 897-ben kel 
át a Kárpátokon és 898-ban foglalja el Pannóniát, megállapítván itt immár 
ezer éves uralmát. Melyik törzs jutott épen Baranyába, a kutatások mai 
álláspontján eldönteni bajos lenne, annál is inkább, mert úgynevezett hon
foglaláskori lelet a megye területéről nem ismeretes. Egyedül a szent
erzsébeti leletek közt van egy kis bronz szíj díszítmény, mely a hasonló 
törteti honfoglaláskori darabbal egyez. Anonymus szerént Tolnát és Bara
nyát Bojta és Ete hódította meg s e szerónt Anonymus kánjai telepedtek 
volna meg megyénkben. Ete vezér Szekcsőnél kelt át a Dunán. Anony
mus azonban nem egykorú író s adatai épen azért csak mondái jelentő
ségűek; annyi bizonyos, hogy a monda szerént a palóczok Anonymus 
kánjai s az is bizonyos, hogy az ormány ságiuk nyelve hasonló a palócz- 
lioz, kik a törökség egyik ősi törzsének a föntebb is említett ogur-nak 
származékai.
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Abaliget. A község mellett íekvő cseppkő-barlangban, melyet Cha- 
lupny -János abaligeti i\ k. plébános 1884—1887-ik években tett hozzá
férhetővé, Bíró János, Chalupny utóda, Wosinszky Mór bonyhádi apát
plébános vezetése alatt, régészeti ásatásokat rendezett. Ez alkalommal a 
mostani bejárattól legelső, kissé tágas üregben, a pataktól balra eső részen, 
mely a jobboldali járdánál lel öllel fekszik magasabban, egymásra követ
kező 83 cm. mélységű iszapföld, 27 cm. vastag stalagmit-réteg s ismét 
nagyon kevés iszapréteg alatt, egészben 137 cm. mélyen, 11 cm. vastag, 
vörösre égett föld került napfényre, mely nagyobb területen vonult, mely 
azonban apró kavicsokon és széndarabkákon kívül mit se tartalmazott. 
Körülbelül két méterrel odább, közveti nül a stalagmit-réteg alatt, fölta
láltatott e vörösre égett földréteg folytatása s e helyen a stalagmit-réteg 
alja sok helyen fekete volt a tűzhely szenétől. Itt 10—15 drb csontszilánk, 
egy nagy állati fog, sok patakkavics s néhány silexdarabka került elő. 
A nagy fog, a csontszilánkok a tűz következtében ealcináltak, a patak
kavicsok is tűz nyomait viselték magukon. A silexdarabkákon nincs meg 
ama bütyök, mely az emberi kéz által mért erős ütés következtében támad. 
Az előbbeni lelőhelytől két lépéssel beljebb, az iszapföldben, egy mammuth- 
agyar került elő, harántosan fölfelé támasztva a barlang mészkőfalához. 
Ez agyai* nagyon korhadt lévén, csak apró darabkákban volt kiszedhető, 
a melyek száradás után gyűrűs rétegekre mállottak szét.

A barlang hátulsó tágas részében, közvetlenül a jobboldali barlang
fal mellett, 158 cm. mélységig, egymást váltogató iszap és vörösre égett 
földrétegeket eredményezett az ásatás, mely rétegek közt 12 vörös réte
get számlált meg Wosinszky. E váltakozó réteg mintegy 15 lépés hossza
ságban terjed, de semmiféle tárgyat nem tartalmazott. A barlang hátulsó 
része nagy szikladarabokból rakott fallal volt egykor elrekesztve. E kövek 
minden kötőanyag nélkül rakattak össze, úgy, hogy a viz szabad folyást 
kapott a falon keresztül. Állítólag vasdarabokat találtak e fal körül. 
(A. E. U. f. XII. 1892. 410—411. V. ö. még a római leletekkel.)

Albertíalu. Kézcsákány, egy a nyéllyuk tengelyére függélyes és egy 
azzal vízszintes élű pengével, melyeket a nyéllyuk választ el. Hossza 30*5, 
szélessége a függélyes él irányában 3*9, a vízszintes él irányában 5*9, a 
nyél lyuknál 5*8 cm. Vétel útján szerezte Kipp Vilmostól a magyar nemz. 
múzeum. R. N. 91/1888.

*) Statisztikánkban gyakrabban a következő rövidítéseket használjuk: An/. préh. -— 
Antiquités préhistoriques de la Hongrie par J. Hampel 1876. — A. E., vagy Atch. Ért. =
Archaeologiai Értesítő ; U . f  ujfolyam, R. f _ régi folyam — rítiu. — átmérője. Compte
Rendit Budapest Congrés international d’anthropologie et d’archacologie préhistoriques 
Compte Rendű de la huitiéine scssion, Budapest 1876. — C, I. L. - Corpus inscriptio
num latinarum. — Hampel: Bronzkor — Hampel: A bronzkor emlékei Magyarhonban — 
M, vagv m, vagy mag. =  magassága. — M. N., vagy m. n. magyar, nemzeti. — R. N.

A magyar nemzeti múzeum érem és régiségtárának régiségtan növedék naplója. — sz., 
vagy szel. =  szélessége. — Trouvailles - Compte Rendű Budapest second volume II 
1S86.-I Statistique des Trouvailles de l’áge de bronzé en Hongne.
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Alsó-Mindszent. Telephely. Szarvas-agancs gyártási hulladék. 1 drb 
csiszolt, gyalu alakú kővéső, melynek fölső végéből egy darab letörött. 
1 drb csiszolt, átfúrt kőbalta fokának töredéke. 3 drb csonka gúla alakú, 
átfúrt égetett hálókő. Egyiket vízszintes, benyomott pontsorok ékítik. 1 drb 
sima gömbalakú agyaggyöngy. 1 drb agyaggyöngy alapjaikkal egymásra 
helyezett kettős, csonkakúp alakú, egyik felén sima hornyolt, a másik 
felen domború, rovátkos ékítésü. 1 drb agyag-fazék, fületlen, alsó teste 
csonkított félgömb, fölső teste hengerded, öblénél kissé hornyolt, nyilás- 
peremc nincs; kézzel formált, vékony falú, simított munka. 1 drb hasonló 
művű agyagtál csonka kúpalakú testtel, beliajló, széles nyílás szegélyével, 
melynek tövét négy rotula alakú, kiugró, lapos bütyök ékíti. 1 drb cgy- 
fülii agyagbögre; tojásdad, lapos fenekű teste fölül hengerded, kissé hor
nyolt és kihajló szélű nyakba megy át; pánt füle a test fölső részéhez 
és a nyaknak perem alatti részéhez támaszkodik. Testét négy hornyolat- 
ban ülő kúp bütyök s ezek közt mélyített függélyes rovátkadísz ékíti. 
Egyik bütyke a fül alatt foglal helyet. 1 drb kétfülü agyagbögre; hagyma
alakú teste hengerded magasabb talpon áll, nyaka mint az előbbié. Fülei 
a peremből nőnek ki s e részen egy karikával, közepükön egy-egy bütyök
kel ékesítvék. Testének öblét négy bütyök-dudor ékíti, melyek sima vonal- 
és pontsordísz közé vannak keretelve. Nyakát szintén pontsordísz ékíti. 
1 drb edénycserép babos s i  másik darab rovátkos mélyített mustrával. 
«Iuhász-féle gyűj temény.

Árpád. Állítólag o falú környékén, vagy a Pósta-völgybe (így nevez
nek egy Pécstől délre fekvő szőllőhegyct a pécsi határban) vezető út 
oldalán találtatott amaz őskori edények egy része, melyeket részben Hor
váth «János kir. tanácsos és Horváth Antal ügyvéd a 60-as években a 
m. n. múzeum érem- és régiségosztályának ajándékozott. A. É. R. f. 12. k. 
LS78. 36. 1.

Baksa helység határában 1878-ban Horváth Antal egy őskori temető
hely nyomaira akadt egy az országút mellett lévő part levágásban, de a 
helyet még szorosabban át nem vizsgálta. A. É. R. f. 12. k. 1878. 36. 1. 
1880-ban dr. Kämmerer Ernő ajándékából szerzett ugyaninnen a in. n. 
múzeum 1 drb átfúrt agancs-kalapácsot, melynek hossza 19, nyéllyuká
nak átmérője 2*5—3*5 cm. 1 másik ilyent, a melynek hossza 1(5, magas
sága 12, lyukátmérője 2'6—3 cm. 1 drb edényt fekete agyagból, kívül 
téglavörös. 1 drb kis tálat fül nyomaival, fekete agyagból, melynek magas
sága 2'«ó, fenék átmérője 4'7, legnagyobb átmérője 6 cm. 1 apró cserép- 
darabot durva, fekete agyagból; hossza 4*5 cm. R. N. 134/1880. A. É. 
R. f. 14. k. 1880. 341.

Baranyamegye. Horváth Antal 1877-ben ajándékozott a in. nemz. 
múzeumnak 1 drb vörösréz (?) csákányt hosszúkás nyéllyukkal (helyeseb
ben tokos nyéllyukkal). Fölső része (foka) hengerded, kerek domború 
kalappal. Hossza 26, szélessége a nyéllyuknál 2’4 cm. Egy másikat, mely
nek hossza 26*5, szélessége 6 cm. s egy bronz tokos vésőt füllel, a fül 
alatt mindkét oldalon átlyukasztva. Díszítményei: a perem alatt három
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domború vízszintes vonal s ez alatt mindkét lapján három-liárom vonalú 
tompaszög. Hossza 13'3, szélessége az élnél 4'7 cm. E tárgyakat az aján
dékozó mint valószínűleg baranyamegyei leleteket adta át. R. N. 106/1887.

Baranya- ős Tolnamegye széléről. 1 drb bronz lándzsacsúcs lánd- 
zsás levélalakú pengével, sima köpüvel, mely mint domború gerincz fut 
végig a pengén s hármas domború vonallal van ékítve, melyek közül 
a két szélső alul a szárnyas vésők szárnyaira emlékeztető módon szét
válik. Juhász-féle gyűjtemény.

Baranyamegyei leletek a lelőhely közelebbi meghatározása nélkül. 
3 drb talpcsöves tál talpának töredéke (egyiknek kiegészített rajzát 1. a
8. számú rajzon ász.), 3 drb békateknő, 8 drb kettős csonka kúpalakú sima 
agyaggyöngy, 2 drb vastagfalu agyagedény töredéke, egyiken domború, 
rátett díszítés, 5 drb csiszoló-kő, 5 drb kansertés-agyar, 8 drb ökörszarv- 
béllés, 3 drb szarvas- és őzagancs, 4 drb kérődző koponyája, 1 drb két 
végén átlyukasztott állati bordacsont, 1 drb átfúrt csiszolt kőék, 1 drb 
átfúrt csiszolt lenőkő, 1 drb átfúrt karika edénycserépből, 1 drb agyag
gyöngy (karika alakú), 7 drb agyaggyöngy (kettős kúpalakú, közülük 
kettő rovátkos ékítésü), 1 drb átfúrt, szóién hornyolatos és 4 drb át nem 
fúrt agyagkorongocska, 1 drb agyagfésü (9 számú rajz, alulról 2-ik sorban 
balról első.), 10 drb csonka gúlaalakú hálósúly (v. ö. 9. számú rajz), 1 drb hen
geralakú liálósúly (9. számú rajz alsó sor jobbról a szélső.), 1 drb agyagkanál 
görbe nyéllel, kétfülü agyagmedeneze, agyagfazék füllel, díszítés nélkül, pánt- 
füle a szája alatti részen van, mély tál kerek talppal, nyílása körül s öble fölött 
körülfutó, domború, több rovátkos párkány-díszszel, 2 drb koponya (a fénykép 
után doliehokcphal) és 2 drb lábszárcsont sírból; a váz, Juhász szerént, egye
nes helyzetben találtatott, a méretek magas emberre vallanak, ezek egyi
kével leltek egy edény talp-töredéket, egy fii 1 ü agyagbögre kicsiny gömb
szelet alakú fenékkel, magas hengerded, kihajlőszélü testtel s a szájnyílás 
fölé emelkedő pántfüllel, bütykös buzogány (anyaga kétes), 28 drb feliér- 
tömésű ékítéssel díszített, részint ép edény, részben ilyeneknek cserepei; 
jellemzőbb formáikat 1. a 2ő. számú rajzon, bronz karperecz sima henger
ded sodronyból, csonkagúla alakú, átfúrt agyaghálósúly, 4 drb sima agyag
karika, 1 drb síma, 1 drb rovátkos kettős kúpalakú agyaggyöngy, csonka- 
kúpalakú apró agyagcsésze, lapított gömbalakú agyaggyöngy egyik oldalán 
benyomott lyukkal, hasonló szélén körülfutó hornyolattal s kettős fúrással, 
agyag hálósúly !U ellypsis formában, csúcsa alatt átfúrva, csonkakúp alakú 
agyaggyöngy, 11 drb agyagcserép két darabon csavarmenetes hornyolt 
rovátkadíszszel, 3 drb csiszolókő-töredék, 1 drb kerek őrlőkő közepén át
fúrva, hengerded agyagedény lapos fenékkel, keskeny, hornyolt peremmel, 
testén seprős díszszel, egyik oldala kitört, kerek tál behajló nyílás-perem
mel s ennek külső oldalán négy bütyökkel, 4 drb agyagedény-eserép. 
Juhász-féle gyűjtemény.

Batina. 1. Matyasovszky Jakab geológus e község mellett lévő leány
vár nevű hegy tetején, 40 cm. vastag kagylóréteget észlelt, mely édesvízi
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(dunai) nagy kagylókból állott. (Unió.) Baranyavármogyo múltja s jelene 
56-ik lap.

2. Agyagfazék. Tojásdad teste széles, lapos fenekű, a fenéknél kes
keny liornyolattal. Nyaka, mely keskeny horonypárkánynyal nő ki testé
ből, vízszintesen kiálló széles peremű. A nyak alsó párkányának tövét 
négy bütyök tagolja, melyek alatt sűrű, bemélyített s a test öbléig haladó 
függélyes vovalanból alakított rojtozat ékíti az edény testét. Finom szem
esés anyagból feketére, lielyenkint ocker sárgára égett s meglehetősen 
szabályos, bár nem korongon készült mű. M. 19, sz. 20.3 cm.

Hasonló, de teste öblözött lelgömbalakú; feneke keskenyebb és behor- 
pasztott. A nyak tövén az egyik oldalon lapos kerek fül tövei látszanak. 
Mag. 12*2, szél. 13 cm. Díszítése nincs.

Hasonló, de teste öblözött, csonkakúpalakú öblén sűrű, függélyesen futó 
rovátkokkalekítvc. Füle ép, feneke horpasztott; pereme letört, nyaka erős hor- 
nyolattal kúposodé, de nem díszített; teste öblén egy lyuk. Mag. 14, sz. 19'3 cm.

Agyag fülescsésze, formájára és díszítésére nézve hasonló az előbbihez, 
de teste öblözött félgömb, nyaka széles hornyolt pánt alakú, melynek 
külön pereme nincs. Nyílásánál kitöredezett, feneke horpasztott. Mag. 
7*3, szél. 12*6 cm.

Mint az előbbi, de nyílása a fül fölső töve mellett be van horpasztva. 
Mag. 7, szél. 11*4 cm.

Merítő csésze, tojásdad s a perem szilié fölé emelkedő lapos füllel. 
Gömbszelet idomú öblözött, feneke közepén egy, a fül alsó töve alatt két 
gombaalakú liorpasztással. Nyílásának széle a fül fölső tövénél befelé hor
pasztott. Díszítése nincs. Mag. 4-8, szél. 11 '8, a fül 2*5 cm. magasan emel
kedik a szint fölé.

Mint az előbbi, de füle nincs; fenekének csak közepén van horpasz- 
tás, nyílásának széle kitört. Mag. 5*2, szél. 13 cm.

Kerek fületlen csésze. Csonkakúpalakú, nyílása felé öblözött s befelé 
hajló szélű testtel, lapos kerek fenékkel. Mag. 6, átm. 11*6 cm.

Kis bögre Ilii nélkül, alapjaikkal egymásra tett kettős csonkakúp
alakú, középen legöblösebb; testének fölső része liornyoltan kúposodik és 
keskeny kihajló perembe fut; alsó része ellenben domború fölületü s lapos 
kerek fenekű. Díszítése nincs. Mag. 8*1, szél. 9*6 cm. Korongon készült.

Agyaggyöngy, kettős kúpidomú töredezett éllel. Mag. 3*2, szél. 6*1 cm.
Mint az előbbi, de ketté tört. Mag. 2*5, szél. 3*7 cm.
Ugyanaz, ép. Mag. 2*3, szél. 2*7 cm.
Ugyanaz, ép. Mag. 1*8, szél. 3 cm.
Ugyanaz, ép. Mag. 1*8, szél. 2*6 cm.
Ugyanaz, ép, de kerek, kívül domború fölületü, pánt alakú, két 

helyütt sérült. Mag. 1*5, szél. 2*4 cm.
Ugyanaz, de átfúrt domború fölületü korongalakú rovátkás vonal- 

díszszel. Mag. 0*9, átmérője 2 cm. Cserépdarab és koponya-töredék társa
ságában. Latoschevits Jakab zombori földműves ajándéka, Schwerer János 
kit*, adóföliigyelő közvetítésével. R. N. 91/1891.
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3. Bronz tokos véső, fűle letört, éle félköralakba kihajlik. Hossza 
lő, szélessége 6 cm. Narancsik Lajos battinai lakos ajándéka, Schwerer 
János közvetítésével. R. N. 39/1884.

4. Égetett agyagedény. Magassága 12, átmérője 1 () cm. Hegyessy Foren ez, 
bezdáni gyógyszerész ajándéka, Schwerer János közvetítésével. R. N. 68/1884.

ő. Egetett agyagedény, fölső részén csonka. Magassága 17, széles
sége lő cm.; benne egy kis bronz sodronytekeres-töredék. 3ö drb égetett 
agyagedény-töredék. 1 drb égetett agyagtál, két oldalán apró bütyökkel. 
Átmérője 21, magassága 6 cm. 1 drb égetett agyagtál, két oldalán bütyök
kel és behajló peremmel. Átmérője 2ő, magassága 8 cm. 1 drb égetett 
csonttöredék. Schwerer János ajándáka. R. N. 89/188Ő.

6. Égetett agyaggyöngy. Átmérője 2 cm. Ugyanannak ajándéka. 
R. N. 105/188Ő.

7. Csiszolt kőék. Hossza ő ö, szélessége az élnél 4'4 cm. Kovácsics • 
János ajándéka. R. N. 29/1887.

8. Ugyanaz két darabból összeragasztva. Hossza 14, szélessége ö'2 
cm. (Találták a szőllőkben.) Schwerer János ajándéka. R. N. 77/1887.

9. Égetett agyagkúp, tölcséralakú, belül üres. Magassága 3ő, alsó 
átmérője 18, fölső átmérője 3 cm. Schwerer Jánostól. R. N. 89/188Ő.

Dirián. Egy bronzöntőműhely maradványaiból 1 db. tokos véső 
élrészlete és 9 db. bronzsarló került a m. n. múzeumba. Ez utóbbiak kö
zül három darabnak pengéjéből a esucsrészlet letört; valamennyi nyeles 
formájú s nyelén díszített. R. N. Ő6/1896.

Delije. Az uradalomhoz tartozó Lak mellett lévő posvány kiszárí
tása alkalmával találtak egy nagyobb agyagedényt, melyet most sodrony
nyal körülfonva, a m. n. múzeum érem- és régiségosztálya őriz. R. N. 40/1896.

Boda. Gömbkétszög alakú, kinagyolt, de el nem készített, kétélű 
gránit csákány. Juhász-féle gyűjtemény.

Bozsok. Bronz öntőműhely-maradványok. Az e leletből származó 
tárgyakat Schapringer Zsigmond vette meg 1882-ben és olyan állapotban, 
a mint kapta, a m. n. múzeum érem- és régiségosztályának ajándékozta. 
Egészben 201 drb bronzrégiség van a leletben, azonban nem bizonyos, 
hogy az az egész tényleges leletet képezi-e. Jellemzőbb formáit ismertette 
dr. Hampel József az Arch. Ért. U. f. 1882. évi II. kötetének 299—305. 
lapjain három rajztábla kíséretében, melyeket a 39—41 lapokon mi is 
ismételtünk. Ugyanő e táblákhoz következő magyarázó szöveget fűzi: 
Hogy öntőműhely maradványaival van dolgunk, arra utalnak a bronz
rögök (I. tábla, 19. sz. rajz, 29, 30, 32—34.), az öntőnyilásból származó 
öntőpöczög (u. o. 31.), arra a sok csonka fegyver, szerszám, ékszer (u. o. 
1—24, 26, 27, II. tábla 18. sz. rajz 4—9, III. tábla 20. sz. rajz 3, 4, 13—lő, 
IV. tábla 21. számú rajz 1—16 stb.), mely egytől egyig beolvasztásra szánt 
bronz-anyag. A leletben uralkodók a szerszámok és ékszerek, fegyver csak 
kevés van, ép példány egy sincs. A szerszámok közt képviselve van a 
vésők legegyszerűbb idoma (I. tábla, 19. sz. rajz, 2ö), mely a kő- és réz
formákhoz legközelebb áll. A véső széles és lapos, egyik oldala egészen
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egyenes, másik lapja kissé kidomborodott, éle körszelvény idomban kihajló. 
Legnagyobb számmal vannak a tokos vésők, melyek változatos formáit, 
egyszerűen sima és egymásba rakott vonaldíszekkel ékített példányait a 
11-ik táblán, IS. sz. rajzon állítottam össze. A (fül nélküli) tokos vésők
nek mindig keskenyebb oldalát is föltüntette, mert a varrányok találko
zásán ott van következetesen a nyél belé erősítésére szolgáló lyuk, mely 
a füles példányokon fölösleges. Az itt bemutatott idomok és díszítések 
egytől egyig ismeretesek bronzregiónkban, de nem kizárólag sajátjai, mert 
e typust a többi régiókon Végig kísérhetjük. Ugyanez áll a jelentékeny 
számmal képviselt sarlók (20. számú rajz) formájára. A sarlók, egynek 
kivételével (20. számú rajz, 12. sz.), mely a legegyszerűbb sarló-typust 
képviseli, mind a 2-ik typushoz tartoznak. Sajátsága, hogy van marko
latba járó, vagy kívül reá erősítendő lemezszelvénye és a sarló körületéből 

• kiálló pöezke, mely szintén az erősítésre szolgál. A szelvény úgy, mint itt 
is tapasztaljuk, domború vonaldíszítményekre nyújt alkalmat és tért. Leírás 
és magyarázat helyett, mely az ilyfajta díszítményeket úgy sem jellemez
heti kielégítőleg, a főbb díszítményi motívumokat a II. táblán, 20. számú 
rajzon összeállítottam. Számos csonka kést látunk a leletben, néha a két vé
géről hiányzik egy darab (I. tábla, 10. sz. rajz, 1.), néha csak a pengéből maradt 
egy töredék (I. t., 10. sz. rajz, 7.), majd meg a többszörösen átlyukasztott nyél
lemezt látjuk (1.1., 1 Ősz. rajz,2,3,4).Fiirészpen géeskék eleletben föltűnő jelen
tékeny számmal voltak (I. t., 10. sz. rajz, 8, 11, 12, 18, 15—10, 22), a meglévő 
töredékek mind más-más fűrészből valók; kétfélék voltak a pengék, hegye
sek és tompa végűek. Fűrészek hazai bronz-leletekben nem épen sűrűn 
és nem nagy számmal voltak, egész pengék épen ritkák. Az erzsébetfalvi 
leletben volt 8 egész, 0 töredék, az alsó-járaiban 5 töredék, a mező-sápi
ban 1 töredék, a maros-bogátiban és a beregszásziban csak töredékek 
fordultak elő. A finom, csipkézett szélű fürészpengék már a finomabb 
szerszámok közé sorozhatok, melyek a technika legalantasabb fokán nem 
szoktak alkalmaztatni. A fegyvereket három kardpenge töredéke (I. t ,  10. sz. 
rajz, 18), néhány tőrből való csonka részlet (I. t., 10. sz. rajz,7,0, 14) és néhány 
lándzsacsúcs maradványa (I.t. 10. sz. r.,8—10,24,26,27) képviselik. Az éksze
rek csoportjához tartozik a sok mindenféle karperecz, gyűrű, sodrony, 
karika, lemez, tekercs csüngő díszlet (IV. t.,21. sz. r.,), minők a bronzkor ké
sőbbi szakából való urnatemetőkben töbször akadtak. Jellemzők különösen a 
korongos tekercsek (IV. t., 21. sz. r.,10,17), érdekes a füles félkorong (IV. t., 21. sz. 
r., 20) s a füles lemezke, melyen aláncz s a lánczról lecsüngő apró tölcsér és pik
kelyke. Figyelemre méltó apróságok azonfölül a trébelt közökkel díszített 
lemez(IV.t.21.sz.r. 0)s a ponczokkal kivert ékítményül lemez-töredékek (I.t.
10. sz. r., 20,21 és IV. 1.12). Oly csekélységek c részletek, hogy eredetüket még 
sejteni se lehet. Ily apró tekercsek és pikkelyek vannak a simonyi lelet
ben (Fehérmegye) is. V. ö. még Compte Rendű. Budapest, 1876. II. vo- 
lume, II. partié, magyarul Hampel József a Bronzkor emlékei Magyar
bonban. I. rész XCVII—C. tábla, II. rész 18-ik lap.

Cscle-pntftk pnrtjfí. Babos bronz karperecz. Belső átmérője 5'8 cm.
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Hasonló, do kisebb, ketté törve. Vastőr hajlott pengével. Hossza 21'1 em. 
Turcsányi Soma útibiztos ajándéka. R. N. 100/1866.

Csiperda (most Idából). Közép La-Ténc ízlésű bronz fibula egy erő
sítő pánttal sodronyból. Hossza 8’5 cm. Schwszl Bernát, a lippei herczeg 
gazdasági igazgatójának ajándéka. R. N. 235/1875.

Duna-vidéki őstelepekről tesz említést Juhász László ügyvéd jegy
zeteiben s innen említ obsidián késeket.

Garé. Egy igen kemény zöldes kőből készült kalapács-töredéket (kala
pácsfok) említ e helyről Horváth Antal pécsi ügyvéd. A. É. R.f. 3. k. 1870.149.1.

Gilvánfa és Mécs ke  közt lévő út oldalárkának ásása alkalmával pos- 
ványos helyen került elő egy rézcsákány, melynek hossza 17'5, tokjának 
átmérője 4’5 cm. Koharics Károly ajándéka. R. N. 296/1874.

Gilvánfa. Bronz csákány. Hossza 17‘5, tokjának átmérője 4'5 cm. 
Hampel: Bronzkor II. rész, 46. 1.

Görcsöny. Horváth Antal két apró tűzkőszilánkot kapott o helyről. 
A. É. R, f. 3. kötet, 1870. 148. 1.

Gyürüfűtől északra egy csiszolt kőbalta töredéke került elő, melyet 
Halaváts Gyula a m. n. múzeumnak ajándékozott. R. N. 237/1876.

Hály erdő 1. Monostor.
Hegy-Szent-Márton. a) Csiszolt átfúrt kőbuzogány-töredékek és félig 

kész kőbuzogányok bevégzetlen nyéllyukkal vannak e helyről a Juhász- 
féle gyűjteményben; b) ugyan e községből kerültek a Juhász-féle gyűj
teménybe két drb bronz gombostű, egyiknek feje sima, alapjaikkal egymásra 
tett kettős kúpalakú s ez rövidebb, a másiké szintén ilyen, de a két kúp 
közt hornyolat fut, alattuk pedig keskeny párkány. Továbbá egy sima 
bronz karperecz, végei felé vékonyodó sodronyból.

Hetény. Csiszolt kővéső, az úgynevezett gyaluforma. Hossza 10, szé
lessége 2.5 cm. Vétel útján szerezte a m. n. múzeum. R. N. 66/1883. 1 
drb barbár ezüst érem került még e helyről Petz Ferencz pécsi építész ajándé
kából a m. n. múzeumba. R. N. 12/1871. V.

Hidas a „Kirchhofsäcker“ nevii dűlőben. Csiszolt kőbalta sárgás
barna palából, alsó fele lapos, foka felé keskenyül, éle körszelvény idomú. 
Hossza 9‘5, szélessége az élnél 5, vastagsága 1'8 cm. Hufnagel János hidasi 
lakos ajándéka, Horváth Antal közvetítésével. R. N. 98/1878. 1.

Ibafa. Bronz tokosvéső fül nélkül.(R.l. a23. sz. rajzon.) Juhász-féle gyűjt.
Kóros. A siklósi uradalomhoz tartozó pusztáról Rédl Károly uradalmi 

ispán ajándékából 1873 óta bír a in. n. muzeum 1 drb bronz fejszét, (1. Ham
pel: Bronzkor Emlékei Magyarhonban, XXXII-ik tábla 3. sz.) 3 drb bronz 
kartekercs-töredéket, melyek közül 1 drb hasonló az idézett munka XXXVI. 
tábla 1. sz. alattival, de csak három csavarodáséi, 2 drb pedig belül lapos, kívül 
domború sodronyból készült kilencz csavarodásús inkábba stomfaiakkal egye
zik (Hampel i. m. CLXIII. 1—3), 3 drb bronz karpereczet, mely formára tel
jesen megegyez az idézett munka XLIX. 7. szám alattival. 2 drb bronz 
karpereczet (alkarra) nyílt, mindkét végén spirál koronggal ékítve, egyik
nek egyik végéről e korong letört. 3 drb hasonló karpereczet felkarra,
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melyek közül kettő hengereled sodronyból készült s ezeknek egyik spirál 
korongjuk kisebb (3 és lél csavarodásé), a, másik nagyobb ((> csavarodáséi), 
egynek pedig spirál korongjai négyélü prizmás pálczából készültek. En
nek kisebb korongja három és fél, a nagyobb öt és lél csavarodáséi. 5 drb 
öntött korongot, melyeknek előlapját domború kereszt ékíti. 7 drb fecske- 
fark alakú lemezt (V. ö. Hampel i. m. LIV. 6.) M. nemzeti múzeum 1. 
terem XLV. tábla 56—83. Trouvailles 81. Hampel i. m. II. 71. 1.

Magyar-Egregy határa. Kővéső sárgás-barna palából; alsó fölületc 
lapos, foka felé keskeny ü l; éle körszelvény idomú. Hossza 0'095, széles- 
zége 0*051, vastagsága 0'018 cm. Horváth Antal ajándéka. R. N. 99/1878.

Mágocs. Csiszolt, átfúrt kőbalta. Hossza 13*2, szélessége 4 cm. Ift 
Mihály ajándéka, Bein Károly tanár közvetítésével. R. N. 23/1885.

Marton fu. Egy ház alapásásakor temetkezésre akadtak itt. A csontvázon 
a bordák közt keresztezett helyzetben két bronz gombostű volt, melyek
nek hegyei jobbról és balról a bordák alatt kijöttek. A tűk feje gyengén 
kiképzett korongalakú s fölső lapján kereszttel s ennek szárai közt föl
váltva függélyes és vízszintes vonalrovátkokkal van díszítve, mi által négy 
sraffozott koezka benyomását kelti a díszítés. A fej alatt 10, fölváltva 
zeg-zug és spirál vonalból álló sáv díszíti a tűket, melyeknek hossza 564, 
fejük szélessége 1 cm. (Rajzát 1. a 34. sz. rajzon.) A tűk egyike a találó 
által eldarab«»Itatott, de jelenlegi tulajdonosa darabjait összekerestette és 
összeforrasztatta. Juhász-féle gyűjtemény. Areh. Ért. U. f. 1886. XVI. 265, 566.

Megyer. E telepről agyagedények vannak a Juhász-féle gyűjtemény
ben. V. ö. 28. sz. rajz.

Mohács. 1. Átfúrt, csiszolt trachit balta töredéke, a nyél lyuknál eltörve. 
Juhász-féle gyűjtemény.

2. Krausz Jakab kezei közé került 1877-ben egy 15 kilóra menő 
bronz lelet, melyben volt sok nyers bronzrög, 12 drb tokos véső, egy tokos 
kalapács, 20 sarlótöredék, 20 lándzsacsúcs töredéke és több karperec». 
A lelet egy része most Berlinben van az ethnographiai gyűjteményben; 
a m. n. múzeum megszerzett belőle 3 drb tokos vésőt (2 drb a Hampel
i. művében XI. t. 11. 12. sz. alatti typus, 1 drb u. o. 4. sz.), 3 drb sarlót 
(1 drb hasonló a Hampel i. m. XIY. t. 6. sz., 2 drb hasonló u. o. XIV. 4. sz.) 
és 1 drb bronz tekercses gyűrűt. 1883-ban, valószínűleg ugyanazon leletből, a 
m. n. múzeumba jutottak: egy tokos véső, egy karika, egy tölcséridomú tárgy s 
egy lózabla oldaltagjai. Trouvailles48—49. és85. Hampel i. m. II. 92. R. N. 3/1878-

3. La Ténc ízlésű vastőr tokjába rozsdásodva, tokja végén s afelett va
lamivel egy-egy gomb; markolata három darabra tört; markolatgombja négy 
mellék és egy fő, vagy középső ágat mutat antenna-szoriien felhajtva, s mind
egyiknek a végén egy-egy gombbal. Hoszsza: 51, szélessége; 7 cm. R, N- 
119/1894. (1. 39. számú rajz.)

Monostor. A Hály erdő mellett, 3 láb mélységben, faszén és hamu 
közt, találtak egy feketére égett, kitört nyílás peremű agyagedényt, 1 drb 
agyag korongoeskát közepén átlyukasztva s apró, díszített edény-cserepeket 
2 drbot. Schmidt Adolf ajándéka. 275/1874. 13—15.
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Náthisd. A nagy-mányoki erdő mellett találtak egy fekete színű csi
szolt kővésőt. Középrésze felé szélesedik. Az élt képező lapjainak egyikén 
megkezdett nyél-lyuk látszik. Hossza 04)51, szélessége 0'032, vastagsága 
O'Olő cm. Hufnagel János ajándéka, Horváth Antal közvetítésével. R. N. 
98/1878.

Ocsnrd. Vöröses vaskovacsból készült nucleus (magkő) töredék. Arcli- 
Ért. R. f. III. k. 149.

Okorág. A cseh-réten. Csiszolt kőcsákány. Rajzát 1. a 11 és 12. számú 
rajzon. Hossza 15‘2, szélessége az élnél 44), a foknál 5, a nyél-lyuknál (5. 
cm. Tóth János ajándéka. R. N. 113/1894. Arcli. Ért. U. f. 1895. XV. k. 271.

Póstnvölg'V, 1. Árpád falú és Pécs.
Jnkabln'gv, 1. Pécs.
Mnkárhegy, 1. Pécs.
Pécs. 1. Csiszolt kőszerszám, hossza 4'5, szélessége P5 cm., 1 drb. 

Hengeralakú, csiszolt gránitkő-töredék, hossza 2'3 cm., 1 drb. Kevéssé haj
lított, kis csúcsos gombú bronztű, hossza 13 cm., 1 drb. Horog alakú bronz 
töredék, hossza 4 cm., 1 drb. Különféle nagyságú agyag gyöngyszemek, 
az egyik közepe körül rovatolva, 4 drb. Agyagkúp-törodék, négylapú, végén 
dőlt kereszt alakú jegygyei, magassága 5‘5 cm., 1 drb. Ugyanaz, de tete
jén kerek mélyedéssel, magassága 5 cm., 1 drb. Feketére égett cserép
edény füllel, 1 drb. Ugyanaz átfúrt dudorral, 1 drb. Szarvas-agancs töve, 
1 drb. Szarvas-agancsrészlct négyszögletes lyukkal, 1 drb. Horváth Antal 
ajándéka. R. N. 55/1870.

2. Talpcsöves agyagedény. V. ö. a 8. számú rajzzal. Juhász-féle 
gyűjtemény.

3. Hallstatti ízlésű, trébelt lemezes bronz-estingő. Rajzát lásd a 88. 
számú rajzon. .Juhász-lele gyűjtemény.

4. Pasa-malmi dűlőben La-Téne ízlésű agyagedény, rajzát lásd a 40. 
számú rajzon. Juhász-lele gyűjtemény.

5. Csoronika-szőllő, Wurster órás szőllejo, 1878 tavaszán, forgatás 
alkalmával, egy cserépedényben: bronz zabla, két tagból szerkesztve, 
melyek mozgathatókig vannak egymásba kapcsolva. H. 044 m., az egyes 
tagok hossza 043 m. Boglár bronzból korongidomú, közepén hegyes 
csúcsba futó lemeze egyenes vonalakból és körívekből szerkesztett áttört 
díszítmény nyel, alul a ruhára erősítésre négy függélyes tag által tartott 
köridomú füllel. Átm. (H)43 m. V. ö. aranyos-marőthi aranygomb. Arcli. 
Ért. U. f. 1. 284. és főköréi lelet. Bronz boglár, a föntobbihez hasonló, de 
lemeze törött. Mint az előbbi, de vastag föld- és patina-réteggel bevonva. 
Derékszög alatt meghajtott bronzcső, nyílásai mindegyikében egy-egy 
keresztben álló bronz szeggel, a hajlási pontnál a cső oldala át van fúrva 
s e lyukban egy mozgatható peczek van, melynek fölső részét 8 gerezd- 
alakú abroncsból szerkesztett gömböcske képezi. A cső végpontjainak 
távolsága 0'09, a nyílások átmérője 04)25, a peczek magassága 04)73 m. 
patinája világos-zöld. A föntebbinek párja, de a mozgatható peczek hiány
zik. Vaslándzsacsúcs, pengéjének hegye hiányzik, tokja kitöredezett. Hossza

12
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0*45 m. Nagyobb cserépedény töredéke. Wurster Antal pécsi órás ajándéka, 
Horváth Antal közvetítésével. R. N. 100/1878.

(1. Daróczy kanonok káptalani házában. 19 cm. magas, feneke felé 
öblös, fiüetlen cserépedény. Petz Ferencz építész ajándéka. R. N. 145/1871.

7. Délkeleti részén a városnak. 3 drb csiszolt, lapos és 2 drb csi
szolt, gyalu alakú kővéső. Juhász-féle gyűjtemény.

8. Jakabhegy. Kettős csonkakúp alakú agyaggyöngyök, csonkagúla 
idomú, átfúrt agyaghálósúly. Juhász-féle gyűjtemény.

9. Kovatelep. Kézzel formált, ujj benyomásokkal ékített agyagedé
nyek cserepei. Juhász-féle gyűjtemény.

10. A város környékén. 1 drb kőgolyó, tetején kerek mélyedéssel. 
Átmérője 14*5 cm. 1 drb füles, durva cserépbögre, magassága 21, nyílá
sának átmérője 13*5, fenekéé 13*1 cm. 1 drb csorba, szűknyilású, durva 
lekötés cserépbögre füllel, magassága 21, csorba nyílásának átmérője 1G*4, 
fenekének átmérője 1P9 cm. Horváth Antal ajándéka. R. N. 10/1870.

11. Makár- hegy. a) 1 drb cserép hamuveder, 54 cm. magas, négy 
félkerek bütyökkel, feneke hiányzik. Horváth Antal ajándékozta a m. n. 
múzeumnak. Arch. Ért. R. f. I. köt. 20. lap.

b) Kétágú szarv, alsó vége felé átlyukasztva, 1 drb. Hossza 29 cm. 
Csiszolt kőbalta, egyik lapján megkezdett nyél-lyukkal. Hossza 9'4, szé
lessége 4*4 cm., 1 drb. Gömbölyű kő, tetején mélyedéssel. Átmérője 0*0 cin. 
Ugyanannak ajándéka. R. N. 105/1806.

c) Szekercze-töredék bazaltból 3 drb, kőeszköz-töredék 2 drb, agyag- 
súly, magassága 9*6 cm., keskenyebb oldalai völgyeitek 1 drb, horgászkő 
7 drb, agyageszköz-töredékek 2 drb, edénytöredék 3 drb, négyszögletes 
töredék 1 drb. Ugyanannak ajándéka. R. N. 51/1887.

d) Csontvéső. Hossza 25, szélessége 8*5 cm. Mindegyik oldalán két- 
két lyukkal ellátott csonteszköz. Hossza 19*8, szélessége 0*5 cm. Átlyu
kasztott csonteszköz. Hossza 12*3 cm. Szarv. Hossza 31*2 cm. Agyag
korong. Agyagkúp. Magassága 17 cm. Kőeszköz-töredék. Hossza 15*8 cm. 
Bronztőr, egyik végén behajtott. Hossza 15*8 cm. Ugyanannak ajándéka. 
R. N. 140/1871.

e) Kő-amulette, hossza 8, szélessége 1—2 V2, vastagsága 1*5 cm. átfúrt, 
1 drb. Magzúzókő, különféle alakú, 8 drb. Súly égetett agyagból; magas
sága 5*5—13*5, alaphosszuk 3*5—11, alapszélességük 3—7*5 cm., 10 drb. 
Orsóféle agyaghálósúly; mag. I—4, a lyuk átm. 0 mm.—2 cm., 28 drb. 
Agyagkorong, átm. 2 ' / 2—8 cm., vastags. IV2—3*3 cm., 3 drb. Agyagkari
kák, átm. 3—6*5 cm., 0 drb. Agyagtuskók, 14—20—27*5 cm. magasak, 
3 drb. Agyagszíírő-darab fekete agyagból, 3 drb. Agyagpohár, töredezett 
peremű, 1 drb. Agyagedény-töredékek, díszítve czifrázattal, 4 drb. Agyag- 
cdényfülek, agyagból, 3 drb. Agyagedény-töredék fekete agyagból, 1 drb. 
Agyagmericze fekete agyagból, kis füllel, 1 drb. Agyagfülek, 10 drb. 
Agyagcserép-töredékek, 0 drb. Szarvasagancs kalapács-töredék, 8 cm. 
hosszú, 1 drb. Szarvasagancs-oszköz, 34 cm. hosszú, 1 drb. Ugyanaz, 
20—29 cm. hosszúak, 2 drb. Agyagkanál kis átfúrt nyéllel, hossza 9*3,
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szól. 7'5 cm., 1 drb. Agancstöredék fúrási kísérlettel, hossza 3'5 cm., 1 drb. 
Agancseszköz, simított, öt lyukkal, hossza 18 cm., 1 drb. Agancskés 17'8 
cm. hosszú, l drb. Agancseszközök, tőr, véső stb., hosszúságuk 5, G, 31'5 
cm., 8 drb. Koponyadarabka, 1 drb. Kutya-csontok (fejek és állkapcsok, 
a 110. sz., dr. Jeitteles szerént Canis matris optimae a 107. bastard), G drb. 
Agancseszközök, 16 drb. Agancstőr, 15*6—31 cm. hosszúak, 4 drb. Vad
kanfog, kétfelé hasadt, tőrré alakítva, hossza 16 cm., 1 drb. Kőkalapács- 
töredékek, a lyuknál eltörve, 4 drb. Kő-amulettek, egyik átfúrva, a másik 
a lyuknál eltörve, 2 drb. Edényfül fekete agyagból, 1 drb. Hálósúly agyag
ból, átfúrva, 1 drb. Agyaggomb, átfúrva, 2 drb. Agyagbögre letört füllel, 
2 drb. Agyagedény fül nélkül, 1 drb. Agyagedény-töredékek durva agyag
ból, 8 drb. Agyagdarab égetett (a—b), 2 drb. Agyagedény-töredékek, az 
egyik fehér anyagból képezett díszítéssel, 4 drb. Állkapocs, 2 drb. Agyag- 
edényfiilek, 1) drb. Agyagbögre, fehér anyaggal kitöltött díszítéssel, magas
sága í), szájának átmérőié 10*7 cm., 1 drb. Agyagedény-töredékek hasonló 
díszítéssel, 2 drb. Agyagtál, nagy fekete és töredékei (4 drb tör.), 2 drb. 
Ugyanaz, kisebb, 3 drb töredékkel (a, b, c), 1 drb. Agyagedény-töredékek, 
24 drb. Bronz karika-töredékek, 10 drb. Bronz karika-füzér, 23 darabból 
álló s 1 drb kettős karika, 24 drb. Bronz karika-töredék, 5 drb. Bronz tű, 
1 drb. Vasláncz töredékei 3 darabban, 3 drb. Horváth Antal és Szon- 
tagli Mátyás (160, 199—215) ajándéka. E lelet részben a m. t. akadémia 
arehaoologiai bizottságának és a m. n. múzeumnak költségén ásatott ki. 
305/1876. 174—216.

f) Csonkakúp alakú, fölfelé szűkülő edényke, egyik oldalán egy fül 
töve látszik. Finomabb szemcsével soványított agyagból, kézzel formált, 
szürkére égetett munka. Magassága 2*8, szélessége 1 '5 cm. Juhász-féle 
gyűjtemény.

2 drb. pattintgatott kovaszerszám (fúró), 2. számú rajz, 3. sz., vakaró
kés u. o. 8. sz.

2 drb csiszolt kőék töredéke, az alsó rész az éllel.
1 drb csiszolt gránit kalapács nyél-lyukkal, 5. számú rajz, 2. sz.
3 drb faragott agancsbalta nyél-lyukkal, 7. számú rajz, 1—3. sz.
20 drb szarvasagancs gyártási hulladék, a jellemzőbb darabjaiból 

12 drb a (5. szánni rajz, 1—12. sz.
3 drb csiszoló-kő és gabnazúzó, kettőnek rajzát I. a 3. sz. rajzon,

1 drb kőgolyó (pattintgat-ó kő?).
33 drb agyaggyöngy; jellemzőbb darabjaikat I. a 9. sz. rajzon.
1 drb agyag lenfésű (?), 9. sz. rajz alulról a második sorban balra 

eső és 8 drb henger, átfúrt korong és csonka gúla alakú hálósúly, 9. sz. 
rajz alsó sor.

2 drb öntőminta homokkőből, az egyik késnyél (15. számú rajz), a 
másik füles, tokos véső (16. sz. rajz) öntésére. Juhász-féle gyűjtemény.

g) 1 drb öntőminta homokkőből, csüngő dísz öntésére szolgált 
(17. sz. rajz), M. n. m. LXII. 7. Cat. p. 136. fig. 142. Hampel: Ant. préh. 
de la Hongrio XIV. 5. 1/2. n. i. m. IV. tábla, 3. sz.
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12. Makáralja. A Makár-hegy alján több helyütt akadnak őskori 
tárgyakra. Különösen gazdag ama hely, mely a téglavető-telepen fekszik 
s ismeretes egy másik is, a téglavetőtől nem messze egy szellőben. (Hor
váth: Arch. Ért. R. í. 1878. XII. köt. 37. I.) A téglavetőből származnak:

a) 1 drb csiszolt, átfúrt kőszekercze-töredék. Hossza 8, szelessége 
6'5 cm. 18 drb feketére, I drb sárgára égetett agyagedény-töredék. Hor
váth Antal ajándéka. R. N. 105/1866.

b) Cseréptöredék fehér tömésü ékítménnyel. Ugyanannak ajándéka. 
R. N. 73/1869. 14.

Az alábbiakról nem bizonyos, hogy a Makáraljának melyik pontjáról 
származnak, de legvalószínűbb, hogy szintén a téglavetőből:

c) Agyagedény (csésze). Falai egyenesek, a fenék felé szűkülök, úgy, 
hogy az edény alja félgömb alakot nyer. Fenekén 3*2 cm. átmérőjű belior- 
pasztás van. Füle a karimáján nem megy túl, de fele hiányzik. Teste 
fehértömésű mintával van díszítve. Az edény fölső karimáján, mely azon
ban mindenütt le van törve, szintén volt ily díszítmény és pedig 3 mm. 
széles abroncs alakjában, mely csak fülénél szakadt meg. Finoman isza
polt anyagból, kézzel formált, hamvas feketére égetett munka. Magassága 
13*5, átmérője 10*5 cm. Arch. Ért. R. f. 1872. III. köt. 149. 1.

d) Agyag-tálacska, ellyptikus formájú, lapos fenekű oldalai pánt alak
ban futnak a fenék körül; közepén függélyes keresztfái osztja két részre; 
egyik vége letörött.

Átfúrt fenőkő; találták egy kisebb fajta, díszített agyagedényben, 
csontok fölött.

Agyag-urna (31. sz. rajz, 2. sz.), agyagtál (u. o. 1. sz.) és bronz 
sodronytekercs-töredék (u. o. 3. sz.) égetett temetkezésből.

Agyag-urna (32. sz. rajz, 2. sz.), agyagtál (u. öt 1. sz.). agyag talp- 
csöves tál (n. o. 3. sz.) és 7 drb pántkarika alakú bronzgyöngy (n. oé 4. sz.) 
égetett temetkezésből.

Bronz karperecz (33. számú rajz) égetett temetkezésből. Átmérője 
4‘2 cm.

Bronz karperecz 2 drb töredéke. Juhász szerént csésze alakú urná
ban találták gyermek csontváz társaságában. (?)

11 drb nagyobb, 5 drb kisebb kettős csonkakúp alakú agyaggyöngy 
szórványos leletekből.

Bronz lándzsahegy. Arch. Értesítő. II. f. 1896. XVI.
Vaskarperecz-pár, valószínűleg trébelt bronzlemezzel voltak burkolvn. 

Maga Juhász találta urnában hamvak között (37. sz. rajz).
Kétélű, csiszolt gránit-csákány (5. sz. rajz, 3. sz.)
Csiszolt gránit-balta (u. o. 1. sz.)
Agyagedények, jellemzőbb darabjaikat 1. a 28. és 29. sz. rajzokon. 

A 28. számú rajzon látható kétfülü edény, az ugyanazon sorban vele 
szemben rajzolt egy fülű darabbal együtt találtatott a termő réteg alatt 
1 m. mélyen. Juhász-féle gyűjtemény.
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13. Molnár-utcza, Schapringor J. házában, mintegy 10 láb mély
ségben: edényrész szürke agyagból, korongon készítve (V), füllel, kréta
betétes díszítéssel, széle rovátkos. Magass. 7'4 em., 1 drb.

Ugyanaz, dudorral s hasonló ékítéssel, széle rovátkos. Öble alsó 
részén egymást metsző bekarczolt vonaldíszítéssel. Mag. t0’5 cm., 1 drb.

Ugyanaz, dudorral. Öble egy vízszintesen körüli utó, domború s rovát- 
kokkal ellátott vonallal két részre van osztva; fölső részén négy kettős 
körrel, a mélyedések krétabetétesek. Alsó részén a középvonaltól a fenékig 
haladó bekarczolt vonaldíszítéssel. Mag. 7, öblének átm. 4 cm. 2 darabból 
összeragasztva.

Csésze szürke agyagból, korongon készítve, füllel és szélén három 
kis dudorral. Mint a föntebbick, ez is krétabetétes díszítéssel. Mag. 5-5, 
szájátm. 8, íenékátm. 3‘3 cm.; 4 darabból összeragasztva és szélén csonka.

Csupor szürke agyagból, hasonló díszítési móddal. Mag. 5, szájátm. 
7'8, Íenékátm. 2'5 cm.; 2 darabból összeragasztva, oldala és széle csorba.

Kis csupor, vonalkor és rovátkos díszítéssel. Oldalán két füllel. Mag. 
4*3, szájátm. 3'3, öblének átm. 5, íenékátm. 1*8 cm.

Hasonló agyagedény feneke. A fenék átm. 3, az egész hossza 8’5 cm.
Hasonló agyagedény töredéke, 1 drb.
Apró cserépdarabok krétabetétes díszítéssel. Schapringor Zsigmond, 

a pécsi gázgyár igazgatójának ajándéka, Horváth Antal közvetítésével. R. 
N. 198/1880.

14. Perczel-utcza. Agyagtál (8. sz. rajz, 1. sz.), ismeretlen rendeltetésű 
agyagtárgy-töredéke. Juhász szerént az ős homokban. (Valószínűleg a har
madik rétegben lévő futóhomokban.) Juhász-féle gyűjtemény.

lő. Posta-, vagy Pasta-völgy. így neveznek egy Pécstől délre fekvő 
szőllő-hegyet, Pécs határában. Letört fülű, fekete agyagbögre, öble körül 
három-három párhuzamos vonal közé foglalt, alul csúcsos, fehér tömésii 
vonal és körkörös ékítményekkel. Magassága (Vb, öblös nyílásának átmé
rője 6 cm. Horváth János kir. tanácsos ajándéka. R. N. 119/1867.

lb. Pécs vidéke. Fületlen bronz tokosvéső (24, 25. sz. rajz). Juhász 
pécsi leletnek mondja. Hossza 9'5, szélessége az élnél 4, a peremnél 4 cm. 
Juhász-féle gyűjtemény. Arehaeologiai Értesítő. U. f. 1896, XVI. k. 159. 1. 
5. ábra.

Csonkakúp alakú agyagedény. Fületlen csésze. Juhász olvasztó- 
tégelynek tartja falának durva készítésmódja s rendkívüli keménysége miatt. 
Szerénte a 15. számú rajzon bemutatott késnyél-minta leihelyén találta
tott. Magassága 5, szélessége 7 cm. Juhász-féle gyűjtemény. Arch. Ért. 
U. f. 1896. XVI. 157. 1. 4. ábra.

2 drb bronz rögöcske a befürészelés nyomaival. Juhász-féle gyűjte
mény.

Pulszky Ferencz egy barbár ezüst érem-leletet mutatott be Pécsvidé- 
kéről az országos régészeti és embertani társulat 1879. évi deczemberliavi 
ülésén, mely Egger Dávid tulajdonában volt. Arch. Ért. R. f. VII. 14.
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Valószínűleg ebből származnak a Juhász-féle gyűjteményben lévő dara
bok is.

Pócsvánul. Ismeretlen rendeltetésű kőeszköz. Tulokszarv alakú idom- 
talan fogantyút képez. Juhász-féle gyűjtemény.

Püspök-Bogád. Bronz gombostű. Feje megegyez egy ijx)lysági tű 
(Areh. Ért. R. f. III. 107.) példányéval, de a p.-bogádinak négy gerezdje 
van. Feje alatt orsó alakú és spirál, meg zeg-zug vonalból alkotott három
három sáv ékíti. Hossza 12’2 cm.

Püspök-Szent-Erzsóbet. Csiszolt, átfúrt kőbalta, mindkét lapján az 
éltől a nyél-lyukig vonuló mélyített csatornával díszítve. Hossza 10'8, szé
lessége a nyél-lyuk irányában 4‘3, fokának szélessége a nyél-lyukra derék
szögű irányban 5*3, körszelvény alakú élének átmérője 4'8 cm. Csáky 
Zsigmond ásatásából. R. N. 2/1888.

Csiszolt kőbuzogányok és töredékeik kész és megkezdett nyél-lyukkal. 
(5. számú rajz, 13—16. sz.) Juhász-féle gyűjtemény.

liiulfn. Átfúrt agancs-kalapács. Hossza 15, szélessége 7 cm. Csont- 
kalapács nyél-lyukkal; hossza 10 cm. Csontszcrszám-részlet. Agancs-kala
pács. Egetett agyagedény töredéke, föl ül étén ékítéssel. Átmérője 10, ma
gassága 11 cm. Égetett agyagurna töredéke, füllel. Hossza 15, szélessége 
15 cm. Ugyanaz, vastagfalu, négy apró bütyökkel. Magassága 20, széles
sége 25 cm. Mint az előbbi, de csak egy bütyökkel. Magassága 25, szé
lessége 25 cm. Egetett agyagbögre, füle letört. Magassága 6, átmérője 
5'5 cm. Égetett agyaggomb átfúrva. Átmérője 7 cm. Kämmerer Ferenez 
ajándéka. R. N. 8/1884.

Szabolcs község határában, mint Horváth Antal Írja, a szabolcsi 
kőszénbányát Üszöggel összekötő új vasút munkálatai alkalmával, egy 
kevéssé délre ama ponttól, hol a közönséges kocsi-útat, mely Szabolcsra 
vezet, az új vasút átvágja és a hol épen egy vasúti őrház is áll, egy ős
kori letelepedés nyomaira akadtak, úgymint szenes rétegben vastagabb és 
durva, valamint vékonyabb és finomabb, de korong nélkül készült edé
nyek darabjaira, de bővebben e helyet Horváth át nem vizsgálhatta.

Ugyané község határában, a Pécsváradjára vezető kocsiút bal felén 
fekvő uradalmi téglavető telkén, szintén egy igen érdekes őskori tele]) 
van, melyen úgynevezett pannoni ') edények fordulnak elő. A szenes 
és sok helyen vörösbarna égett szinti réteg, melyben ez edények találtat
nak, mintegy 3 lábnyira van a föld szilié alatt; kiterjedése e telepnek, a 
mennyire Horváth vizsgálhatta, igen csekély volt. Az edények művezető 
és a czifrázatok motívumai teljesen megegyeznek amaz edényekkel, melyek 
a negyvenes évek elején Árpád falú környékén, vagy a Posta-völgybe (sic) 
vezető út oldalán találtattak és melyekből a m. nemz. múzeum is több 
darabbal bír. Ezeket Horváth János kir. tanácsos és Horváth Antal aján-

b Pannóniái edényeknek Römer nevezte el a fehér tömésU ékítéssel díszített agyag- 
edényeket. Ez elnevezés helytelenségéről később ő maga világosította föl a szakközönsé
get, minthogy ily ékítésü darabok Pannónián kívül sok más helyen is előfordulnak.



LELETSTATISZTIKA. 183

dékozták a régiségtárnak. (Areh. Értesítő. R. í. 1878. XII. k. 36.) V. ö. 
még a római leletekkel.

Egyfülíi agyagbögre, liengerded formájú, keskeny kihajló peremű. 
Füle alatt körömbenyomásekkal alkotott körülfutó vonal ékíti. Finom szem
csés agyagból barnára égetett, kézzel formált munka. Magassága 4-2, 
átmérője 4'9 cm. Csiszolt kőkalapács töredéke. Hossza 4‘6, vastagsága 
4’2 cm. Mindkét darab a pécsi székesegyház szabolcsi uradalmának tégla- 
házából került ki. Horváth Antal ajándéka. R. N. 196/1876.

Pattintgatott kovapengék (V. ö. :2. számú rajz). Gyalu alakú, csi
szolt gránit véső töredéke nyél-lyukkal s a nyél-lyuknál eltörve (5. számú 
rajz, 5. sz.) Két darab agyagedény (8. számú rajz, 3—4. sz.) Négy és 
öt ágú, csillag alakú agyaggyöngyök. 7 drb borostyán- (?) és üveggyöngy. 
.1 uliász-íele gyűjtemény.

Szekeső. Fekete cserépedény rövid, kiálló rovatokkal. Rómcr Flóris 
Ferencz ajándéka. R. N. 43/1870. 73.

Szilvás. Pattintgatott kova és chalcedon szilánk. (Arch. Ért. R. 1‘. 
1870. III. k. 149. 1. Fekete szinti csiszolt kőeszköz töredéke. R. N. ö l /1867. 
Gömbalakéi agyaggyöngy. Lempak János ajándéka. R. N. 48/1867.

Tésenv vidéke. 1 xlrb sertés kanfog. 6 drb különböző állatfog. 103 
drb különféle állatcsont-töredék. 3 drb szarvasagancs-töredék. Kagylóhéjak. 
Csiszolt, átfúrt kőbalta-töredék ; hossza 6 cm. Ugyanaz, hossza 10 cm. 
Ugyanaz, hossza 4 cm. Ugyanaz, hossza 3 cm. Ugyanaz, hossza 7 cm. 
Égetett agyagöblönv, oldalain négy apró bütyökkel; magassága 9, átmé
rője 4 cm. Ugyanaz, de pereme csonka; magassága 16, átmérője 20 cm. 
Egetett agyagedények töredékei, 36 drb. Égetett agyagbögre füllel s olda
lain két bütyökkel; fölső része csonka; magassága 1P5, átmérője 11 '5 cm. 
Egetett agyagöblöny; magassága 10’7, átmérője 13‘5 cm. Ugyanaz, de 
fölső részén két füllel; magassága 17, átmérője 11 cm. Égetett agyagbögre 
füllel, csonka; magassága 8, átmérője 8 cm. Égetett agyagöblöny feneke; 
átmérője 12 cm. Égetett agyagöblöny töredéke füllel; átmérője 12 cm. 
Egetett agyagtál töredékei, 6 drb. Égetett agyagbögre; magassága 8, átmé
rője 6 cm. Égetett agyagedény alsó része; átmérője 3 cm. Egetett agyag
tárgy lyukkal; átmérője 8 cm. Égetett agyaggyöngyök; átmérőjük 2 cm., 
2 drb. Égetett agyagkúp (hálósúly), fölül átlyukasztva; magassága 10 cm. 
Égetett agyagedény fölső része, füllel; magassága 14 cm. Átfúrt égetett 
agyaggömbök; átmérőjük 6 cm., 8 drb. Hasonlónak fele; átmérője 6 cm., 
1 drb. Égetett agyagedény fülek; átmérőjük 6 cm., 7 drb. Égetett agyag- 
edények töredékei bekarczolt vonal- és kördíszszel; átmérőjük 6—12 cm., 
7 drb. Egetett agyagtárgy bekarczolt háromszög díszítéssel; átmérője 8 cm. 
Égetett (két darabból összeragasztott) agyagedény alsó része; átmérője 
6 cm. Br. Brussel ajándéka. R. N. 90/1885.

Tőttős. Pattintgatott kovapengék (V. ö. 2. számú rajz). Gömbkét- 
szög alakú, csiszolt, vörös homokkő-csákány nyél-lyukkal s nyél-lyuknál 
eltörve. (V. ö. 5. számú rajz, 3. sz.) Hasonló keskenyebb töredék gránit
ból. Hasonló ép, fekete márványból. Juhász-féle gyűjtemény.
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Vaszar. Gyalu alakú, csiszolt, kővéső barna palából. Hossza 7, szé
lessége 5 cm. Vétel Ebenhoch Forencztől. K, N. 107/1882.

Villány. Pattintgatott és csiszolt kőszerszámok, pattintgató, csiszoló 
és őrlőkövek, agyag faltapaszok, gyöngyök és edények (35. számú rajz). 
Kéz lapos véső (10. számú rajz). Rézcsákány (13, 14. sz. rajz). Bronz 
öntőrög (30. számú rajzon a 2-ik számú sarló alatt). Bronz tokos véső 
(u. o. 1. sz.) Bronz sarló (u. o. 2. sz.) Bronz lándzsacsúcs (u. o. 3. sz.) 
Üreges bronz eszköz, gyalu forma (u. o. 4. sz.) Bronz kés, 2 drb, az egyik 
u. o. 5. sz., a másik mint Hampel (i. in.) XVI. t. 7. sz., de nyelének füle 
nincs. Bronz karperoczek (30. számú rajz, ti 7. sz.) Bronz sodronytöredék 
(u. o. 8. sz.) 22 drb bronz gombos- és varrótű (jellemzőbb formáikat u. o. 
a 9—20-ik számok mutatják). La Téne ízlésű bronz fibula, 70-ik lap záró 
rajza. .Juhász-féle gyűjtemény.

Kerek agyagcsésze, vonaldíszszel s apró csücsökfüllel; eltört. Hasonló, 
szarvasié lekkel. Apróbb füles bögre karczolt díszítéssel. Agyagcsésze kis 
füllel. Müller Mátyás ajándéka. K. N. 143/1874.

R ó m a i  k o r i  l e l e t e i t .

Abaliget. A község mellett fekvő barlangban eszközölt ásatásai (V. ö. 
őskori leletekkel) alkalmával Wosinszky Mór a barlang bejáratától nyu
gatra eső legelő lejtőjén, római kori égetett temetkezéseket tartalmazó 
temetőre akadt, melyeket amaz alig észreveliatő dombok alatt lelt, melyek 
a mondott területen nagy számban láthatók.

Wosinszky az általa fölbontatott legelső dombocskában 92 cm. mély
ségben, 11 cm. vastag égetett réteget talált, mely az egész tumulus szé
lességében húzódott végig. E réteg tele volt hamuval, szénnel, mesze
sedéit emberi csontokkal s egészen apró edénytöredékekkel. A 2-ik tumu
lus fenekén a szénnel és hamuval teli, vörösre égett földrétegben, három 
római urnát, egy a patinától egészen átmart bronz s két rozsdaette vas
darabkát talált. Az urnák közül kettő jól iszapolt, vörösre égett agyagból, 
korongon készült; öblös teste kicsiny fenéken nyugszik s fölső részéhez 
szűk, mélyen lenyúló két nagy fül crősíttetett. A harmadik urna fekete 
szinü, korongon készült, retek alakú. Füle nincsen; öblös teste picziny 
fenékben végződik s kerek száját a késő rómaikori edényeket annyira 
jellemző, lefelé konyult, vastag perem veszi körül. A 3-ik tumidus fene
kén igen kemény s vörösre égett rétegben hamu, szén, caleinált emberi 
csontok, apró edény töredékek s egy barlangi cseppkő találtatott. A 4-ik 
számú tumulusban 85 cm. mélyen találta az égetett réteget. Itt azonban 
szén, hamu s meszesedett csontokon kívül, semmi tárgy sem találtatott. 
Az 5-ik számú halomban már 3b cm. mélyen lelt szén, hamu s caleinált 
csontok között egy rovátkolt agyaggyöngy fele részét s egy fekete pati
nával bevont ezüst karperecz töredékét. A gyöngy és karperecz régi törést 
mutatott s másik részük már eltűnt a halomból, kétségtelen tehát, hogy
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e tumulust, valamint, a többi egy részét a kincskeresők már régebben 
földúlták és kifosztották. A 6-ik halmot szintén íoldúlt állapotban talál
ták. Már csekély mélységben bevertek vastag peremű s vörösre égett 
urnáknak töredékei, de sírmelléklet már nem volt a halomban. A 7-ik 
halomban egy, ugyanolyan alacsony talpon nyugvó, kettős fülű amphora 
állott, minőt már a második halomban is találtak. Ez amphora tele volt 
calcinált csontokkal s öblös részére két halavány téglaszínű agyagon víz
szintesen körüliutó két széles, sötétbarna szinti szalagot festetlek, alsó 
felét pedig sűrűén egymás mellett alkalmazott függélyes apró vonal mélyí
tése díszíti. Utólagosan ugyanezen díszítést észlelte Wosinszky a többi 
kettősfülü amphorán is. E nagy edény körül még több vörös agyagéi s 
igen vékony falazatú apró edényke is állott, ezek azonban szétmállottak. 
A 8-ik halomban 82 cm. mélyen akadtak az egyenesen álló, kettőslulü 
alapborának nyakára. Már itt is találtak széndarabokat s calcinált cson
tokat. A nagy urna tövében egy, szürke agyagból készült s befelé kanya
rodó peremű tál, valamin1 egy másik iszapolt agyagé, vékony falazatú s 
törésrészén koromfekete edényke állott, ez utóbbi azonban egészen szót- 
mállóit. A nagy urnában egy picziny edénykének töredékei s egy bronz
ból készült, késő rómaikori fibula feküdt. Az edénycsoport egy nagy rakás 
szén és calcinált csont rétegen állott, melyben egy rozsdás vasdarabot is 
leltek. A tumulusnak egy másik sarkában, külön szénfészekben, ismét 
egy kettős fülű amphora s tövében irisált üvegnek apró darabkái, a szén 
közült pedig nagy mennyiségű calcinált csontok találtattak. Az edényeket 
Wosinszky törött és repedezett állapotban vitte haza magával, hogy utó
lagosan összeállítsa azokat, de egyetlen példányt se sikerült neki össze
állítani. (Arcliaeologiai Értesítő. U. f. 1892. XII. 411—418.

Alsó-MimBxent (1. Mindszent).
Butin (Antiana). A ,,Özőllős"-hegy északi lejtőjén kiásott alapfalakat, 

urnákat, faragott föl iratos köveket és Qumlriburgium névvel ellátott követ 
(valószínűleg bélyeges téglát) említ Csaplovics, i. m. 258. 1.

Nyugatra a helyiségtől van egy régi gótli kastély (?) ily felírással: 
..Quadriburgium“. Fényes i. m.

Bronz edényfogantyú töredéke bélyeggel (t>2. számú rajz). Hosszá 
84), szélessége 5'7 cm. Uvegpoliár (72. számú rajz, 2-ik sz.) Juhász-féle 
gyűjtemény.

Bélyeges téglák: !. QVADRIBYR ANA hossznégy szögalakú téglán, 
melynek végéből egy darab letört. A bélyeg hossza 12'2, szélessége 1'8, 
a tégla hossza 88'5, szélessége 27, vastagsága (>'5 cm. Purmann Károly 
ajándéka. R/ N. 122/1888. 2. QVADRIBYR. U. 4. L. Vol. III. 87t)'.) b) 
Rajzát 1. Koller (i. in. Tab. XIV. fig. 11.) Elenchus: Baán és Baranya- 
vár között.

Báránya-Jonö (1. Jenő).
Banwyavar. Négyszögletes castrum, körülvéve sánczokkal. (Römer 

jegyzetei 85, 95. I.) Ugyané romokat említi Szalágyi (i. m. Lib. I\'. p.
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278.) Bél (Baranya Ms. Lat. f. p. 54. Gyurkovics (Ms. Lat. föl. p. 42. v.) 
és Fényes (i. m. I. p. 45.) V. ö. még Bán.

Batina (Kis-Kőszeg) Ad militare. Castellumának romjait említik : 
Koller (i. m. p. 52.) Annales Comitatus Bárányáé (Ms. Lat. f. 3469. f. 
67. y.) Csaplovies (i. m. p. 259.) Fényes (i. m. p. 45.) Haas (i. m. 113.) 
Kémei* (jegyzetei XX. 103—106.) Archaeologiai közlemények (6. k. 165. I.)

A castellum tájáról említ Römer római vályús és szegélyes lodél- 
téglákat és csontokat (jegyzetei XX. 103—106.)

Agyagmécs; fedetlen, szívalakú tál bélcsatornával. Kézzel formált, 
simított, hiányosan égetett belföldi munka. Hossza 15*5, szélessége 10*2 cm. 
Schwerer János ajándéka. R. N. 55/1893.

Sírlelet, melyben csekély csontmaradványok mellett 1 üvegtál (magas
sága 0*96, átmérője 0*21 m .); 0*26 m. magas csutora, arany nyakláncz, 
két nagyobb, 14 kisebb smaragdkővel ékítve, közben apró igaz gyöngyök
kel, melyek közül azonban csak 3 van meg; e 11*8 gr. súlyú láncz hossza 
0*395 m .; továbbá egy félhold alakú arany függő, egy ízléses arany sod
rony gyűrű (súlya 2*1 gr.), egy kis ezüst lemezből készült, üvegre való 
nyaknak a töredéke és 1 Galenus-féle érem. Csáky Dávid ajándéka a 
saját, valamint neje és fiai nevében. (Archaeologiai Értesítő. R. f. 1876. 
X. köt. 198. 1.)

Bronz szobrocska töredéke. (Aphrodite?) Feje, karjai és lábai a tér
den alul hiányzanak. A törzs magassága 12 cm. Lucilla réz érme (HILA
RITAS), Arelianus réz érme (PANNONIAE), Maximianus réz érme 
(GENIO IMPERATORIS), II. Constantinus réz érme (GLORIA EXER- 
CITVS), Constantianus (FI. Cl.) (PROVIDENTIAE CAES SMkr). Csen- 
deries György ajándéka. R. N. 103/1871.

Bronz korong-fibula, négyszer váltakozó kék és fehér zománczsávval 
díszítve. Úgy alsó, mint fölső lapja rovátkás, tűje görbült. Átmérője 5 cm. 
Ugyanaz, fölső lapján rovátkás díszszel ; tűje hiányzik. Átmérője 7 cm. 
Cserépmécs, vörös mázas; fenekén SCA bélyeg. Hossza 8, szélessége 5 
cm. Ugyanaz, barna agyag; fenekén AN ARI bélyeg. Hossza 9, szélessége 
6*5 cm. Schwerer Jánostól, az előbbi vétel, az utóbbiak ajándék útján. 
R. N. 111/1885 és 105/1885.

Egylángú agyagmécs. Hossza 7*9, szélessége 5*2 cm. Pravgyik Antal 
ajándéka. R. N. 28/1887.

Biseuit alakú mozaik tégla. Hossza 7*4, szélessége 5*2 cm. Schwerer 
János ajándéka.

Haas Írja, hogy egy 80 aranyat nyomó hadjeli gömböt találtak, 
melyre sas vala tűzve, de ezen ritka emlék kereskedő kezére került. 
(I. m. 229. 1.)

Bélyeges téglák: 1. a) LEG II AD (C. J. L. Vol. III. 3750.a), 25 
cm. hosszú, 21 cm. széles téglatöredéken, album alakú keretben, b) LEG 
14*8 cm. hosszú, 14 cm. széles téglatöredéken, album alakú keretben; a 
bélyeg nem teljes, a G betű alsó szára függélyesen le van húzva, c) LEG 
II AD, 10*6 cm. hosszú, 9*1 cm. széles téglatöredéken; a G mint az előbbinj
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a keret két vége hiányzik, cl) LEG II AI), 12 em. hosszú, 94 cm. széles 
téglatöredékon liossznégyszögii keretben; a G mint az előhbin; a bélyeg 
alatt két bemélyített körszelvény. Schwerer .János ajándéka. 11. N. 93/1891. 
d) LEG II AD, két végén csúesosan bevágott keretben. Hémer jegyzetei 
XX. 103—100.

2. I\E VI l~E (C. J. L. Yol. III. Suppl. Fase. III. 10005. i.)
3. LE VI A. R. N. 89/1885.
4. a) COHORTIS JT HASTR (C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 

10074 a), 35 ein. hosszú, 14 ein. széles, ketté tört födél téglán, végein kerek 
záródáséi keretben, b) Ugyana bélyegnek HOKI IS töredéke, 13 cm. 
hosszú, 143 em. széles téglatöredéken, e) Ugyana bélyegnek ASTH 
töredéke, 9'5 em. hosszú, 10*5 em. széles téglatöredéken, d) OOH TT ASrl 
(C. ,J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10074b), 213 cm. hosszú, 18*8 em. 
széles, két darabra tört téglatöredéken, egyik végén kerek, a másikon 
egyenes záródáséi keretben, e) Ugyana bélyegnek COH I| A töredéke, 
18*5 em. hosszéi, 18'4 em. széles tégláiöredékon. Schwerer .János ajándéka. 
R. N. 93/1891.

5. COH II hiányos bélyeg.
0. COH III.
7. a) COH VII BR. liossznégyszögii keretben. Römer jegyzetei XX.

103 100. (C. ,J. Vol. III. Suppl. Fase" III. 10008.) b) COH VI BRAN
(C. d. L. Vol. III. 3737 e).

8. Függélyesen és vízszintesen bekarezolt vonalak.
9. Hullámvonalas csikolatok. Schwerer dános ajándéka. R. X. 

89/1885.
10. Föl iratos márványtábla töredéke. Hossza 14, szélessége 94, vas

tagsága 2'7 ein. Schwerer dános ajándéka. II. X. 93/1891.
Erinek: Hadrianustól (117 138) a .Juhász-Jele gyűjteményben.
Bellye. Mértföldkő (C. d. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10049.) Vale

ria, Galerius, Maximianus feleségének (305—311) érme, a .Juhász-féle 
gyűjteményben.

Budmór (Nagy). 1840-ban nagyszerű romokat talállak itt, de törté
neti nyoma nem tadatik. (Fényes i. m.)

Bus/,ikUc/.n pusztáról épületromokat és római téglákat említ az Annales 
Comitatus Bárányáé 3409. f. 07. v. és ennek nyomán Koller (i. m. 52. I.)

Dárda. A régi hídnál 2 drb teljesen rossz löntartású római rézérem 
találtatott. Kremier Antal ajándéka. R. N. 242/1874.

Egregy (Magyar ). Maximianus Hercules (280—305) bronz érme a 
d i ihász-lele gy űjteményben.

Gödre. III. Valentinianus (425—455) érme a duhász-lelc gyűjtemény
ben. .Juhász kéziratos lajstromában ez érem lelőhelyéről azt mondja, hogy 
,,a gödrei volt castellum környékéről.“ Mi alapon szól e lajstrom e helyen 
eastcllumról, nem tudható, de, úgy látszik, falmaradványok, melyek ott 
esetleg találhatók, keltették föl e vélekedést a lajstrom készítőjében.
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Görcsönv. Horváth Antal 1870-ben o községbe rán dúlván, értesült 
arról, hogy az ottani szőllőkben római sírokra akadtak, a leletből azonban 
már egyetlen téglát se szerezhetett, miután több év előtt történt s belő
lük az emlékezeten kívül mi se maradt. Arcliaeologiai Értesítő. R. f. 
1870. III. k. 148. 1.

Harsányról római maradványokat említ Szalágyi (i. m. Lib. IV. ]). 
291. 1.)

Háló (Baranyavár körül) Haas szorént (i. m. 118. 1.) jelenleg is elég 
római épület romjairól nevezetes.

Jenő. Bronz sodrony karperccz négy szál sodronyból csavarva. Köze
pén vastagabb s belül üreges; végei leIé fokozatosan vékonyul s tömörré 
válik; egyik vége kampót, másik hurkot alkot s mindkettő fölé karika 
van szorítva; más két karika szorul a vízszintes főtengely irányában is, 
a karperec/, két oldalára. Körülbelül a közepén ketté tört. Átmérője 6 '6X  7'6 
cm. Bronz karika, nyílt, sima, belső oldalán lapított, 2 mm. vastag sod
ronyból. Ketté tört. Átmérője mintegy ö cm. Pölöskei Ádám ajándéka, 
ki egy sírban lelte, állítólag egy nagyobb urna, egy nyílhegy és 7 drb 
római bronzérem (Hadrianus Constantius és Constantinus) társaságában. 
R. N. 42/1801. É. N. 44/1891.

Keő (Aureus Mons). Fröhlich Róbert szerént temérdek római sír és 
tégla, valamint terjedelmes római falazatra akadtak e községnél. (Arehaeo- 
logiai Értesítő. U. f. 1888. Vili. 2C5.)

Egylángú agyagmécs (58. számú rajz), Juliász-féle gyűjtemény.
Nyílt bronzkarika, mindkét végén állatfejjel. Átmérője b'4 cm. Sárga 

mázas cserépkorsó, öble körül pontokkal s domború félholddal. Gózon 
Gyula ajándéka. R. N. 25/1869.

Kis-Kőszeg (1. Batina).
Kölked határához tartozó földeken, nem messze a Kis-Duna medré

től, Mohácstól egy, Baranyavártól négy óra járásnyira, nagy területen 
elszórva láthatók római romok, ugyanott a Klimó püspök, mint földes úr 
rendeletére foganatosított ásatások alkalmával érmeket és egyéb római 
régiségeket találtak. (Szalágyi i. m. Lib. IV. p. 279.), Katancsicli (i. m. 
p. 64.), Haas (i. m. 114.) Pénzeket és sírokat találtak az új szőllőliegyen 
és vályús, meg szegélyes födél-téglákat. (Rómer jegyzetei XX. 100.) 
Arcliaeologiai közlemények (6. 172. 1.) A Juhász-féle gyűjteménybe Philip
pus Pater (244—249) érme jutott c helyről.

Kővágó-Szőllős. Római sírkamrát találtak Pápa József, Kelenfy 
Mihály és József szántóföldjén s mintegy 100 öl hosszú alapfalazatot. A 
kamra eredetileg boltozva volt, padlatát emberi és állati alakokat ábrázoló 
színes mozaik födte, közepén kő sírláda állott, oldalfalai ki voltak festve. 
A sírláda köveit Pécsett adták el, födelét Horváth Antal vette meg s ez 
házfödél alakú, négy sarkán egy-egy akroteriummal. Hossza 7'8", széles
sége 8 ' lO'/a", magassága 14", a kő vastagsága némely helyen 6" 9". 
(Századok 1868. 69. 1. Arcliaeologiai Értesítő. R. f. 1878. VII k. 60. 1. 
Arcliaeologiai közlemények. 7. k. 189. 1.)
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Bronz lemezedény közepeit átlyukasztott fenék része. (Valószínűleg 
az előbbi szarkophág körül találták. Horváth Antal ajándéka. R. N. 73/1809.

Ezüst ékszer-töredék, kígyófejben végződő visszahajtott végű sodrony
ból, melynek e visszahajlás által képezett hurkába karika van fűzve. 
Ezüst ékszer-töredék, valószinüleg az előbbinek részlete. Alsó vége lapí
tott s egyik lapján bekarczolt ékítés van. Hosszúkásra hajtott ezüst karika 
gömbölyded sodronyból. Zirner M. ajándéka. R. N. 103/1878.

Bronz szobrocska, valószinüleg tripos (háromláb) részletei (63, 04. sz. 
rajz). Mag. 17 cm. Horváth Antal gyűjteményében. Bronz sas (00. sz. rajz).

háncsukról római téglák kerültek egy volt bonyhádi káplán birto
kába. (Rómer jegyzetei XX. boríték.)

Lnskafalú (Mursella). Római omladványait említi Katancsich (i. m. 
p. 10.) és Haas (i. m. 113.)

Laskó. Fényes (i. m. I. p. 48.) szerént a rómaiak idejében itt egy 
Monopol nevű kis városka állott.

Lipovicz (sic). Valószinüleg az Iván-Dárda mellett fekvő lipoviczai 
pusztán, Albrecht főherczeg birtokán, 1875-ben mély szántás közben föl 
lett vetve oly helyen, a hol sok, de mind irástalan téglát találtak. Rajz
ban közölte Rómerrel Müller Alfréd, ki ugyanott mint gazdasági gyakor
nok volt alkalmazva. (Arch. közi. II. k. 1. p. 38.) V. ö. még Villány.

Lőcs. Feliratos arany gyürüfoj, hossznégyszög alakú. Fölirata FIDEM. 
Hossza 14, szél. (V8 cm. Kiegészített képét 1. a 148. lap záró rajzán. Való
szinüleg centurio-gyürü volt. A fölirat kiegészítése valószinüleg „Fidem 
imperatori“, vagyis hűséget (fogadok) a császárnak; a hasonló gyűrűkön 
gyakran ki van téve a császár neve i s ; p. o. „Fidem Constantino“. Corp. 
J. L. III. Suppl. Fase. III. R. N. 107/1894.

Magvar-Egregy (1. Egregy).
Mágocs. Minervát ábrázoló lemez dombormű. Thierhof Károly aján

déka. R. N. 0/1872.
Egy fii 1 ii agyagkorsó (57. számú rajz) és Constantinus-féle (300—337) 

érem. Juhász-féle gyűjtemény.
Mindszent (Alsó-). Bronz karperccz( 71. sz. rajz). Juhász-félegyűjtemény.
Mohács (Altinum). Kézíjj alakú bronz fibula töredéke, rugós tűszer

kezettel. A kengyel és részben a fejrészlet. Lába a tűtokkal, valamint 
rugójának fele hiányzik. Hasonló, (hí épebb, csak tűje hiányzik. Hossza 
34. szélessége L9 cm. Bronz lánezrészlet, nyolezas alakú károm szemből. 
Hossza 8‘6, szélessége 1*2—1 '5 cm. Ólom vámjegy (plombe), egyik lapján 
hét sorban ROB VRI, alatta rozetta, másik lapján, két sorban, gyöngy- 
keretben CL • V | VIL. Átmérője 1 '5 cm. (C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. 
III.) Hasonló, de annyira összeverve, hogy fölirata eltűnt. Hossza 2'5, 
szélessége 24 cm. Bronz gyűrű; fejét két egymásnak ellentett kígyó- 
lej alkotja. Átmérője 1'7—2 cm. Sima bronzkarika; átmérője 24 cm. 
Bronz stylus (V) töredékei, 3 drb. Bronz szeg, fején kampószerii lyukkal 
és farostok nyomaival. Hossza 4, szélessége 0-8 cm. Bronz övkapocs kam
pójának töredéke. Hossza 2‘4, szélessége 5 cm. Bronz fogantyú; félkör
alakú; végein rovátkos ékítés van. Hossza 2'5, szélessége 2‘5 cm. Bronz
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gyűrű, fölső része vésett, elly*p ti kus ék kő re koszszel; köve hiányzik. Átmé
rője 1 (> cm. Tojásdad bronz gyöngy. Hossza 0*9, vastagsága (47 cm. 
Bronz kar-, vagy nyakporccz töredéke, kétrétű sodronyból csavarva; egyik 
végén kitört hurok; másik végén az egyik sodrony rövidebb, a másik 
hosszabb, végén hajlított és el van görbítve. Hossza 3*5, szélessége fölül 
(40, alul 1*2 cm. Hasonló, de egy sodronyból, végén rácsavart hurokkal; 
össze van görbítgetvo. Bronz díszpánt-töredék. Fölső részét trapéz alakú 
szál lagk eret alkotja, melyet kétharmad részben rá forrasztott és ilyen: 
X IX X mintás ékítéssel díszített, elől vaspálezikára göngyölödő 
lemez takar, melynek alsó széléből középen kis csúcs ugrik ki. A keret 
alsó részére kétrétű szallaglemcz van nittelve. Ennek az alsó lemeze sima, 
a fölső pedig egy fölső kisebb s rhombnsba írt négyszirmni rosettel díszes 
és egy alsó nagyobb s háztető alakú kidndorodással ékített mezőre van 
tagolva. Az egész három darabra tört. Hossza 8*9, szélessége 2*4 cm. 
3 drb bronz lemeztöredék, az egyik vésett háromszögecskékkel díszített 
szalag, a másik sima lap két nittelt szeggel, a harmadik domborúan haj
lított lap két szöglynkkal, egyik lyukban szegecscsel. Hosszuk 3, P7, 1 *7, 
szélességük 05, 05, 0*4 cm. Ismeretlen rendeltetésű bronztöredék. Bronz 
dombormű (05. számú rajz). Vétel Róth Miksától. R. N. 111/1888. (Archaeo- 
logiai Értesítő. U. f. 1889. IX. k. 84. 1.)

Római kőkoporsó, melyet 1870-ben találtak s az időben a sóház egyik 
udvarán vizinedonczének használtak. Akkora volt, mint a m. n. muzeum 
középnagyságú római koporsói, négyszögig teteje hiányzott, három lapján 
nem volt semmiféle faragvány, a negyediken (hosszoldalon) a rendes alakú 
fölirali lap látható s ennek oldalán (szélein) egy-egy álló alak. A föl irati 
lapon fölirat nem volt, ilyen alkalmasint soha sem készült, mert a fülűiét 
sima volt s azon nyoma sem látszott, mintha itt valaha véstizés történt 
volna. Az álló alakok annyira meg voltak rongálva, hogy hajdani álla- 
potnkra többé Henszlmann, ki e koporsóról hirt adott, nem ismerhetett 
rá. (Valószínűleg a szokásos fáklyatartó géniuszok voltak.) Anyaga fehér 
mészkő. (Arehaeologiai Értesítő. R. f. 1870. 293. I.)

Igen kopott Constantins-féle rézérem. Radits Ferencz ajándéka. R. N. 
194/1872.

Monostor. Római alapfalakat említ Katancsich és Szalágyi nyomán 
Haas (i. m. 113. 1.)

Nagy- B ii dm ér (1. Bndmér).
Pellérd. Ezüst érmek: Otho (69) Coli. I. 14. Rabina Hadrianus fele

sége (117—138) Coli. II. 17. Faustina Junior Coli. II. 65. Trajanus 
(98—117) Coli. II. 205. Hadrianus Coli. II. 401. E. N. 39/1894.

Pécs (Sopianae). Szalágyi, Koller és utánuk Haas idézett műveikben 
megemlékeznek, hogy Pécsett épületromok, sírok és egyéb római emlékek 
fordultak elő. A két előbbi egyes emlékeket külön is tárgyal. Értesítései
ket kiegészítik az újabb lelettndósítások s úgy* az előbbiekből, mint az 
utóbbiakból a város fekvésére vonatkoznak, a következők :

Haas szerént néhány év előtt a város alatti réten ölnél szélesebb 
római,■ alapfalakra akadtak (i. m. 229. I.) A szigeti külvárosban római
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utczakö vezet ről tesz említést, mely még az ő idejében is jó szolgálatot 
tett azoknak, kiket útjuk a szt. Ferencz kápolnája felé vezetett s azt 
hiszi, hogy római kövezet az is, melyre 1845-ben, másfél ölnyi mélység
ijén, a főpiacz közelében akadtak. ('228. 1.) A városi közkórháznak átellc- 
nében lévő — Koller által rajzban is közölt — római téglákból épült 
hatalmas kapuívet (Koller i. m. XV. tábla, fig. 1., Haas i. m. 228. 1.) 
Gerecze Péter (Archaeologiai Értesítő. U. f. 1895, XV. k. 74. 1.) figyel
mesen átvizsgálta s kimutatta, hogy az távolról se római építés, mint 
Haas véli, mert a rómaiak nem olyan habarcscsal rakták falaikat, hogy 
azt ujjainkkal is szétmorzsolhassuk. 1841-ben új kanonokház építése alkal
mával a munkások római fürdőre bukkantak, melynek hátsó részében, 9 
lábnyira a föld alatt, két bécsi ölnyi hosszú és szintoly széles mozaik 
talajt találtak, mely égetett mészgyúrmából készült Q  márvány- és tégla- 
koczkákból képezett keresztekkel vala kirakva és szőnyegalakot mutatott. 
Az egésznek rajza a püspöki könyvtárban látható, hol belőle jókora darabot 
ma is őriznek. Pajnády pinezéjében is találtak mozaik talajt. (Haas i. m. 
220. 1.) A Haas által említett épületben 1873-ban Troli Ferencz, akkor 
éneklő-kanonok lakott, összeirási száma káptalan-utcza 1 volt, (Aeta nova 
Musei nat, Hung. 158. 1., 375. sz.)

1780-ban fedeztetett föl az őskeresztény cubiculum (sírkamra) a szé
kesegyház ama tornya alatt, melyhez Szakmáry püspök épülete volt kap
csolva. (Haas i. m. 225. 1.)

A buzapiacz egyik házában, pinczeásáskor, mészszivaggal boltozott, 
alkalmasint római pinezére bukkantak, melyet azonban már rég földdel 
temettek be. E földben sok római válú, bölcsös- és faltégla, valamint sok 
cserépedény-töredék között több egész, részint mázas, részint mázatlan 
cserépedényt találtak. (Archaeologiai közlemények, 8. köt, 02. 1.)

Nemrég, mikor a pécsi nagyhid építtetett, régi római hid alapfalai 
födöztettek föl. (Haas i. m. 117. 1.)

A gázcsövek lerakásakor két helyen, úgymint Madarász gőzmalma 
és a ..Koronás-vendéglő előtt, 41/ss lábnyi mélységben, régi országút nyo
maira akadtak, melyeknek irányát meghatározni nem lehetett. Horváth 
Antal rómainak tartja. (Archaeologiai Értesítő. R. f. 1870. Hl. k. 189. 1.) 
V. ö. még föl iratok és bélyeges téglák.

Temetkezési maradványok.

A székesegyház alatti, díszesen kifestett sírkamra (cubiculum), mely
ben erős embercsontokat találtak. (Irodalmát 1. Czobor Béla: A keresztény 
műarchaeologia encyclopaediája, 1880. 141. 1. és Strzygovsky: Kunstge
schichtliche Charakterbilder aus Oesterreich-Ungarn. Wien, 1898.50. 57.) 
E sírkamra mellett, római téglákból készült, 13 őskeresztény sírbolt is 
találtatott. Ezek egyikének rajzát közli Koller (i. m. XIV. tábla, 7. sz.) 
s a rajzon a csúcsos homlokkövek Krisztus-monogrammot viselnek. E 
sírban talált csontváz fejénél volt a Koller i. m. XIV. tábla, 8. sz. alatt
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lerajzolt üvegedény; az u. o. 9. sz. a. lerajzolt töredék pedig e 13 temet
kezés egy másik sírjából való. (Elenchus Tab. XIV. 8. 9.)

Domborműves bronzlappal borított kincses ládácska (Scrimium) töre
déke (86. sz. rajz). Leírását 1. a 119—123-ik lapon. Találták, a régi múzeumi 
jegyzőkönyvek szerént, Nendtvich gyógyszerész földjén 1842-ben. (Rómer 
Aeta nova Musei Nat. 44. lap). Major Móricz szerént a püspöki vár alatt, 
a házak első sorában álló Weidinger Alajos könyvkötő és könyvkereskedő 
házában. (Archaeologiai Értesítő. R. f. X. köt. 176. lap.) Haas szerént a 
székesegyháztól nem messze, egy római sírboltban (i. m. 228. 1.)

A székesegyházból, melyet a legújabb Sehmidt-íele restauráczió 
alkalmával a leggondosabban át kellett kutatni, sőt némely részletét (a két 
főfal és altemplom kivételével) csaknem alapjából újjá építeni, a szüksé
ges bontások közben számos építészeti és szobrászati emlék, köztük külö
nösen sok római temetkezési maradvány került napfényre, melyek nemcsak 
a régi Sopianae területéről és környékéről, hol a római kornak igen szá
mos emléke maradt főn, egészen a míg Pécs vissza nem került a török 
kézről, hanem Marsából. Tentoburgiiimból (Dálya) és Cibalisból (Vinkovce) 
is kerültek oda. A török idők után föllendült építési kedv ugyanis nagyon 
sok régi követ használt föl építésre s kivált a föliratos áldozati kövekből, 
milyenek utak mellett, kertekben, udvarokon szerte hevertek, már Koller 
idejében nem sok volt; azóta pedig az általa ismert és olyan, a milyen 
gyarló rajzban közzétett ily nemű művek is részben végkép elenyésztek. 
Számos ilyen faragott kő és tégla került különben már rég a város és vár 
falába is. Bélyeges tégla került elő magából a székesegyházból is bontás 
közben, de legtöbb anyagot szolgáltattak a bontás alkalmával lehordott 
mull százévbeli fehér márvány-oltárok, melyek, mint már maga az anyag 
is mutatja, római sarkophagokból épültek. Fájdalom, e nagyméretű oltárok, 
melyek a főhajó pillérei mellett állottak, egyes párkányaikban, oszloptal
paik és más részeikben a hajdani szép faragványokkal rakott kőkopor
sóknak olyan csekély töredékeit tartották fönn, hogy épen csak eredetükre 
lehet ráismerni. E töredékes maradványok egymásra halmozva, jelenleg 
egy ablaktalan magtárban vannak elzárva, hol azokat megtekinteni is ez 
idő szerént fáradsággal és költséggel jár, melyeket nem sajnált Gereeze 
Péter dr., kinek az Archaeologiai Értesítőben (U. f. 1894. XIV. k. 389—392. 
és u. f. 1895. XV. k. 73—75.) megjelent dolgozataiból vettük a. föntob- 
bieket is, hogy legalább a, nevezetesebbeket rendszerezve és közölve, azokat 
irodalmi közkinesesé tehesse s kiegészítse Koller ide1 vágó közleményeit. 
Az általa közölt emlékek a következők :

1. Kőkoporsó födelének keskeny oldalából való darab, melyen csak 
csúcsba futó, lödélszerü párkány és háromszögbe foglalt szalagos koszorú 
egy része maradt fönn.

2. Kőkoporsó keskeny oldalának része. Itt a háromszögű mezőben 
Gorgonfő, ettől jobbra és balra, valamint alsó párkánya alatt, viráglevelek; 
a mezőn kívül pedig kígvóban végződő hableánv, vagy más, kevéssé
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fölismerhető alak látható. Az egész jól rajzolt, helyes arányú, de durva 
faragású, inkább csak nagyjában kidolgozott mű.

3. A hosszoldalnak első fele, vagy a koporsó keskeny oldala, melyen 
a pillérek fejezetei, kivált a baloldali és a fölirásból a következő sorok 
elég jól kivehetők. (A. É. u. f. 1894. XIV. 389.) Olvasása Domasewszki 
szerént: . . . . decurio missicius alae | II Aravac(orum) ann(orum) LX | 
Ti(berius) Cl(audius) Cossic[ i | V . . . Domasewszki a föliratos emléket 
Dályából (Teutoburgium) származtatja és tartalmát illetőleg utal a C. .1. 
L. III. kötetének 3271. és 10258. számaira.

4. Sarkophag előlapjának körülbelül fele, a domború kép.arcza letö
rött. Csonka föliratát 1. C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10291.

E négy darab mind fehér márvány s valamennyi a Schmidt-félo restau- 
ráczió előtt föntállott multszázévi oltárok alkotórészeiből való. Ugyaninnen 
került ki a C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10293. sz. sírkőtöredék is. 
Az alábbiak közelebbi leihelyét Gerecze nem említi.

5. és 0. Sarkophag saroktöredékei. Az 5-ik egy pilléreken nyugvó 
széles, kivájt architrav, mely háromszögű mezőre s az ennek sarkainál 
maradt ugyanilyen alakú terecskékre oszlik. A timpanon díszítményéből 
csak egy hosszú levél, a külső bal mezőn pedig egy kígyóban végződő 
tulok látható. A 6. sz. töredékekből csak a pillérfejezet s a bal szöglet
mező maradt épen, melyet egy delphin tölt be. Mindez, mind az oszlop
fejecske két sor akanthus levele lapos domborművek s az egész föltűnően 
hasonlít egy töredékhez, mely a nemzeti múzeumban a közép lépcsőnél 
balra, a sarkophagok közt látható. A fejezet magassága: 9 cm., a delphin 
hossza 23 cm.

7. Férfi alak torsója. A test zömök, de elég helyes arányú. A bal
kezében tartott tárgy, melyre jobb keze mutatóújjával elég könnyedén 
mutat, nem ismerhető föl. Lábszárain nincs ruha, testét térden fölül érő 
tunika s jobb válláról mellén és balkarján átdobott pallium födi. Jellemző 
az oldalon lecsüngő kard, melyet derékszíja tart. Ez utóbbit elül karika 
foglalja egybe. Faragása durva, de a ruharedőzés jó minta utánzását árulja 
el s gépiesnek, annál kevésbé természetellenesnek nem mondható. Kár, 
hogy se feje, se lábai nincsenek. Nagysága 29 X  50 cm. (75. sz. rajz.)

8. 9. Koporsórészletek, de az elsőn három szögbe foglalt koszorú, az 
utóbbin egy magasan kidomborodó pohár némi nyomait kivéve, mi se 
látható.

10. 11. Két másik. Talán valamely oszlopfő szögletéről tört le s való
színűen római eredetű. Tulajdonkép két maszk, melyek derékszögben egy
más mellé állítva, egy kőből faragva lehettek, valamely oszlopfej részei.

12. Síremlék fölső része, mely mélyített körmedaillonban, két magas 
domború mellkópet tüntetett föl, a medaillont pedig csúcsfödél koronázta. 
A férfi arcza egészen elromlott, a nőé azonban, erős sérülései mellett is, 
a szabályos, szép női antik arezot világosan föltünteti. Késő római mű 
lehetett; mit az egésznek elrendezése, valamint a csekély ruhatöredék is 
kétségtelenné tesz és ha nem elsőrendű faragás is, kétségkívül elég közel

13
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áll ;i jó művekhez. Nagysága: a medaillon átmérője 31, a kő vastagsága 
a födélen 21 cin., a födél átmetszete 21 cm.

1 1*5 cm. (76. számú rajz.)
____ /  4'5 cm.

13. Sírkőrészlet, melyből azonban a baloldali pillér és pillérfő egy 
része s a fölirat némi töredéke maradt fönn. A betűkből a következők 
kivehetők: NIV | E T ’CE NEPT(i) | A E • | NI (Arch. Ért. XIV. 391.)

14. Ugyanaz. Homorodásában három arcz magas domború mellképe, 
ezek alatt pedig széles mélyített képszalag, melynek homok-órával elmet
szett kisebb, bal mezején delphin, közepén pedig talán a háromlábú áldo
zati oltár mellett jobbra, balra, egy-egy papnő; az erre jobbra következő 
kisebb képmező, mely a delphoinek megfelelő képét foglalhatta magában, 
hiányzik. E sírkőrészlet, Gfereczo szerént, legjobban hasonlít a Koller által 
(i. m. tab. XIV. fig. 1.) közölt sírkőhöz; melyről már föntebb említettük, 
hogy valószínűleg a m. n. mnzeumba került alakos sírkővel (77. sz. rajz) 
azonos s mely Koller szerént a vártéren ásatott ki s a falba kívülről 
befalaztatott.

Koller szerént (i. m. tab. II. 1—4., tab. XIV. fig. 4, 20, 2.) ugyan
csak a várban találták a következő sírkőtöredékeket is. (0. J. E. Vol. III. 
3309. (Jelenleg a in. n. múzeumban); u. o. Vol. III. Suppl. Fasc. 111. 
10288. (Jelenleg a m. n. múzeumban); u. o. Vol. III. 3313. (.Jelenleg a 
m. n. múzeumban); u. o. Vol. III. Suppl. Fasc. III. 10289. (Jelenleg a 
m. n. mnzcumban); u. o. Vol. III. 3310. (Koller szerént jelenleg a könyv
tár alsó vestibnlumában); n. o. Vol. III. Suppl. Fasc. III. 10292. (Jelen
leg a m. ii. múzeumban); a Kollcr-félc XIV. tábla 2. sz. alatti töredékről, 
mely csúcstető alatt szemközt néző turbánszerii főkötős nőalakot mutat, 
nem tudni, hová került. Koller szerént a várfalba kívül falaztatott be.

A káptalan-utcza 1. számú házában találták a C. J. L. Vol. III. 
Suppl. Fasc. III. 10286. sz. sírkövet. (Jelenleg a m. n. múzeumban.)

1869 tavaszán több római cscréptéglasírt bontottak föl Pécsett, de 
semmi érdekest se találtak; maguk a sírok — mint közönségesen — 
szétromboltattak. (Horváth Antal értesítése. Archaeologiai Értesítő. R. f. 
1870. II. k. 237.) A sírok közelebbi lelőhelyét Horváth nem említi. Való
színűleg az apáeza-utezából valók; ugyanis:

1870. évi szeptember In') 6-án az apácza-utczában, a légszeszvezető 
csövek lerakása alkalmával, az apácza-kolostor északkelet felé kiszükellő 
sarkával egy irányban, egy római sírra akadtak 3'-nyi mélységben. A sír 
négy oldala rendes falazatból állott, befödve azonban háztető alakúkig, 
egymás ellen támasztott téglákkal, melyek szélessége 1'8", magassága 
F8V2" és vastagsága 274". Horváth Antal, ki a lelethez sietett, a szét
rombolt sírban két Constantinus korszaki római kis rézérmet és egy egé
szen ép fekete üvegkarpereczet talált, melynek átmérője 5‘3, az üveg vas
tagsága körülbelül 0’5 cm. E sír is, valamint a Horváth által Pécsett 
észlelt és átvizsgált eddigi is keletelve volt. (Horváth A ntal: Archaeo
logiai Értesítő. R. f. 1870. IV. k. 18. 1.)
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Ugyancsak apácza-utczai római téglasírból származik: a) 1 drb 7 
cm. átmérőjű bronz karika. Horváth Antal ajándéka. R. N. 298/1874; 
b) 2 drb G'6 cm. hosszú bronz, csuklós kézíjj-fibula köröskörül ékítmé
nyekkel. Tűjük hiányzik. Horváth Antal ajándéka. R. N. 73/1869; c) Üveg 
karika, valószínűleg azonos az első helyen említett apácza-utczai sír üveg- 
karpcroczével. Horváth Antal ajándéka. R. N. 247/1870. 34.

A Ferencziek-utczájában a C. J. L. Vol. III. Suppl. Fasc. III. 
10287, 10295, 10296. számú sírtöredékek kerültek elő.

1870-ik évi márczius 11-én, a gázcsövek lerakásakor, a király-utezai 
„Hajó“-vendéglő előtt, római cseréptégla-sírt bontottak föl, melyet egé
szen szétromboltak. A sír 3' mélyen feküdt a fölszin alatt és közönséges 
római faltéglákból állott. Iránya északkelet-délnyugati volt. A sírban állí
tólag semmit se találtak. (Horváth A ntal: Archaeologiai Értesítő. R. f. 
1870. III. k. 105.

A kis-tér 3 ik  számú házban találták a C. J. L. Yol. III. Suppl. 
Fase. III. 10290. számú sírkövet. (Jelenleg a m. n. múzeumban.)

1870. évi május hó 26-ikán a budai vámház közelében, egy kőbá
nyában, 3 római sírra akadtak. A helyszínére sietett Horváth Antal a 
sírokat már szétrombolva találta, néhány bronz tárgyat azonban mégis 
sikerült megszereznie, melyeket a sírok egyikében leltek. E sírok kelétéivé 
voltak s mindhárom a puszta földbe, a talajt képező puha, fehér mész
kőbe volt vágva. Az említett első keletéit sírban a hulla csontjai erősek 
voltak, a lelt tárgyak pedig a következők: 1 drb 6 cm. átmérőjű, nyílt, 
bronz sodronykarperecz, végein ellapítva és két-két beütött ponttal díszítve. 
Egy más, eliez hasonló karporecz. 1 drb, a két karpereezhez igen hasonló 
bronz sodronygyűrű. Átmérője 2‘4 cm .; lapított végeiből egyik hiányzik.
1 drb köralakúlag görbített, 5’3 cm. hosszú bronz sodrony-töredék, talán 
az előbbiekhez hasonló karperecz egy töredéke. A másik sír is keletelve 
volt, de ebben a csontok sokkal gyengébbek voltak s nem is találtak 
ebben semmit. A síroknál tégla-, vagy kőfödél nem volt alkalmazva. E 
kőbányában már előbb is akadtak a most mondottaktól IVa ölnyiro ha
sonló sírokra. (Horváth Antal: Archaeologiai Értesítő. R. f. 1870. III. k. 
188. 1.) E sírmcllékleteket Piacsek Károly a m. n. múzeumnak ajándé
kozván, azokhoz még ugyané sírokból származó, törött nyakú iiveg- 
palaczkot, 1 drb letört fülű, sárga mázas és mázas részein pontozott agyag
bögrét s egy Juh Yal. Constantius-félo rézérmet (FEL TEMP REPARA
TIO) csatolt. A múzeumi jegyzőkönyv szerént csak két sír volt keletéivé, 
a harmadik ezekkel keresztben állott. R. N. 185/1870.

A jezsuiták kollégiumának alapozása alkalmával 1770-ben egy, fest
ményekkel díszített sírboltban ember- és lófej találtatott a többi csontok 
társaságában. Chorographiis celebrium Hungáriáé urbium Artic. Quinque- 
Ecclcsiae edit. Cassov. anni 1770. Szalágyi i. m. Lib. IV. p. 263.

Domborműves sarkophág négy darab töredéke (leírását 1. 139. lapon). 
Találták a pécsi szőllőkben lévő Arany-hegyen.

13*
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Mnk ár alj fi i temetkezésekből került az irgalmns-szerzet telkéről, 
temetkezésből származó: a) 1 drb. vasgyűrű és 1 drb vasdíszpánt töredék; 
b) 1 drb bronz, csuklós kézijjfibula, a találó állítása szerént, a ki a tégla
telep fölügyelője. E tárgyak a Juhász-féle gyűjteménybe kerültek.

A Széchenyi-téren épült néhai Csóby-féle ház lebontásakor, a „Pécsi 
takarékpénztár“ építkezése alkalmával, alapásás közben 1897. évi márczius 
hó vége felé akadtak római sírokra. Az egyiknek fölbontásánál Várady 
Ferencz, e mű szerkesztője jelen volt s az ő magán értesítéséből tudjuk, 
hogy a sírláda római téglákból volt összeállítva; tetejét kőlapok fedték. 
Az egyikben egy üvegkorsót, egy áldozati (?) edényt, egy pár arany 
fülbevalót, egy arany nyaklánczot és egy fejes arany gyűrűt találtak az 
elporladt csontok között, meg egy pénzt. A másikban szintén egy üveg- 
korsót, arany gyűrűt, pénzt és bronz karkötőt leltek. A harmadik már, 
úgy látszik, régebben föl volt bontva, mert üresen találták. A leletek egy 
része Horváth Antalnál van, egy része a városházán.

Egyéb emlékek.

Kőoszlop-töredék, mely körül monorú fonatok közé foglalt kétlevelü 
virágok vannak domborúan kifaragva. Pfilz Máté hagyományából. R. N. 
115/1868.

Női arany gyűrű, fejében ellypticus achat intaglioval. Vésete : balra 
fordult mellkép, a nyak tövénél elvágva, sima keskeny karimájú, kerek, 
redős sapkával. — Aranyozott ezüst férfi-gyűrű, fejében ellyptikus tégla
színű carneol-cameával, melynek vésete balra álló Mars. (?) — Ezüst lerfi- 
gyűrű, fejében inkább kerek camaeával, melynek vésete balra álló Minerva.
— Kígyófejes bronzgyűrű. — Aranyozott bronz karperecz sima henger- 
ded sodronyból, egyik végén hengerded, szélein rovátkos pánttal ékített 
tokkal, melybe a másik vége bedugható. (Zárószerkezet.) — Kígyófejes 
bronz karperecz, sima hengerded sodronyból. — Mint az előbbi, de a 
kigyófejek alatt rovátkolva. — Hasonló bronzgyűrű. — Bronz csuklós kéz- 
íjj-fibulák (V. <">. G8. számú rajz) 5 drb. — Edénykéből növő babérág 
(59. számú rajz). — Egyfülü, mázas agyagkorsó, tojásdad testtel, henger
ded nyakkal. — 3 drb agyagmécs (53—55. sz. rajz). — Bronz üst, félkör- 
alakú, fülbe akasztott fogantyúval (kora kétes), 2 drb bronzkorsó füllel 
(61. számú rajz). — Bronz kanál (69. számú rajz). — Bronz candelaber 
(70. számú rajz). — Tojásdad bronz bögre keskeny kerek talppal s kes
keny nyilásszcgélylyel. — Peremes tálacska alakú bronztárgy (paizsdudor?).
— Üvegedény (72. számú rajzon a nézőnek balra eső darab). — Ugyanaz 
(u. o. a nézőnek balra 3-ik drb). — Természetes nagyságú szobor töre
déke fehér márványból (szőllőfürtöt tartó bal kézfej). Juhász-féle gyűjte
mény (73, 74. számú rajz).

A belvárosi templom háta mögötti épület falában két római fej 
látható befalazva. Gferecze Péter: Archaeologiai Értesítő. U. f. 1895. XV. 
k. 75. 1.
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Mérlegrész bronzból, köröskörül ékítményekkel. Egyik ága sérült. 
Hossza lO'ö cm. Schultz Ignácz ajándéka. R. N. 47/1867.

Zöldmázas, itatott cserépmécs füllel. Hossza 7‘9 cm. Horváth Antal 
ajándéka. R. N. 73/1869.

Arany gyűrű, feje FIDEM fölirattal. Hasonló gyűrű teljesebb fölirat
tal (azaz FIDEM j  CONSTANTINO =  hűséget (t. i. fogadok) Constan- 
tinusnak) előfordult. C. J. L. Vol. III. Suppl. 12033. Mowat szerént (Mem. 
des Antiquaires 1889.) ily föliratú gyűrűket a centuriok és optiók (mind
kettő katonai tisztség) viseltek. (Példányunk kiegészített képét 1. a 148. 
lapon.) Arehaeologiai Ért. U. f. 1895. XV. k. 276.

Bélyeges téglák: IMF bélyeggel. C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 
16694 a). Cursiv föliratú tégla; fölirata megfejthetlcn és 1 drb fölirás és 
bélyeg nélküli tégla. Mindkettőt a pécsi cubiculum táján lelték. (Koller 
i. m. Elenchus, tab. XIV. fíg. 6. 7.)

Fogadalmi oltárok: Jupiternek C. J. L. Vol. III. 3306; Junónak u. o. 
Vol. III. Suppl. Fase. III. 10282; Silvanusnak u. o. 10283; Sóinak u. o. 
10284; Virtus és Honosnak u. o. 10285.

Érmek: Antoninus Fiústól (138—161), Alexander Severustól (222—235), 
Tacitustól (275—276), Probustól (276—282), Magnentiustól (350—353), Juli
anus Apostatatól (361—363), Gratianustól (365—383), a Juhász-féle gyűj
teményben.

Titustól ezüst (79—81) Coli. I. 381. 321. Septimius Severustól ezüst 
(193—211) Coli. III. 270. 311. Traianus Deciustól ezüst (249—251) Coli. 
IV. 334. 11. Volusianustól ezüst (251—254) Coli. IV. 481. 23. Valerianus- 
tól ezüst (253—260) Coli. IV. 324. 101. Saloninától ezüst Coli. IV. 481. 
11. Találták a szigeti külvárosban. Petz Fcrencz ajándéka. R. N. 156/1871.

Probustól réz (SALVS A VG). Találták Tomanek vendéglős házában. 
Horváth Antal ajándéka. R. N. 191/1870.

Pécsvárad. Bronz edényfül; patinája le van súrolva; rajta egy női 
fej és maszk látható, fölül levélalakban végződik. Hossza 15, átmérője 4 
cm. Tolnay Ervin ajándéka. R. N. 95/1885.

Siklós. Kősarkophág van állítólag a várban, mely megérdemelné az 
ismertetést. Gorecze Péter: Arehaeologiai Értesítő. U. f. 1895. IV. k. 75. 1.

Szabolcs. Az e községben fölfedezett telepen (v. ö. őskori leletek) 
több római laltégla darabot és korongon készült cserépedények darabjait 
találta Horváth Antal. Arehaeologiai Értesítő. R. f. 1878. XII. k. 36. 1.

1 drb kérdőjel alakú háttal bírt, úgy látszik rúgós kézijj-fibula töre
déke is van e helyről a Juhász-féle gyűjteményben.

Szajlc (Német-Bóly mellett). 2 drb kerek arany fülbevaló, fölső lyuka 
alatt három gömböcscsel ékítve. 1 drb nyakékszer két négyszögletes és 
tizenhárom kerek bogyóból. Római sírban lelték, a csontváz függőleges 
(valószínűleg kinyújtóztatott) helyzetben volt, a cserese (2 függő) mellette 
feküdt a puszta földben. Kubinyi Elek ajándéka Frivaldszky János útján. 
R. N. 218/1872.
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Szekcső  (Lugio, később Florentia). Castell urnának nyomait említi 
Szalágyi (i. m. Lib. IV. p. 280.) Haas (i. m. 113. és 329.) Fényes (i. m. 
p. 53.) Römer (jegyzetei XIX. p. 139. 140. 141. A vele szemben feküdt 
burgus nyomait (Contra Florentiam) Horváth Antal (Archaeologiai Értés. 
U. f. 1885. v. 37.) és Wosinszky (Tolnavármegye története, I. köt. II. r. 
642. s köv. 11.)

S ír  leletek.

a) 1869. év tavaszán egy állítólag széthányt csontvázon két üveg- 
karpereczet találtak. A karpereczek belső átmérője 5'7, oldalainak magas
sága 0*9, vastagsága 0‘5 cm. Belső faluk lapos, a külső domború. 
Egyik egyszerűen sötét, majdnem fekete, a másik szintén ilyen, csakhogy 
külső lapján mozaikszerüen elhelyezett különféle nagyságú sárga, zöld, 
kékes és fehér hosszúkás pettyekkel van tarkázva. Archaeologiai Értés. 
R. f. 1869. I. köt. 270.

b) Juhász László jegyzetei szerént egy másik sírloletrc is akadtak 
Szekcsőn. A csontváz sírládában feküdt s mellette egy tojásdad testű, 
hengerded, szűknyakú, keskeny, kerek talpú, egyfülü, mázas, római korsó 
s egy másik, szintén tojásdad testű, de talpatlan, mázatlan, keskeny ki
hajló peremű, de korongon készült olyan fületlen bögre volt, a minők a 
népvándorláskor! sírokban nagyon általánosak. E két darab a Juhász-féle 
gyííjteménybe kériilt.

Szekcsőn 1897. január havában szollőirtás alkalmával találtak két 
római tégla-sírra, melyekről Halla János küldött értesítést a munkások 
előadása nyomán a m. n. múzeumnak s egyúttal az egyik sír leleteit is 
beküldte, az intézetnek ajándékozván azokat. A két sír két méternyire 
feküdt egymástól két lábnyi mélyen; az egyikben egy női csontváz volt 
fejjel nyugat felé; a csontok egészen elkorhadtak; a fogak után ítélve, a 
nő 40—45 éves lehetett; két zápfoga u. i. hiányzott, három pedig hibás 
vo lt; a koponyát a találók összetörték s az a többi földdel elhányódott. 
E csontváz fejénél volt egy terra sigillata csésze, alul csonkakúp, fölül 
gömbsáv alakú s keskeny, kissé harántok nyílásszegélyű testtel, melynek 
egyik oldala kitörött ; gömbsáv alakú részén degenerálódott delphin, vagy 
csiga motivumu domború díszítményekkel. Átmérője; 7'8, magassága: 
4’8 cm. Az edény mellett Probus bronz érme (Conf. Coli. V. 489., 
de Av: IMPCPROBVS AVCCONSIIII Rév. SECVRIT PERE; a 
Securitas jobb oldalán I.; a szelvényben VIXXT (?); a medcnczecsonton, 
közvetlen a szárcsontnál, egy lapos, zárt, bronz karika 5—5'2 cm. átmé
rővel, melyről Halla azt véli, hogy a nő valamely sérvbaj ellen (Ge
bärmutter-Vorfall) hordhatta és hogy a karika selyemmel, vagy más 
fonállal volt körülfonva. Halla o föltevésében annál több a valószínű
ség, mert mint ő fölfogja, hogy a köznépnél hasonló női bajoknál fából 
készült, fehér viaszszal átfont karikák vannak használatban, melyeknek 
nagysága e bronz-karikáéval egyezik. Hasonló karikák nagy számmal
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fordulnak elő a római leletek közt s csaknem valamennyit jellemzi a 
hosszas viselés következtében előállott kopás s így épen nem lehetetlen, 
hogy Halla jól sejtett, mikor ebben az antik világ egyik orvosi mű
szerét vélte látni. M. n. muzeum igazgatósági irattár 49, 111/1897. R. N. 
5/1897.

Szórványos leletek.

Arany férfigyűrű, fejében cameaval, melynek vésete jobbra fordult 
férfi főt mutat, fején sima, keskeny karimájú kerek redős sapkával, melyen 
alul gazdag fürtjei lengnek. — Camea; császár fej jobbra babérkoszorú
val. — Bronz rugós kézijj-fibula, kengyelének a fej felé eső vége trombi
tás zárődású. Juhász-féle gyűjtemény.

Bélyeges téglák: a) TARIVIYALERI 0. J. L. Vol. III. 8775. 8.; 
b) R8VI/ u. o. 3775. 9.; c) COH YII BR u. o. Vol. III. Suppl. Fasc. 
III. 10668. d); d) hullámvonalas bélyeg. (Rómer jegyzetei XIX. 138.)

Föliratok: Septimius Severusnak. C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 
10277. Ugyanannak a Cohors Septima Breucorum, u. o. 10278. Caracal Iá
nak a Cohors prima Noricorum (?) u. o. 10279. Fogadalmi oltár Libernek 
és Liborának, u. o. Vol. III. 3298.

Érmek: Trajanustól (98—117) és Claudius Gothicustól (268—270), a 
Juhász-féle gyűjteményben.

1878-ban cserépedényben 20 drb igen szép Constantius-féle római 
aranyat találtak. Egyiken, mely jelenleg a pécsi püspöki könyvtár múzeu
mában van, pánezélos vitéz van, kezében a labarum látható e fölirással: 
Hoc signo victor eris. Négy darab közülük épen annyit nyom, mint 5 kör- 
möczi arany (Haas: 229. 1. i. m.) E hátlapi körirat után ítélve, ez érmek 
Constantius Hallostól eredhetnek (351—354).

Szent-Erzsébet (Püspök-). Juhász László közlése szerént e község 
keleti részén római téglafalazatra bukkantak s annak mélyebb fölhányása 
közben egy kétfülii agyagedényt találtak, melynek teste körte alakú, nyaka 
hengerded, szűk talpa keskeny kerek, magassága 40, szélessége 26, fenék- 
iirmérete 10, nyílás átmérője 8 cm. (51. számú rajz.) Az edényben volt 
egy bronzrúgós kézíjj-fibula, melynek kérdőjelalakú háta a, fejnél trom
bitás záródású, közepét gomb tagolja, végét ugyanaz ékíti; tűtokja kes
keny, egyenes lemez. Ugyané telepről van még egy hasonló, de a fejnél 
koronggá szélesülő hátú bronz fibula s egy népvándorláskori csatnak 
csuklós filmhívó alakított poczke bronzból (58. számú rajz), továbbá 
Augustus (Kr. c. 27, Kr. u. 14) és Marcus Aurelius (161—180) féle érmek. 
Juh ász-fél e gy ű j tömény.

4 drb római bronz- és rézérem. Csáky Zsigmond ajándéka. Archaeo- 
logiai Értesítő V. 278. 1 drb Diocletianus (284—305), 1 drb Licinius 
(307—323) és 2 drb teljesen elkopott példány. É. N. 41/1885.
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Csáky Zsigmond közlése szerént, a község fölötti területen falak 
alapja találtatott, melyből római téglák kerültek napvilágra. A rétszélben 
római fürdő volt. Azt mutatják ama 7 láb hosszú és 5 láb széles czellák, 
melyeknek alapjaiból már sok követ szedtek ki. Szintén van itt egy domb
átmetszés, melyen római országút vonult keresztül. Ez útat a nép „Ordön- 
gős gödör“-nek nevezi. (Archaeologiai Értesítő. U. f. 1887. VII. 436.)

Szent-Lőrincz. Juhász László közleménye szerént egy sírleletet ké
peznek a 107. számú rajzon bemutatott tárgyak (Archaeologiai Értesítő. 
U. f. 1896. XVI. 150.) és pedig 1. sz. csuklós kézíjj-fibula bronzból. 
Hossza 7, szélessége 5'6 cm. 2-ik szám keresztalakú szíjdíszítmény bronz
ból, aranyozva, hátsó lapján a mai vendéggombok nyakához hasonló erő
sítő tagokkal. Hossza és szélessége 4'5 cm. 6. sz. ugyanaz, hasonló két 
erősítő taggal, alul félkör, fölül csúcsos záródású. Hossza 2'7, szélessége 
3‘3 cm. 4. szám ugyanaz, hasonló erősítő taggal, köralakú, fölső lapján 
domború kördíszes. Átmérője 2’6 cm. 3. szám. Bronz karperecz, végein 
stilizált kígyófejjel sima hengorded sodronyból, a kígyófejek alatt rovátkos 
vésottel. Átmérője 5'2—4’4 cm. 5. szám. Bronz gyűrű. Átmérője 1'8—1‘9 
cm. A lelet kiegészítő részei: a) egy másik bronz karperecz, hengereled, 
végei felé fokozatosan vékonyodó sodronyra csavart négy szál hengerded 
sima sodronyból, egyik végén hurokkal ellátva, másik végén kampó volt, 
melyet a hurokba kapcsoltak, de ez a vége letört. A karperecz közepe is 
sérült. Átmérője 7 cm .; b) egy Constantinus-féle (305—307) kis bronz
érem. (Coh. VI 154. 433). E telepen több e nemii tárgy is jött napfényre, 
melyekből a fontieken kívül a Juhász-féle gyűjteménybe került 1 darab 
bronz szíj csat (78. számú rajz).

Valerianus (253—260) érme FELICITAS AVGG 1 drb. Probus érme 
(276—382) Av: IMPC PROBVS P. F. A VG. a császári palásttal és lánd
zsával, 1 drb. Ugyanaz Rév. PAX AVGVSTT x. I. Constantius (305—306) 
1 drb. II. Constantinus (337—350). II. Constantius (337—361) és I. Valen- 
tianus-féle (364—375) apró rézérmek 4 drb. Henk Antal ajándéka az 
„Igazmondódban olvasott fölszólítás folytán. R. N. 155/1874.

Szék  (Magyar-). A községen túl, mikor újabban út készíttetett, római 
téglák és romok találtattak. (Haas i. m. 118. 1.) Sírkő. C. J. L. Vol. III.

Tnpolcza körül Otacilia (Philipus (244—249) felesége) ezüst és Con
stans (350) rézérme találtatott, 3 ölnyi mélységben.

Tósenfún Constantinus-féle (306—337) rézérmet találtak, melyet 
Kovács József a m. n. múzeumnak ajándékozott. Archaeologiai Értesítő. 
R. f. 1877. XI. k. 192.

Villány. C. J. L. Vol. III. Suppl. Fase. III. 10718. Tégla cursiv föl
irattal. Hampel szerént a lipoviczai pusztán lelték, mely Villánytól keletre 
fekszik. (Arch. Epigr. Mittli. aus Oest.-Ung. 1878. II. 80. 1.)

Vörősmurth. A szőllőkben római érmeket találtak, sok murvát (de 
nem bizonyosan rómait). A várhegyen, a jegyző laka fölött, hossznégy- 
szögü castellum maradványait, melynek hossza 250, szélessége 120 lépés,
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valamint sok párkányos és vályús födéltéglát. (Rómer jegyzetei XX. 108. 
Annál. Com. Bar. (31469.) f. 67. v.) A Juhász-féle gyűjteménybe e hely
ről. I. Maximinus (235—238) érme került.

A megye területén talált római érmek kor szerint való áttekintése.

A császár neve s uralkodásának idő
tartama Lelőhely

Augusztus (Kr. e. 43—30 triumvir
Kr. e. 30, Kr. u. 14 császár) P.-Szt.-Erzsébet

T raj amis (98—117) Szekcső és ismeretlen hely-
ről a Juhász-féle gyűj-
töményben.

Hadrianus (117—138) Kis-Kőszeg (Batina).
Antonius Pius (138—161) Pécs.
Marcus Aurelius (161—180) P.-Szt.-Erzsébet.
Alexander Severus (222—235) Pécs.
I. Maximinus (235—238) Vörösmarth.
Philippus Pater (244—249) Kőik ed.
Claudius (II) Gothicus (268—270) Szekcső.
Tacitus (275—276) Pécs.
Probus (276—282) Pécs.
Maximianus Hercules (286—305) Magyar-Egregy.
Valeria, Galerius Maximianus (305—311)
felesége Bolyé.

Constantinus Magnus (306—337) Mindszent.
Magnentius (350—353) Pécs.
Julianus Apostata (361—363) Pécs.
Gratianus (365—383) Pécs.
111. Valentinianus (425—455) Gödre.

U N T é p v á n d o r l á s k o r i  l e l e t e k -

Baán. Átlyukasztott római bronzérem. Philippus (244—249) a Juhász- 
féle gyűjteményben.

Bellye. Arany karperecz, melyet Pulszky Ferencz a népvándorlás 
korába, Hampel József pedig a bronzkorba helyeznek. Arch. Ért. R. f. 
XIV-ik köt. XXXV. tábla.

Kassa. A falu téglaháza közelében két ízben leltek sírokat s azok
ban régiségeket. 1887-ben és 1890-ben mindkét leletből szerezhetett a m. 
n. múzeum jellemző darabokat és pedig: 4 drb négy karélyú rézlemezt 
(122. számú rajz 1—4. sz.), közepükön s minden karély közepén szegecs, 
a szíjra való felerősítés végett; fölső lapjuk aranyozott és rajta bevésett
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vonalak négy hurkos szalagfonadékot képeznek, melyek tán stilizált kígyó
kat példáznak. 4 drb tojásdad rézlemez két-két szögecscsel, szíjra való 
fölerősítés végett; aranyozott fölső lapjukon vésett kígyóvonalas szíjfona
dék (u. o. 5—8. sz.) 1 drb hasonló lemez-töredék; bevésett mintája némi
leg eltérő (u. o. 9. sz.) 2 drb kengyelvas, alul lapított, fölül kintied kari
kával (123. számú rajz, 1. és 2a sz.), az egyiknek (2a sz.) füle inkább 
négy szegletes, alja kívül bordás (1. a 2 b) számú oldalnézetet), a másiké 
tojásdad. 1 drb vas-zabla eredeti alakjából kiforgatva (n. o. 3. sz.) A 3 b) 
és 3 e) rajzok kicsiben mutatják eredeti alakját. 3 drb részben hiányos 
vascsatt (u. o. 4, 5, 6. sz.) 3 drb hároméiü nyílhegy vasból (u. o. 7, 8, 
9. sz.), a melléjük rajzolt ábra liarántos átmetszésüket mutatja. 1 darab 
vaspánt (?) (u. o. 10. sz.) 10 a) fölülről tekintve, 10 b) oldalnézet. (Ham
pel: A régibb középkor (IV—X. század emlékei Magyarhonban 143—145. 
lap. ábrával és CXLVI. tábla.)

1 drb négyszögü, közepén átlyukasztott bronz lemezke (125. sz. rajz, 
1. sz.), 1 drb bronz szögecs (u. o. 2. sz.), 1 drb bronz karika, tán fülbe
valóból való (u. o. 3. sz.), 1 drb apró csat, tüskéje letört (u. o. 4. sz.), 
4 drb apró lemezkés korongocska középen szögecscsel, egészek és töre
dékek (u. o. 5—8. sz.), 4 drb szíjvégről való bronzlemez-töredék (u. o- 
9. sz.), 5 drb vékony bronz léczecske (u. o. 10—14. sz.), 1 drb arany 
fülbevaló; síma karikán lefelé nyíló kosárka, szélét kettős gömböcskör 
szegélyzi, oldalain kívül háromszögekbe helyezett gömböcsök s a kosárka 
fölött a karikán befelé nyúló három kisebb s legfölül nagyobb gömböcs, 
1 drb áttört művű bronz csat, alján három átlyukasztott peczck, mely 
szíjra való erősítésére szolgált; a csat három tagozású fölülete hornyolt 
(124-ik ábrán a jobb oldalt rajzolt darab oldalnézet), 1 drb áttört művű 
bronz csat, pontozott szélii keretben hátraforduló oroszlán; a szél behajlá
sain két felől egy-ogy madár (u. o. a baloldalt álló darab). Hampel i. m. 
145. 1. CXLVII. tábla.

1 drb vaskard, egyélű, görbe, rövid keresztvassal, mely ívelt trapéz 
alakú s végein csúcsos (126. számú rajz). Hampel i. m. CXLVH. táblán 
szám nélkül, leírása hiányzik.

Mindszent (Új-). Vaslándzsa (121. számú rajzon a nézőnek jobbra álló 
darab). Juhász-féle gyűjtemény.

Pécs területéről ismert népvándorláskori leletekről a közelebbi lelő
hely csak két esetben tudható. Az egyik adat szerént a budai városi 
temető mellett, 3—4 láb mélységben, sok csontváz mészburkolatban (?), 
többféle fegyvermaradvány és számos rozsdás és törött római bronzérmet 
találtak, mely utóbbiakból Schmidt Adolf 29 drbot a m. n. múzeumnak 
ajándékozott. R. N. 275/1874. 1.

A másik adat szerént a 127. számú rajzon bemutatott 18, S alakú 
szemből álló bronzláncz, melynek analógiája a keszthelyi népvándorlás
kori sírmező leletei közt fordul elő, a siklósi külvárosi részen találtatott 
s onnan került a Juhász-féle gyűjteménybe. Minthogy e két hely egymás 
szomszédságába esik, föltehető, hogy azok közt egy nagyobb terjedelmű
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népvándorláskori sírmező esik s e részről származhatnak a Pécsről került, 
de lelőhelyük közelebbi megjelölése nélkül, egyrészt a m. n. múzeumba, 
másrészt a Juhász-leic gyűjteménybe került következő e korbeli leletek :

Piacsek Károly és Petz Ferencz ajándékából 8 sír leletei kerültek a 
m. n. múzeumba, melyek közül hat keletről nyugatra irányuló sorban 
(valószinüleg keletelve), a 7-ik és 8-ik pedig észak felé irányúiéban talál
tatott. Az első sír leleteket nem szolgáltatott. A 2-ik sírban volt: 1 drb 
fekete cserépedény; magassága 13'5, nyílás átmérője 10*5 cm. A 3-ik sír
ban 1 drb vas kés (a múzeumi jegyzőkönyvek szerént tőr, a mi, hogy 
tévedés, a tárgy méretéből is világos); hossza 1P5 cm. A 4-ik sírban 
1 drb Constans-féle rézérem: 1)N CONSTANS PF Hév: FEL TEMP 
REPARATIO sis*. Az 5-ik sírban I drb fekete cserépedény. Magassága 
9, nyilásátmérője 8, fonékátmérőjo 5 cm. A 6-ik sírban 1 drb sárga mázas, 
füles korsó; magassága 25, fenékátmérője 6 cm. és 1 drb bronz kapocs, 
ívalakú részén rovatokkal. A 7-ik sírban durva cserép füles korsó, vas
tőr (V) kereszttagja, vaskés, vaskampó, vasvessző, vastöredék és üvegedény- 
darabok, 7 drb. A 8-ik sírban 1 drb barna mázas, füles korsó; magassága 
13*5, nyílás átmérője 3’5, fenékátmérője 3'7 cm., 1 drb bronz stilus (iró- 
vessző), üvegpalaczk részek, Constantinus rézérme Coli. VI. 170. 549. 
Constans rézérme 3 drb. Coli. VI. 270. 160. Constans érmei 3 drb smno 
smkb SM Coli. VI. 271. 167. Constantius érmei: 5 drb Coli. VI. 313. 223, 
1 drb SM AN r Coli. VI. 315. 238., 1 drb bsis Coli. VI. 317. 250, 1 drb. 
Coli. VI. 320. 272., 2 drb SMALB SMÄN Coli. VI. 321. 279., 5 drb Coli. VI. 
352. 33. R. N. 165/1871.

Vaslándzsa, vaskard, vasnyílhegy (120. számú rajz), Juhász-féle gyűjte
mény. Licinius (307—323) átlyukasztott bronzérme. Juhász-féle gyűjtemény.

Állítólag pécsvidéki mocsarakból, vagy a Sárvízből került elő egy 
rekeszes, gránátokkal díszített arany paizskeret. (Hampel: A Régibb Közép
kor emlékei Magyarhonban.)

Szent-Erzsébet (Püspök-). E községben 1885-ben a jegyzőilak fölött, 
Varga János és Bertha Mihály beltelkein, az udvar egyengetése közben, 
mintegy hatvan csontvázra bukkantak, melyek közt hat mellett a ló csont
váza is feküdt. Mindegyik sírban fületlen csupor és egy kis gömbölyű 
fülü ivóedény (v. ö. 113. számú rajz) volt, itt-ott Diocletianus és Domitia- 
nus-iele érmeket és kisebb bronz ékítményeket is találtak. (Arcliaeologiai 
Értesítő. U. f. 1885. V. 280. 1.) Csáky Zsigmond közlése szerént (Archaeo- 
logiai Értesítő. U. f. 1887. VII. 435—436.) a temetkezési hely bárom hol
dat., vagy nagyobb területet is foglal el. A sírok másfél öl mélységben, 
sűrűn, egy ölnyi távolságban voltak egymástól, rendes sorokban, fejjel 
keletnek, lábbal nyugatnak s annyi csontot leltek, hogy szekéren szál
lították cl s egy régi kútba hányták. A lóval eltemetettek fejjel északnak, 
a ló hátulja délnek volt és az ember a lóháton ülve. Huszonnégy 
négyszögölnyi téren hat ember találtatott állítólag lóval eltemetve. (A fön
tebb is említett hat lovas temetkezés.) Bronztárgyak csak egynél találtat
tak; a mit a jelentő össze bírt szedni, azt még 1885-ben a múzeumnak
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küldötte. Köztük egy csuprot s egy füles korsót ÍR. N. 24 és 25/1885); 
több mint negyven darab edényt az ásók szétzúztak. Némely sírban hosszú 
nyakú cserépedényke is volt; ezeket is szétzúzták. A jelentés következ
tében a m. n. múzeum ásatásra költséget küldött P.-Szt.-Erzsébetre, de 
az ásatás majdnem teljesen sikertelen volt. Csáky Zsigmond küldeményé
ben a jelzett edényeken kívül voltak: a) egy kengyelvas, a lábalja négy- 
szögű és füle is valószínűleg négyszögü lemez volt, b) egy zabla oldal- 
pálczái négyszögü gyűrűkkel, c) vaskés pengéje, hat apró vasdarab, 2 drb 
agyagedény hullámvonalas ékítéssel, 1 drb agyag edényfül, 1 drb agyag 
edénytöredék. R. N. 1/1888. A beküldött többi régiségeket mutatják a 
109—111. számú rajzok, úgymint:

108. számú rajz 1. és 2. sz. Csekély kidomborodású kerek bronzlome- 
zck. 3. sz. Szíjvég bronzból, elején a szíj befogadására két egymás felé 
forduló állatfejjel; azontúl sima és csipkézett keretben öt hajlású leveles 
inda, külső rövid indahajtások és körben befelé hajló hegyes levelekkel. 
4. sz. Áttört művű bronz pityke, öv díszítésére, sima keretben, egymásból 
kinövő két, kétfelé hajló levél négy szögecscsel; két példány. 5. sz. Áttört 
bronz pityke két szögecscsel, alján két, kétfelé hajló levél és belőle kinövő 
hét más levéllel; két példány. 6. sz. Egyenes bronztag, középső karikás 
taggal, benne szegecs; két ágán csipkézett szegély (övközépdísz). 7. sz. 
a) b) Áttört művű bronz gomb; idoma kúpszerü, gömbszelvény idomú 
csúcscsal; oldalain ágakból és levelekből álló domborúlatok; három pél
dány. 8. sz. Apró bronz pityke (övköténydísz) sima keretben két kétfelé 
ágazó levél, melyből fölül második levél indul ki, négy szögecscsel. 9. és 
10. sz. Szíj végek bronzból, egészben 7 drb volt a küldeményben, sima és 
befelé hullámos szélű keretben áttört művű díszítmény: három gyűrű egy 
tagban. 11—14. sz. Csuklós övdíszítmények áttört művű nagyobb és vele 
csuklóban járó kisebb tagból; a rajzok fölső és oldalnézetben mutatják; 
volt 12 drb a küldeményben. A kisebb lemezen háromszög körül álló 
levelek domborodnak ki; a nagyobb tagokon gyöngyözött keretben, a 
hossztengely irányában növényszárfélét látunk, melyből jobbra, balra, két 
sorban egy-egy gyürüdző levél indul ki. 15. sz. Szíjvig bronzból, nyelv
idomú, fölülete sima. 10. sz. Bronzcsat karikája és tüskéje. 17. sz. Bronz
csat, a karika s a lemez egybe van öntve; e lemez nyelvidomú, fölülete 
sima s három szögecs van benne. 18. sz. Yasgyürü félgömbidomú bronz 
fejjel; a fejtag széle gyöngyözött. (V. ö. Hampel i. m. 133. 134. lap, 
CXXXI. tábla.)

Ugyané sírmezőről a Juhász-féle gyűjteménybe is kerültek sírleletek, 
melyeknek egy részét az Archaeologiai Értesítőben (U. f. 1896. XVI. k. 
159. 175. 262. 263. 264. 1.) közölvén, tulajdonosuk azt állítja, hogy a szt.- 
erzsébeti telep két részre osztható; egy része lakhelytelep s ez alatt bizo
nyára azokat a falazat-maradványokat érti, melyek közt a 51. számú raj
zon közölt edény és egy bronz fibula kerültek elő (v. ö. római leletek) s 
melyekről Csáky Zsigmond mint fürdőkről emlékszik meg a község fölötti 
területen, Juhász szerént a község keleti részén; a másik része (Juhász
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szerént is) sírmező s ez utóbbi szerént mintegy 40—50 holdon, a falu 
délkeleti dombjain terül el ; a tárgyak 1*50 mélységben találtattak. A 
Juhász-féle gyűjteménybe került tárgyak:

1 drb körte alakú edény kerek füllel (112. számú rajz), teste alul 
kerek lapos fenékbe, fölül keskeny kihajló perembe megy át. A perem 
széle harántosan fut; a fül fölött három körülfutó vonal ékíti az edényt, 
mely jelenleg két darabból van összeragasztva, de még így sem teljes, 
mert egy helyütt gipszszel van kifoltozva s nyílása kitört. Magassága 11*5, 
legnagyobb szélessége 13, nyílás szélessége 6*5 em. Finoman iszapolt 
agyagból halvány rózsaszínre égetett munka, mely ugyanama technikával 
készült, mely a kelta és római műveltség egymásra való kölcsön hatása 
alatt állott elő. — 1 drb főszíj vég (109. számú rajz, 1. sz.) kettős áttört 
lombdíszes lemezből. Fölső végét stilizált levéldísz zárja; a lemezek min
tája öt hajlású inda. Hossza 13*5, szélessége 3 cm. — 1 drb mellékszíj- 
vég, övkötény szíjáról; hasonló az előbbihez (u. o. 2. sz.): hossza 4*7, 
szélessége 1*6 cm. — 1 drb szíjcsat (u. o. 5. sz.) Elyptikus, elől csúcsos 
szíj kerete két egybehajló ágat példáz, melyeknek alul a csukló tagoknál 
egy-egy stilizált mellékága van. A szíjnyúlvány levélmintája olyan, mint 
a főszíj végé, de az inda indulásánál és a nagylevél bekanyarodása fölött 
kettős kis levéllel, fölül két, alul egy nittoló-szög. Minthogy a peczek s a 
csuklótagot egybe tartó szeg hiányzik, a keret és szíjnyúlvány külön álla
nak. Hosszúk együtt 6*2, szélességük a keretnél 4*1, a nyílásnál 2*9 cm. — 
2 drb bronz övszíj-díszítmény; az öv stilizált lombdíszszel (u. o. 6, 7. sz.) 
Hosszuk 2*6, szélességük 2*8 cm. — 2 drb hasonló kisebb az övkötény 
szíjáról, újabb bőrrel és spanyol-viaszszal egyberagasztva (u. o. 3. sz.); 
hosszuk külön-külön 1*7—1*8, szélességük 1*6 cm. — 1 drb bronz szorító
pánt, az öv fölszereléséből; sima, két végében egy-egy nittoló-szög; hossza 
3*6, szélessége 1*5, vastagsága 1*2 cm. (u. o. 4. sz.) A Juhász-féle gyűj
teményből eddig fölsorolt tárgyak, tulajdonosuk szerónt, egy sírban talál
tattak, a melyben ezeken kívül, még egy teljesen tönkre ment kengyel- 
vas is találtatott volna, lócsontok társaságában. Van azonban ezeken kívül 
a nevezett gyűjteményben még más 13 drb övgarniturához tartozó íemtag 
és pedig:

a) A 110. számú rajzon: az 1. számú főszíj vég négyszeresen csavarodó 
hullámvonalas indával áttört díszítéssel, mely indák főlevelének szive vájt; 
fölső végén két egymásnak szemközt fordult kutya; fölső része az áttört 
dísz; a szíj vég két lemezű, alsó végén egy, a fölsőn két nittoló-szög. 
Hossza 8*7, szélessége 2*2 cm. A 6-ik számú mellékszíjvég hasonló, de 
nem vájt levelű mintával; fölső végén indadísz; hossza 4*4, szélessége 
1*4 cm. A 2—5-ik számú kéttagú csuklós díszítmények fölső nagyobb tag
jukon, melyen a fölerősítésre szolgáló két-két nittoló-szög van, áttört négy- 
levelii minta, alsó kisebb tagjuk, mely szabadon fityegő háromszögű 
áttört levelet mutat. Két példánynak, bár szétesve, meg van mind a két 
tagja, a másik kettőből az alsó hiányzik. A nagyobb tagok hossza 2*7, szé
lessége alul 2*4, fölül 1*4 cm .; a kisebb tagok hossza 1*8, szélessége 1*5 cm.
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b) A 111. számú rajzon: a 4-ik számú csat szíj nyúlványa, melyről 
a szíjkeret a peczekkel hiányzik; díszítése hullámvonalas kéthajlású inda; 
hossza 3'5, szélessége 2'1 cm.; fölül két nittoló-szöge volt, ezek hiányza
nak, alul egy, ez most is meg van. Az 1—3-ik számú kéttagú csuklós 
övdíszítmények fölső nagyobb tagjukon a fölerősítésükre szolgáló, alul két, 
fölül egy nittoló-szög s négylevelii áttört indadísz, alsó kisebb tagjuk, 
mely szabadon fityegett, csúcsos paizska alakú, kétlevelii áttört díszszel. 
A három példány közül kettőnek csukló-szöge hiányozván, egyes tagjai 
külön állanak s ezek közül az egyik fölső tagjának sarka letört. A har
madik három töredékből van összeállítva s ennek alsó tagjából csak a 
csuklótag van meg. A teljes példányok hossza egészben 4*5, szélességük 
fölül 3, alul 2'3 cm. Az 5-ik és 6-ik számú 2 drb mellékszíj-díszítmény 
az üvkütény szíjairól, fölül két, alul egy nittoló-szeggel, egylevelü mintá
val, paizska alakban. Hosszuk 2-9, szélességük 2'4 cm. Végül a 7-ik számú 
dísztag az övszíj közepéről (övközépdísz) piskóta alakban, díszítés nélkül, 
közepén kerek tagolással s egy nittoló-szöggel. Fölülete domború, szélét 
ugyanilyen sima keret szcgélyzi. Hossza 6’6, szélessége 14 cm.

E szintén övgarniturához tartozó fémtagoknak hovátartozandóságát 
Juhász hiányos értesítései miatt, kissé bajos megállapítani. Az Értesítőben 
megjelent első czikkóben (u. f. XVI. k. 159. lap) két oly sírról beszél, 
melyekben övgarnitura darabokat leltek és pedig előbb azt mondja:

„ 6. E szám alatt közölt nagy és kis szíjvég, nagy és kis szíjdísz 
és két darab tortok-erősítő.“ E megjelölése, bár ez is pontatlanul, csak 
általunk, a 109. számú rajzon közölt darabokra illik úgy a hogy, a töb
biekre sehogy se, csakhogy tovább azt mondja:

„8. E gy másik sírlelet tárgyai a következők: nagyobb és kisebb 
szíjvég , négy nagyobb és két kisebb szijdisz (ábráját lásd a 175. lapon).“ 
Úgy, de az idézett ábra épen az általunk a 109. számú rajzon bemutatott 
darabokat mutatja.

Világos, hogy ezekből lelkiismeretesen senki el nem döntheti, mely 
darabok tartoznak együvé s így magukhoz a leletekhez kell fordul
nunk valamelyes felvilágosításért. Annyi ezekből is valószínű, hogy két 
garnitúrával van dolgunk, mert egészben két fősz íj vég, úgymint: a 109-ik 
számú rajz 1. számú és a 110-ik számú rajz 1. számú, valamint ennek meg
felelői cg két csat, úgymint a 109-ik számú rajz 5. számú és a 111-ik sz. 
rajz 4. számú (ennek szíjkerete hiányzik) van közöttük. Minden övhöz 
pedig egy csatot s egy főszíj véget, továbbá bizonyos számú fémtagot kell 
sorolnunk, melyek egy része az öv főszíját (derékszíját), más része a véko
nyabb szíjakból álló övkötényt (gyalogos övénél), illetőleg az oldal-fítye- 
gőket (lovas övénél) díszítette s végül az övkötény, illetve fityegők szíjai
nak végét ékített, úgynevezett mcllékszíjvégeket.

Már most ha az általunk három rajzon közlött övgarnitura darabokat 
szétosztani akarjuk, tekintetbe veszsziik: először a rajtuk lévő díszítmé
nyek jellegét, másodszor azoknak méreteit. Az előbbi támpont megbízha
tatlanabb, mert egyazon övön sokszor fordulnak elő különböző karakterű



LELETST ATISZTIK A. 207

ékítések; az utóbbi biztosabb, mert nagyságra nézve a tagok, különösen 
a szíjvégek és csatoknak, alkalmazkodni kellett a szíjak szélességéhez és 
egymáshoz is.

Alig lehet kétség, hogy a 109-ik számú rajz 1-ső számú főszíj vég és 
u. o. az 5-ik számú csat egyazon övhöz tartoznak. Díszítésük jellege, 
valamint nagyságuk teljesen egyez. Díszítésük után ugyanez övhöz kell 
sorolnunk az ugyanama számú rajz 2-ik számú mollékszíjvéget s a 111-ik 
számú rajz 5. és 6. számú mellékszíjdíszítményeit. Az ugyané számú rajz 
4-ik számú csatnyúlvány'a, valamint a 109. számú rajz mellékszíjvége 
díszítés mintára szintén egyezők, de sokkal kisebbek, semhogy ez övhöz 
tartozhatnának. A kéttagú csuklós övdíszítmények fölső tagjainak mintája 
valamennyinél ugyanaz, de alsó tagjaik mintája és formája eltér s eltér
nek egymástól nagyságra nézve is. A 110-ik számú rajzon a 2—5. szám 
alatt rajzoltak kisebbek, a 111-ik számú rajzon az 1—3. alatt rajzoltak 
nagyobbak, ennélfogva az utóbbiakat sorolhatjuk csak az első övgarnitu- 
rához tartozóknak.

A 109-ik számú rajz 0, 7. számú egytagú övdíszítményeket nagyságuk 
utalja ez első övgarniturához. Az ugyanő számú rajz 3-ik számú, hibá
san egybe ragasztott, mellékszíj végek mintája az ugyanezen rajz 6-, 7-ik 
számú darabjaival díszítésre egyez, de sokkal kisebb azoknál, s így a 
második kisebb garnitúrához kellene sorolnunk. Mindazáltal díszítési min
tája oly különleges, hogy ezt egész bizonyossággal nem mondhatjuk; 
hovátartozandósága tehát bizonytalan. Dp ily bizonytalan a 111-ík számú 
rajz 7-ik számú övközépdíszének hovatartozandósága is; mi inkább az 
első nagyobb garnitúrához sorolnánk.

Ezek szerént egy nagyobb fajta s egy kisebb övgarniturával lenne 
dolgunk.

Az előbbihez sorolnánk a 109-ik számú rajz összes darabjait (a 3-ik 
szám bizonytalan) s a 111-ik számú rajz 1—3, 5, 6. és tán 7. számú da
rabjait.

Az utóbbihoz a 110-ik számú rajz összes darabjait s a 111-ik sz. rajz 
4-ik számú darabját.

Ezeket egybevetve a Juhász-féle értesítéssel, az általa említett két 
sír tartalmát következőképen rekonstruálhatjuk: »

Az Archaeologiai Értesítő u. f. XVI. 159. lapján 6-ik szám alatt leírt 
lovas sírból való lenne: a) a nagyobb fajta üvgarnitura, b) a 113-ik számú 
edény, c) egy elporlott zabla.

Az u. o. 8-ik szám alatt leírt sírból lenne a kisebb fajta övgarnitura. 
Éhez a sírhoz, Juhász szerént, tartozik egy zabla, tehát ez is lovas sír, 
s egy liter nagyságú fekete edény.

Ugyancsak a Juhász-féle gyűjteményből ismeretes tulajdonosuk máso
dik közleménye szerént (Archaeologiai Értesítő, u. f. 1896. XVI. k. 263.) 
a 117,118-ik sz. zabla s egy feketés bögre, melyet egy kcngyelvas és egy 
háromszögű kisebb bronzdíszítmény társaságában leltek, melynek szögle
tein kiugró kerek tagok s ezekben szögecsek vannak. (V. ö. Törteli hon-
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foglaláskori lelet. Archaeologiai Értesítő, u. f. XVI. 36. 1. I. tábla 14, 15. 
szám.) E sírban állítólag lócsont is találtatott, a mi a kengyel miatt is 
valószínű; továbbá egy harmadik szent-erzsébeti sír tartalma is. Ebben 
volt: 1) a 119-ik számú vaskard. Hossza 7‘9, szélessége a markolatnál 5, 
közepén 4, hegyénél 2’1 cm. Oldalán a tok farostjainak nyomai látszanak. 
Markolatnyúlványa 11 cm. 2) A 112-ik számú edény művezető, mint a 
113-ik számúé, színe szürke. 3) 19 drb gyöngy (Juhász 23 drbot említ) és 
pedig: 2 drb kúpos, karika alakú, barnás-fekete paszta, három fehér alapon 
kék szemű rotulaszerü petytyel; 1 drb hengeralakú, hasonló színű paszta, 
négy kerek (most kihullott) betéttel; 1 drb gömbalakú vörös paszta négy 
czitromsárga kerek betéttel, öt fehér vízszintes körsávval, négy függélyes 
világos téglavörös sávval; 1 drb kettős gömbalakú vörös paszta egymást 
keresztező két fehér hullámvonallal öt mezőre osztva s a mezőkben fehér 
petytyekkel; 1 drb hasonló, de három mezővel s három fehéren zöld 
petytyel; 1 drb hasonló, de egyes; 3 drb gömbalakú fekete, öt fehér-zöld 
petytyel; 2 drb hasonló kettős ; 2 drb gömbalakú fekete, négy czitrom
sárga petytyel; 1 drb gömbalakú vörös, alul-fölül fehér szegélylyel, közben 
hét czitromsárga petytyel; 1 drb hasonló kettős, fekete, fehér hullámvonallal 
pety nélkül (116. sz.); 1 drb opalizáló fehér, három opalizáló lila petytyel. 
Valószínűleg ugyané lelethez tartozik a 120-ik számú rajzon bemutatott 
nyílhegy és a 119-ik számú rajzon bemutatott vas csat is a Juhász-lele 
gyűjteményből, melyekről bizonyos, hogy szent-erzsébeti leletek. Ugyané 
gyűjteménybe került egy pár ezüst hajkarika is, melyeknek egyikén meg 
van a szokásos jellemző S alakú hurok; végül a 114. és 115-ik számú 
agyagedények.

Szőllős. Maximianus (286—305) átlyukasztott bronzérme. Juhász-féle 
gyűjtemény.

Tőttős. Kettős csonkakúpalakú agyag orsógomb, hullámvonalas ékí- 
téssel. Juhász-féle gyűjtemény.

Ürögh (Német-). Vaslándzsa (121-il c számú rajzon a nézőnek balol
dalt álló). Juhász-féle gyűjtemény.

Villány. Vas sarló. Pengéje 45 cm. hosszú, 4’5 cm. széles, marko
lata 18 cm. Tauszig Dávid és Zsigmond ajándéka. R. N. 97/1880.
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Szent-Istvántól a tatárdúlásig

Ama terület története, melyet ma Baranyavármegyének nevezünk, a 
magyarok alatt Szent-István uralmával veszi kezdetét.

Tekintve az egyes időszakok egyöntetű jellegét, az általános történet 
korszakokra osztandó. Szent-István politikai működése a keresztény vallás 
meghonosítása s megszilárdítására irányulván, a történet első része bizonyos 
vallásos s mysthikus jelleggel bir. A szereplő egyének keresztény népek 
élén álló férfiak, püspökök, apátok. A megyék helyén a várispánságok 
vannak a nemzeti haderő képviselői, csekély politikai szerepléssel. E kor
szak a tatárdúlásig terjed, melyet tán legjobban a legendák korszakának 
nevezhetnénk. Innen kezdve az idő megváltoztatja a kor jellegét; egyes 
világi hatalmasok lépnek előtérbe egymás közötti küzdelmeikkel. Ezekben 
részt vesznek a vallás vezetői, velük együtt siilyedve, vagy emelkedve a 
siker szerint; ellenben a várispánságok fénye mindinkább elhalaványul 
s végre egészen elenyészik.

E korszak egyöntetű jellege Zsigmond király uralma alatt Zsigmond 
fogságával ér véget s azt legjobban az olygarhák korszakának lehet 
nevezni.

E kornak lezajlása után fölburjánzik az apró nemesség, mely hatal
mas középosztályt alkot, megszilárdítva önmagát föl- és lefelé, hatalmasan 
kifejleszti a megyei intézményt, izmossá teszi ezzel magát az országot, 
míg a haderő alacsony színvonalából lassabban bontakozván ki, csak 
Mátyás alatt éri el a szükségletnek megfelelő magasságát. Ez a várme
gyének igazi középkora.

14*
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Lassan-lassan hanyatlik az apró nemesség, középosztálya elszegé
nyedik és elvész; egy nagyobb támad s megszűnik ezzel az egyenlőség. 
Egyesek magukhoz ragadják a pusztuló középosztály birtokait, nagy bir
tokokat alkotnak, kik azután nemcsak a megye kormányzatát veszik 
kézbe, de az ország kormányzatát is önző hatalmi vágyuk igája alá hajt
ván, a gyenge kezekben lévő kormányrúd tehetetlenné válik, melynek 
korhadt anyaga végleg széthullik s az ország idegen rabigába görnyed.

A török hódoltság s a fölszabadulás utáni korszakok általánosan 
ismertek; azok kiváló jellege önmaga alkot mindenki által ismert kor
szakot.

Szent-István király politikai működésének ereje a keresztény vallás 
megszilárdításában rejlik. Két működése esik ezekből ama területre, melyet 
ma Baranyavármegyének nevezünk. Az egyik a pécsi püspökségnek, a másik 
a pécsváradi apátságnak alapítása.

Mindkettő nagy szerepet játszik a megye történetében. A püspökség 
alapítása, eltekintve egyelőre annak erkölcsi befolyásától; irányadóul szol
gált a megye alakjának megállapítására, melynek nyugati határai még 
ma is nagyrészben azok, melyeket szent-István a püspökség határaiul 
megállapíttatott. Az apátság alapítása kulturális szempontból bír érdekkel.

A püspökség alapításáról volt-e okirat, vagy nem, határozottan nem 
tudható, mert amaz okirat, melynek másolatát bírjuk, nem a püspökség 
alapítására, mint inkább határainak körülírására és nevének megjelölésére 
vonatkozik.

Maga a püspökség legvalószinüebben az 1000-ik évben alapíttatott. 
Ez évet fogadta el Koller (Hist. Epp. 5. Eccl. I. 3.) és Ortvay Tivadar 
(A pécsi egyházmegye alapítása). E következtetés észszerű is, mert szent- 
István csak a püspökségek alapítása után nyerte el a koronát, koronázása 
pedig az 100U-edik évben történt. Ellenben a püspökség határainak körül
írására vonatkozó okmány az 1009-edik évből származik.

Ez okmány eredetije nincsen meg, de van róla két másolat; az egyik 
az úgynevezett Levakovics-féle, mely 1624-ben az Annales Eccl. Regni 
Hungariae-ben jelent meg (Anno 1009 pag. 290), a másik a Koller-féle, 
mely a somogyi konventnek 1404-ből származó példánya.

E másolatok szövegükre nézve ugyan kissé különböznek egymástól, 
tartalmuk mégis ugyanaz s a kettő összevetéséből látható, hogy mind
egyiknek ugyana szöveg szolgált közös alapul, de Ortvay szerént is a 
Koller-féle szöveg fölénynyel bír.

Az eredeti és másolatok közötti időkülönbség közel 400 évet ölelvén 
magába, jeles történetírónk Horváth Mihály bár nem vitatta az okirat 
hamisságát, mégis kétségessé teszi, vájjon szent-István adta-e azt, vagy 
későbbi keletű ?

Kétségessé teszi annak hitelességét, úgymond, a határgrófok (mar
cido) említése. Az okmánykészítő tehát idegen mintákat használt. Továbbá 
kétségesnek látja ama kifejezést, hogy a püspökség pécsinek fog nevez-



A TATÁRDÚLÁSIG. 21.3

tetni (vocabitur quinqueeeclesiensis). Az okmányszerkesztő azt hihette, 
hogy e nevet szent-István király adta e helynek s végül e kifejezést „pio 
Stephano regnante“ (ájtatos István uralma alatt) a király okmányában nem 
használhatta. (Kereszténység első százada Magyarországban II. 18'2—184.)

Ez ellen Ortvay T. föntidézett művében czáfolatot nyújt, mely 
szerént az őrgróf fölemlítését ő is tévedésnek tartja, melyet tán kül
földről ideszakadt íródeák csinált, vagy külföldi mintát használt; de a 
„marchio“ sző benne van a pécsváradi, pannonhalmi és veszprémi alapító- 
levelekben is, melyeknek eredetiségét nem vonják kétségbe.

A „Pécs-nek fog neveztetni“ kifejezés a püspökség nevére vonatko
zik, mely nem mindig a város, hanem a tartomány szerént is neveztetett. 
Például az erdélyi püspökség Gyulafehérvár székhelylyel. Lehet, hogy itt 
a pécsváradi apátság közelsége miatt egyenest a székhely megjelölésére 
vonatkozik.

A „pio regnante“ kifejezés Batico szerént (A r. katli. egyház törté
nete Magyarországon 1885. I. 77.) egy későbbi toldalék, melylyel valaki 
a szent-István-féle fontos oklevelet egyebektől meg akarta különböztetni. 
Ortvay szerént e kifejezés nem szent-Istvántól származik, mert szent-István 
aláírása „Stephanus hungariae rex“ ; hanem az okmány írójától. Régi diplo
matikákban rendszerónt meglehet különböztetni annak kiadóját és Íróját 
s hoz föl erre példát is, mikor IV. Henrik római császár ő maga invio- 
tissimusnak (leglegyőzhetetlenebbnek) nevezi magát s Szent-László királyt 
1093-ban, mikor a pécsi püspökség határait kiigazítja, „Rex piissimus 
Ladislaus-nak (legájtatosabb László királynak) Írja az okirat. Az ilyen 
aláírások a leírótól származnak.

Az oklevél hitelességét egyébként bizonyítja az ott említett Azo 
pápai nuneius fölemlítése, kiről egy későbbi író nem tudhatott volna s 
ki hogy létezett, Koller beigazolta (I. 22—64). Továbbá, hogy az időszá
mítás még a görög indictio szerént történik, mely azt szeptember elején 
kezdi; e szerént az okirat 10-ma Calendas Septembris, azaz augusztus 
23-án kelt, mi a többi okmányokban is meg van. Továbbá igazolja hite
lességét annak geográfiái tartalma, mert az okmány szerént a határt 
képező Sió vizének akkori neve Ozora, míg a későbbi okiratok azt Foc 
Fűk névvel jelölik. Végül kétségtelen, hogy szent-László 1093-ban a pécsi 
püspökség okmányát átvette s megerősítette (Koller II. 86.), az tehát 
későbbi időből nem származhatott.

Ortvaynak álláspontját tehát e részben el kell fogadnunk. Kifogást 
Ortvay műve ellen csak a régi határok megállapításánál lehetne tenni, a 
mennyiben az alapító-okmányban Lupá-nak nevezett folyót Kupá-nak, 
vagyis a mai Koppán vizének olvassa és ezzel oly határát nyeri a püspöki 
megyének, mely a pápai adólajstromoknak nem felel meg; nem pedig 
azért, mert szerónte a határ a Koppán vizén s annak a Kapos vizébe 
való beömlése után a Kapos vizén fölfelé vezeti a határt, holott a lajstro
mokban a két víz  közét is a pécsi püspökséghez számították.

Ha az okmánynak Lupa nevét húzva (Lúpa) mondjuk ki, azonnal 
rájövünk annak eredeti alakjára. A régi magyar nyelv ugyanis három
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„a“ betűt különböztet meg. Míg most csak a magas „á“ és a közép „a“- 
val bírunk; a régi nyelvben mély „a“ is volt. Időileg véve csak a 
közép „a“ rövid, a magas és mély „a“ hoszszúak s erősen hehezett orrhan
gok. Valamint a jelen magas „á“ betűnk hajdan nem lehetett nyílt hang, 
hanem oly orrhang, mely az „ó“ és „a“ között áll, úgy a mély „a“ szintén 
olyan orrhang, mely az „u“ és „a“ között áll. A tompa és éles hangok 
bizonyos tekintetben itt rokonidnak. Az „a“ hang e sajátságos jellegét a 
baranyai Ormányságban, főleg korosabb nőknél, kiknek saját körükön 
kívül, kevés az érintkezése, mai napig föltaláljuk; nemkülönben az „a“- 
„ao“-féle sajátságos s mások által ki nem ejthető összetételét, melyekből 
határozottan következtethető, hogy a mély „a“-val kiejtendő Lupa teljesen 
megfelel „Lápa“-nak. Tolna és Somogy között a határhoz közel, Várong- 
tól délre és Szakcstól nyugatra van Lápafő község, mely nevét onnét 
nyerhette, hogy ott volt a Lápa vizének feje. E viz délnek folyik, össze
akadt a Szil felől jövő patakkal, Atala és Pula között a Kapósba ömlik. 
Mai neve magyaródi patak. Maga Lápafő község e víztől nyerhette 
nevét, bár meg kell jegyezni, hogy a XIV. században e községet is egy
szerűen Lápa névvel jelölték. (Zichy I. 229—1823. év.)

Az oklevél hitelességének s helyrajzi megállapításainak kérdése egész 
irodalommal bír s önálló monographia tárgyát képezhetné. Újabban e 
kérdéssel foglalkozott írók közül csak Pauler Gyulát említjük, ki „A ma
gyarok történéte az Árpádok alatt“ czímű könyvet irta és dr. Karácsonyi 
Jánost, a ki „Szt,-István oklevelei“ czhn alatt adta ki munkáját. Ez utób
biban (42-ik lap) Lupa alatt nem Lápafő, hanem a somogymegyei Szent- 
Gáloskérhez tartozó Lápa-pusztában keresendő, s így Baténál a Kapósba 
ömlő patak értendő. Mennyiben felel meg ez állítás a valóságnak, csak 
akkor nyerhetne igazolást, ha Lápa-piisztával nevének régisége okmányi- 
lag is beigazoltatnék, valamint az, ha e két patak közötti földszalag a 
pápai tizedlajstromokban a pécsi püspökséghez tartozó plébániákat föl
mutatni bírna.

E patak az, melyet hajdanában Lápa vizének neveztek, melyet az 
okmány teljesen jól ír s a pápai lajstromoknak is megfelelni látszik.

Pécs első püspöke szent-István alatt Bonipertus volt (ki az okmá
nyokban Benipertus, Bonibertus névvel is előfordul). Igazolja ezt szent- 
Istvánnak említett okmánya 1009-ből, mely első pécsi püspöknek nevezi. 
Az egykorú I.)ittmártó] tudjuk, hogy Bajor Henrik veje Waic (Szt.-István) 
III. Ottó császár buzdítására országában püspöki széket alapítván, a ko
ronát nyerte (Ortvay u. o. 14.); így Bonipert lévén első pécsi püspök, az 
már 1000-ben püspök volt, habár ez időre adataink nincsenek is.

Legközelebb csak 1008-ról, tehát az alapító-okmány kelte előtti évről 
bírunk történeti adattal, Fulbert chartreuxi püspök egy levél kíséretében 
elküldi Bonipertnok Prisciuianus grammaticae könyvét (Feszler I. 287.). 
Itt Bonipert már pécsi püspökként szerepel.

Bonipert egyébként nevezetes szerepet játszik amaz idő történetében, 
habár közelebbi bizonyítékokkal nem rendelkezünk. Koller ugyanis azt
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tartja róla, hogy szent-lstván kanczellárja volt, miután az antwerpeni 
hagiographusok kéziratos jegyzékeikben Bonipert mint szent-lstván sacel- 
lanusa cmlittetik. Az akkori idők szokásai szerént a sacellanusok (capel- 
lanusok) vitték a cancellárok tisztjét. Ugyan azt állítja Feszler is (1.668.), 
mit az is támogat, hogy Fulbert fontérintett levelében, mely Bonipertre 
volt czímezve, a királynak is üdvözletét küldi; Bonipertnek tehát közel 
kellett lennie a király személyéhez.'

Dominik esztergomi érseket az 1001-iki pannonhalmi és 1037-iki 
bakonybéli oklevelek csak mint alkancellárt említik, ki mellett tehát egy 
lőkanczellárnak kellett lennie, ki bizonynyal a pécsi püspök volt legalább

A szent-Isván-kápolna Nádasdon.

1001-től kezdve. Koller amaz állítása, hogy Dominik nem is volt alkan- 
ezellár, csak helyettesitő egyes esetekben, túl esik érdekeinken.

Bonipert már az 1000-ik évben pécsi püspök lévén, löl kell téte
leznünk, miszerént szent-lstván őt már korábban ismerte s hogy a szent 
király vele együtt, az ő közreműködésével szemelte ki Pécs városát a 
pöspöksóg székhelyéül és Pécsváradot a Benediktinus-apátságnak. Szent- 
Istvánnak magának kedvencz tartózkodási helye lehetett Pécs és Pécsvárad, 
melynek vidékén voltak is a szent királynak magánbirtokai. A pécsvá- 
radi alapító-levél említést tesz az alba ecclesiáról, melyet királyi tem
plomnak mond s a mely Fehéregyház név alatt külön királyi bir
tokot képezett. A Bertalan pécsi püspök javára tett adománylevelében
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(Fejér III. 2431.) előforduló „terra Brittanorum“ a brittanok földje kifeje
zés arra enged következtetni, hogy szent-István idejében Magyarországba 
menekült angol herczegek, mely esetről számos krónika s legenda regél, 
Nádasd és Váralja vidékén nyertek a királytól birtokokat, minek folyo
mányaként fölemlíthető, hogy Nádasdon 1296-ban fölemlített szt. király- 
temploma (Ecclesia sancti regio; Arp. okt, X. 232.) szintén e körülményt 
látszik igazolni. Ezek lehettek okai, hogy oly bőven részesítette e vidéket 
atyai gondjaiban.

E körülmények szülhették az eszmét, hogy Pécsváradon, melyet az 
időben Vas-hegy tövének neveztek, szent-István egy szent-Benedek- 
rendi apátságot alapítson. Az alapító-oklevél szerént a templom és mo
nostor építése már az 1000-dik évben megkezdődött, s miután 15 év 
alatt megépült, azt a legnagyobb ünnepélyességgel szentelték föl, mely
ben az okmány szavai szerént az ország összes nagyjai részt vettek, kik 
valószínűleg Pécsett gyülekeztek s szent-Istvánnal együtt mentek Pécs- 
váradra, hol a fölszentelés alkalmával az alapító-okmányt a király maga 
adta ki.

Ez okmány helyi történetünkre, az akkori műveltségi viszonyokat 
illetőleg, fölötte érdekes. Fölsorolja, minő iparosokat adott a szent király 
az apátságnak. Volt pedig ott az okmány szerént 110 szőllőműves, 36 
szántóvető, 12 méhész, 20 vasbányász, 50 halász, 10 kovács, 6 bodnár, 
12 esztergályos, 9 pók, 9 szakács, 3 fazekas, 3 tímár, 6 czukrász, 5 arany
ötvös, 6 kocsigyártó, 4 molnár, 13 juhász, 3 lovász, 3 kanász, 3 vendég
inas. 4 betegápoló, 5 harangozó, 5 fürdőszolga, kiket az okirat stubatoriu- 
soknak nevez. Az 5 aranyötvös mutatja, hogy az időben sok templom 
épült s aranydíszes ruhákban jártak. Szent-István törvénybe hagyta, hogy 
minden 10 falu legalább egy templomot építsen ; ez időben tehát általános 
volt a templom-építés, mely sok iparost foglalkoztatott, s ezek nagy része, 
az alapító-oklevél szavai szerént, az apátság javaihoz tartozó falvakban 
lakott. Az apátság falvai tehát a kor színvonalán állottak s az egyszerű 
földműves mellett iparosok laktak ott, kik gyaníthatólag részben úgy tele
pedtek be külföldről, részben mint hadi foglyok nyertek alkalmazást.

E kornak Pécs város és Bárányaváimegye történetében mindenesetre 
egy kimagasló alakja Mór pécsi püspök, kiről a legendák kilencz századra 
is élnek.

Bonipertus püspök, úgv látszik, lemondott püspökségéről, hogy tel
jesen a király szolgálatának szentelhesse magát. Mór püspök 1036-ban 
foglalta el a püspöki széket, Bonipertus pedig csak 1042-ben halt meg. 
E két adatot a pozsonyi káptalannál őrzött ama misekönyvnek 1115-ig 
terjedő chronikonja szolgáltatja, mely könyv a „Latiatok feleym“ halotti 
beszéd által vált híressé.

Mór püspök kétféleképen köti le figyelmünket; részben ama legen
dákkal, melyek időfolytán róla keletkeztek, másrészt mint író is kiváló 
figyelmet érdemel.
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A „Legenda Sanctorum Hungáriáé“ czímű 1498-ban Velenczében 
megjelent műben szent-Imre (szent-István fia) életéből következők adat
nak elő: Egy időben, mikor boldog István szent-Márton templomába ment 
fiával imádkozni, mely templomot ő maga alapította Pannon hegyén; 
ismervén fiának kitűnő erényeit, reá ruházta ama tiszteletet, mely az 
egyházi üdvözlésnél őt illette volna. Mikor a szent atyák a körmenet 
végeztével a király üdvözlésére jöttek, ő fiát küldötte előre az üdvözlet 
fogadására. Imre megtelve szentlélekkel, az üdvözlő csókokat nem egyenlő 
mértékben osztotta ki. Némelyiket egy vagy két, másokat három, 
de hét csókkal is illette. A dolgon a király s a többiek igen cso
dálkoztak. Az üdvözlet és mise végeztével megkérdezték, miért osztotta 
ki oly egyenetlenül csókjait? Erre azt felelte Imre, hogy az egyeseket érdemeik 
után csókolta meg, a mint és mennyi ideig a szüzesség erényének éltek; 
kinek hét csókot adott, az teljesen szűz életet élt. Ez állítás valósága 
csakhamar igazolást nyert; mert szent-István király Mór erényeit próbára 
teendő, később megfigyelte a szerzeteseket imáik közben s látta, hogy a 
szokásos zsolozsmák végeztével Mór néhány társaival további imára vonul 
vissza a templomba; sőt próbára is tette alázatosságát, alaptalan vádakkal 
terhelvén őt.

A hétszer megcsókolt s buzgóságában kiismert Mór volt, ki azután 
pécsi püspökké lett.

Ugyané legenda a pécsi püspöki könyvtárban őrzött, Velenczében 
1409-ben kiadott misekönyvben versbe foglalva olvasható (CCLXI.):

Salutantur Sancti Fratres 
Puer hic honorat Patres 

Pia post oracula 
Uni unum alteri duo 
Terna terno, epta quarto 

Diversa dans oscula.

Stupet Pater hic cum videt 
Mestus vultu, corde ridet 

Pium placat filium 
Pandit puer veritatem 
Fratris monstrat sanctitatem 

Virginale lilium.

A legenda föntebb vázolt jelenetét a mai székesegyház Móv-kápol
nájában Székely Bertalan ecsetje örökítette meg. A mű, melyet Mór 
püspök írt, Zoerard és Benedek életrajza, mely a föntebb említett legenda
könyvben jelent meg.

Ez életrajzok annyiban érdekesek, mert adatokat tartalmaznak az 
író életéről. Elmondja ugyanis Zoerardus önmegtagadásairól, hogy azokat 
Benedektől hallotta: „En, Maurus, most ugyan Isten segítségével püspök, 
mint iskolás gyermek láttam e férfiút, de hogy minő volt, azt nem látás
ból, hanem hallásból tudom“. Elmondja továbbá, hogy ezeket neki, az 
apátnak, Fii lop apát mondotta el.

Összevetve ezeket s a legendában elmondottakat, Mór püspök mint 
iskolás gyermek Pannonhalmán növekedett, legnagyobb valószínűséggel 
tehát magyar fiú volt, mint jobb tehetségű és szolid életű egyént vették 
föl benediktinusnak s egyszerű szerzetes volt akkor, mikor Imre herezeg 
őt hétszer megcsókolta.

Ez esemény után azonban nem közvetlenül lett püspökké, hanem
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inint Zoerard történetéből látjuk, előbb (valószínűleg pannonhalmi) apát 
s csak azután lön pécsi püspök.

A tényleges adatokat a legendával egybevetvén, Koller (I. 95.) az 
esemény kronológiáját következőleg állítja össze: Miután Imre herczeg 
a pozsonyi Missale szerént 1032-ben és egyéb adatok szerént 1031-ben 
halt meg, Mór pedig csak 1036-ban lett püspök s miután a csókadás ide
jében szent-Imre még gyermeknek (puer) mondatik, bár az akkori szólás
mód szerént gyermeknek minden atyai hatalom alatt álló fiút mondottak, 
de szent-Imre utóbb jegybe is lépett s megházasodván, a legenda sze
rént szűz életet folytatott és 20-ik évében halt meg, így annak születését 
az 1012-ik év körül kell tennünk; a csók történetét mintegy 1028-ra.

Mór csak ezután lett az egyszerű szerzetesből apát s utóbb püspök, 
mialatt 8 év folyt le, mely véleményt a fölhozott történeti adatok is iga
zolják. Ez ellen szent-Gellért legendájában fölhozottak, melyek a kath. 
egyházi breviáriumnak nevezett imakönyvben (Officia proprio R. II. Sept. 
15.) találunk, ez adatokkal homlokegyenest ellenkeznek. Ez azt mondja, 
hogy: Magyarországban pedig Pécsett Mór püspökhöz tért be Gellért, 
„ki egyideig magánál tartja, majd a királyhoz vezeti, ki őt tisztelettel 
fogadja s látván annak fényes erényeit, fia, szent-Imre mesterévé s élete 
vezetőjévé rendeli.“ Ennek nevelése után Beel-ben két évet tölt remete
ségben s csak azután emelkedik a Csanádi püspöki székre.

Ez állítások nem felelnek meg a történeti adatoknak, miután Gellért 
a hagiografusok jegyzése s más forások szerént 996 táján jött Magyar- 
országba s a pozsonyi Missale szerént 1030-ban lett püspök, tehát 6 évvel 
korábban mint maga Mór püspök. A legendából tehát csak annyi állhat, 
hogy Gellért szent-Imre herczeg nevelője s Pécsett is volt Mór püspöknél.

Horváth Mihály „A kereszténység első százada Magyarországon“ 
ezimű művében nem vévén észre az időszámításból kimutatható ellentétet, 
ragaszkodik a legendához. Elmondja, hogy a velenczei származású Gellért 
Zárában könyveit szamarakra rakatá s egy kísérővel Maurus pécsi püs
pökhöz zarándokolt. Néhány nap múlva Anasztáz pécsváradi apát volt a 
püspöknél látogatóban s mindketten megerősítették Geliertet ama szán
dékában, hogy a magyar egyháznak szentelje szolgálatát. Mikor pedig 
előbb Pécsett, majd Péesváradon szónokolni hallották volna, látván nagy 
tudományát s ékesszólását, Mária ünnepére Székesfehérvárra vitték, hol 
a király e napot püspökei és apátjai körében szokta volt megülni.

Az esemény, ha meg is történt, abban sem Mór, sem Asztrik  nem 
lehettek részesek.

Mórnak a püspöki székbe lépése után két évre halt meg szent-István 
király (1038) s követte őt az uralkodásban Péter, kinek Pécs kedves helye 
lehetett, mert a történetírók azt állítják róla, hogy a. pécsi székesegyházat 
ő építtette s abban is lön eltemetve.

Kézai Simon erre nézve a legrégibb adatot szolgáltatja, ki chrono- 
logiájában azt mondja: „Pécsett temették el a templomban, melyet általa 
építettnek mondanak.“
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Joannes de Geverch arehidiakon azt ír ja : „Péter, Imre helyett Sla- 
vónia helytartója (dux) czímót kapja meg, ki, mint mondják, Szlavóniát, 
melyet Imre arájának kelengye czímén adtak, visszaszerezni akarta, de a 
szent király (István) a béke és nyugalom barátja, helytelennek tartván 
azt; Péter, hogy a király kedvét nyerje, a pécsi székesegyházat építtette 
meg, miből kitűnik, hogy a templomépítés nem Péternek királysága alatt 
történt. Mások szerént, mikor Pétertől igen sokan elidegenedtek azért, 
mert szent-István özvegyét, Gizellát, kinek pedig trónját köszönhette, 
mindenétől megfosztva, őrizet alá tétette, hogy legalább a papságot nyerje 
meg magának: kezdte a pécsi székesegyházat építtetni. (Chron.Princ. Pólón. 
Stencel Script. Rer. Seleri I. 57.)

A Haugenius-féle német nyelven írott krónikon hímgaricumban ezek 
állanak: „Er (Petrus) gefangen, die Augen ansgestochen und also Blindt 
gen Alba oder Stuhl weissenburg in die (sic) Gefängniss geführt wurde, 
all da er sein Leben mit grosse)) Schmerzen endet, also wird er gen 
Fünfkirchen geführet und daselbst begraben“ (mi 1047-re esik).

Rausanus pedig azt mondja (Ind. X.) : András gondoskodott róla, 
hogy Péter Pécsett temettessék el ama templomban, melyet Péter apostol 
tiszteletére építtetett.

Ezek foglalják össze Péter király történetének ide vonatkozó részéi.
Kétségtelen, hogy András fontos okból temettette el Pétert Pécsett, 

mit a történelem a templom-építéssel indokol és pedig úgy, hogy e tem
plomot épen Péter apostol tiszteletére építtette.

Az 1009-iki szent-István-fóle okmány ama szavai: „et a sancto Petro 
apostolo, in cujus honorem supra memoratus constructus est episcopatus“, 
kinek (Péter apostolnak) tiszteletére a pécsi püspökséget alapította, nem 
zárják ki az építés lehetőségét, inért azok a püspökségről szólnak és nem 
a templomról.

A királynak Pécsett való eltemetése ritka gyász-ünnepélyt képezett 
s a fönt elősorolt tények nem zárják ki, hogy a temetésnél maga András 
király is jelen volt s hogy Péter királyt Mór püspök temette el. Koller által 
idézett műben (I. 127.) azt mondja a Reg. Hung. Topograf, szerzője (III. Gap. 
14. §. 4.), hogy Péter király sírja a templom jobb oldalán foglal helyet 
egy királyhoz méltó mausoleumban, melybe Péter temetkezni kívánt. A ki
rályi sírbolt bemenetelét egy kő zárja el, melyen Péter király élete és 
viszontagságai <>1 vashatók.

A király temetkezési helyét nem ismerjük, de a kérdéses fölirat sincs 
meg. Koller e leírás folytán ama véleményben volt, hogy a székesegyház 
földalatti részében (az úgynevezett katakombában) a XVIII. században 
még középen levő lejárattól jobbra, hol tényleg üregszerű hely mutatko
zott, kell feküdnie Péter király tetemeinek, bár ő sem bírta megfejteni, 
miként lehetnek ott a szobormunkákon bibliai jelenetek?

A székesegyház legutóbbi helyreállításakor kiderült a bontás folytán, 
hogy az a katakomba hajdani bejárata volt, melyet újólag helyreállítottak
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és a bibliai jelenetek Zala György jeles szobrászunk által a régi mintára 
kifaragva a bejáratot újra díszítik. Ellenben Péter király temetkezési he
lyét ez alkalommal se sikerült megtalálni.

Régészek és történetírók között ama meggyőződés vert gyökeret, hogy 
a kérdéses templom, melybe Pétert eltemették, nem felel meg a mai 
székesegyháznak.

Nemsokára szomorú napok következtek a katholikus egyházra Ma
gyarországon.

Valószínűleg már Aba uralma alatt (kiről Atoldus azt mondja 1043- 
ból, hogy a keresztény vallást eltörölni akarja) András és Levonta a ke
reszténység megsemmisítését tűzvén ki czélúl, azt üldözőbe vették, a püs
pökökéi megölették, a lelkipásztorokat elhajtották és szétszórták. A legenda 
szerént Mór püspök is menekülni kényszerült, azonban életét mégis meg
mentette.

Leventa halála után András maga állította helyre a békét, kinek 
uralkodása 1046-ban kezdődik, koronázása 1047-ben történt, melyben nagy 
valószínűséggel Mór püspök is részt vett, mert az egész országban csak 
három püspök maradt életben.

A krónikák szerént e zavarokban három püspököt öltek meg, követ
kezőleg a hét püspökségből akkor egyik üresedésben volt. Míg tiz év múlva 
András fiát Salamont, ki hét éves lehetett, hogy trónját biztosítsa, meg
koronáztatta. András és Béla halála alán fölmerült viszályok elcsendesül
vén, az újból való koronázás 1064-ben a pécsi székesegyházban történt, 
melyet Thuróczy (lap 47.) így ad elő: „Fábián és Sebestyén napján Sala
mon király és Geiza vezér az ország nagyjai előtt Győrben békét kötnek 
s utána husvét napját mindketten teljes udvarukkal Pécsett töltötték, hol 
Salamon ugyan húsvét napján az ország előkelőinek segédlete mellett 
Géza vezér keze által tisztességben megkoronáztatott a Péter apostol 
„királyi“ templomában, mise hallgatásra dicsőségesen bevezették. Az össze
gyűli magyar karok és rendek látván a király és vezér kibékülését és 
egymás iránti szeretetét, dicsérték a békét kedvelő Istent és nagy öröm 
volt a nép között.“

Következő éjjel azonban az öröm búra változott, mert ugyan Thu
róczy följegyzése szerént (lap 47.) a jövő egyenetlenség előjele gyanánt, 
az egész egyház, valamennyi palota s egyéb épületek a lángok martalékává 
lettek. Ugyanezt mondja Bonfinius (Dee. II. L. 3.)

Látható ezekből, hogy a hajdani vár ez időben nagyszerű volt, több 
palota ős templom díszítette, mely képes volt a királyt és vezért teljes 
kíséretével s e kívül az összes országnagyokat s azok kíséreteit befogadni 
s alkalmasnak mutatkozott a koronázáshoz; másként e helyet nem vá
laszthatták volna.

Valószínű, hogy a helyreállítás alkalmával épült a jelenlegi székes- 
egyház.

Hihető, Mór püspök vendéglátásának költségei s a tűz által okozott 
kár volt indító oka, hogy Salamon király gazdag adományt tett a püspök
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részére. Az erre vonatkozó okmányok ugyan ma még csak másolatban 
sincsenek meg, de hogy léteztek, hogy ez adományok Nagy-Kozár, Misleny 
és Gyula vidékén1), tehát mint később látni fogjuk, az akkori megyei élet 
központján voltak, azt a lászlói pálosoknak a pécsi püspökkel vitt és 1402- 
ben Garay Miklós nádor által eldöntött pürből tudjuk (Fejér Vili. 5. 65.), mely 
szerént azonban ez adományt már 1068-ban nyerte s reá következő okirat
ról egy másolatot 1300-ban vettek. (Fejér VII. 1113.)

Mór püspök még ezen fölül is nyert birtokokat a püspökség részére. 
András király és Béla vezér idejében az ország nádora Radó volt. Ez (Vezelin 
de Vasurbuc, Turóczy szerént Vezellin de Vazunburg (cap. 28.) fia volt annak 
a Radónak (lásd Chronicon Budense és Heltayt), ki Kupát legyőzte. E Radó 
1057-ben Mór püspöknek és megyéjének több adományt tett, többek közt 
a Kapos (Kopás) folyón túl lévő Kana nevű községet, mely alatt Kónyi, 
vagy igazabban a mai Kánya értendő, mely Kupa birtoka lehetett, a 
Dráván túl (supra Drávám) szent-Mihály templomát, mely valószínűleg a 
mai Miholjácz és szent-Demeter monostorát (mai Mitrovicz). Ez okmányt 
a király Fejérvárott erősítette meg.

Szent-Gellért életírása (Endlicher írta Sti Gerardi) azt mondja, hogy 
Mór püspök Gellert utóda lett volna a Csanádi püspöki székben s ő volt 
az, ki Gellert tetemeinek 1053-ban Csanádra való szállításáról gondosko
dott. Ha ez utóbbit elfogadhatónak kell is tartani, de hogy Mór nem lett 
Csanádi püspök, azt épen az idézett Radó-féle alapítvány igazolja.

Mór püspök a fönt említett Zoerard és Benedek életrajzának meg
írásában említi, hogy Benedek testén annak halála után talált láncznak 
egy részét Fiilöp apáttól ajándékba nyervén, azt sokáig megőrizte s végre 
a legkeresztényebb Geiza vezér kérelmére ennek adni meg nem tagad
hatta. Miből nemcsak ama szívélyes viszony látható, melyben Mór püs
pök az uralkodó családdal volt, de egyszersmind az is, hogy a kérdéses 
életrajzokat 1063—1070. évek közt írta, mert Geiza vezérsége arra az 
időre esik, mikor Béla meghalt és Salamon a trónra lépett, mert 1075-ben 
már Geiza lépett a trónra. *

Mór püspök halála, Koller szerént, 1070 körül esik. A benediktinu- 
sok martriologiumában a szentek sorába deczember 4-ikére vétetett; ava
tása azonban csak e században történt.

Mór püspök idejétől szent-Lászlóig, úgy szólva, semmit se tudunk 
Baranyáról és Pécsről, még az is ismeretlen előttünk, ki lett Mór után 
pécsi püspök? Történetírók minden forrásra való hivatkozás nélkül emlí
tenek ugyan neveket, de bizonyosságot csak az 1091 körüli időből nye
rünk, mely év táján szent-László király a zágrábi püspökséget alapítván, 
szükségessé vált a pécsi és zágrábi püspökség közötti határt megállapítani.

A keleti részen a bácsi püspökség folytonos viszályban állván a 
határok miatt a pécsi püspökséggel, e határokat is meg kellett állapí-

i) Hazai Okt. Vili. E községek Újfalu (Romouya), Bogiid, Svenye (Zsemenye), Sarlós 
l,Sóros), Dörgicse voltak.
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tani, mi 1093-ban történt meg. Az ezekre vonatkozó történeti adatok iga
zolják, hogy az akkori pécsi püspököt Istvánnak hívták. A határügyet 
szent-László rendeletére az ország nagyjainak gyülekezetében valószínűleg 
a pécsi püspök panaszára intézte el, ki ez alkalommal az okmány szerént 
korábbi okmányát, vagyis szent-István határalapító-1 eveiét mutatta föl, 
míg Dezső kalocsai püspök semmivel se volt képes állításait igazolni. 
A kérdés az alapító-okmányban említett „Kőárok“ körül forgott. Az ítélet 
végrehajtásával Thimotheus és Lőrincz comesek, királyi káplánok, úgy 
Péter és Simon hivatalosakat bízták meg. A vonatkozó okmány 1093. évi 
lnisvét napján (április 17.) kelt s azt Thimotheus királyi káplán készítette.

Ez okmányt Koller a somogyvári apátság irataiból böngészte ki s 
annyiból is érdekes, mert ebben látszik először Pécs neve előfordulni.

László király különösen kedvelhette megyénket és Pécs püspökét, 
ez kitűnik az itt tett alapítványaiból. Lehet, hogy a püspöki dézsmáknak 
a zágrábi püspökség alapításából származó megcsonkításának kárpótlására 
a pécsi egyház 1093-ban kapta ama kiváltságokat, melyeket az úgynevezett 
bulla-aurea foglal magában s melyek röviden összefoglalva a követke
zők (Fejér II. 252.):

A pécsi egyházmegye alattvalói akár nemesek, jobbágyak vagy jövevé
nyek, sem a királynak, sem a báróknak adót nem fizetnek. Minden adó a 
püspöknek esik. A püspök alattvalóit excommunicálhatja, az ellenállókat 20 
márkáig megbüntetheti, melynek fele az egyházé, fele pedig a comes parochia- 
lisé. A püspök alattvalói s a pécsi lakósok az országban sehol vámot nem 
fizetnek. A büntetés itt is 20 márka, melynek tele a nádoré, fele a pécsi 
püspöké. A pécsi egyház minden birtoka ment minden világi törvénykezés
től, csak a püspök ítélhet fölöttük s ha ezt nem akarná, úgy a káptalan teszi; 
tartozik azonban az egyház a comes parochialisnak kárpótlásúl három frisati- 
cum márkát fizetni, mely alatt az úgynevezett „Frischling“ (süldő-malacz) 
után szedett adó értendő. A tized, melyet már a mózesi törvény a papság 
részére rendelt, az evangélium által megerősítve, a papságnak megadandó, 
mert ennek megadása nélkül senki sem üdvözölhet (salvari nemo potest). 
Akár királyi ember vagy szolga, szerecseny, schlausz, ebes, keresztény, 
ez mind fizet tizedet búza, rozs, árpa, zab, köles és hüvelyesek minden 
fajából; borból, malomtól, lovaktól, bárány, kecske, disznó és mézből. Ki 
gyertyaszentelőig ezt meg nem adná, azt irgalom nélkül elcsukják. Sem 
a nádor, sem a comes parochialis e tizedből a századot meg nem 
kapják s a tizedet semmikép nem lehet megkisebbíteni. A püspöki javak el 
nem évülnek a római egyház mintájára, mely szintén szent-Péter tiszteletében 
osztozkodik. Sem a nádor, sem a comes parochialis a püspök beleegye
zése nélkül Pécsett semmit ki nem hirdethet s itt ország- vagy megye
gyűlés nem tartható s Pécs az esztergomi érsek fönnhatósága alatt nem áll.

Ezek szent-László király által adott kiváltságok 1093-ból röviden 
összefoglalva.

Igen kár, hogy ez okmányt csak egy későbbi átiratból ismerjük s 
így a szószerénti szövegre nem lehet súlyt fektetni, különben már 1093-
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bán a főispánok s megye létezését kellene föltételeznünk, mi azonban 
semmi más okmánynyal eddigelé bizonyítható nem volt. Mert a mi Baranya- 
vármegyének politikai szervezetét illeti, nem kell gondolnunk, bog}' már 
szent-István idejében vármegye létezett volna. Az időben, a mai értelem
ben vett vármegyei szervezetek még egyátalán nem voltak.

A magyarok bejövetelükkor az országban mindenütt várerősségeket 
találtak; ez erősségek elfoglalása az ország elfoglalásával ugyanazonosnak 
tekinthető. Baranyában, vagy jobban mondva ama vidéken, melyet ma 
Baranyavánnegyének nevezünk, szintén volt ilyen vár; ez maga Báránya- 
vár. Ezt nem igazolják ugyan történetírók, de a stratégiai helyzet olyan, 
hogy e helyet már a római korban se képzelhetjük másként, mint erőséggel 
ellátva. Á Duna felől keletnek húzódó hegyláncz s az északról a hegy 
nyugati ormáig lefolyó Karassa-vize, mely a közötte lévő lápokon inoesá- 
rossá válik, csak a hegyorommal szemben szorul akként össze, hogy 
alkalmassá váljék egy hadseregnek az átkelésre s így a Duna-mentén, 
mint stratégiai vonalon, oly pontot képez, melyet soha se hagyhattak 
figyelmen kívül s melyről Béla király névtelen jegyzője is megemlékezik, 
ki szerént e várat elfoglaló had élén két hadvezér állott, Ete és Bojta.

Mi se természetesebb, minthogy az elfoglalt vár tovább is megma
radt lakás- és védőhelyül. Úgy látszik, természete az embernek, hogy fog
lalás esetén a régi lakóhelyét szereti magának megtartani s ugyanoda üt 
új tanyát. Mellőzve idegen példákat, Baranyavármegyében a régi várak, 
vagyis várak helyeinek átkutatása közben ama tapasztalatra jöttünk, 
hogy e helyeken rendesen preliistorikus nyomok vannak, úgy, hogy a 
lakóhelyek ugyanazonosságában bizonyos folytonosságot kell észlelnünk.

Az elfoglalt Baranyavárral se volt másként; annak megszállása 
után a vár a magyaroknak képezte lakását s védőhelyét, bár az, tekintve 
a magyarok lovas hadait, e mocsaras és ingoványos területen nem is 
mutatkozott alkalmasnak.

A várispánságok intézménye lassan-Jassan kifejlődvén s valószínűleg 
szent-István király által szerveztetvén, Baranyavár egy várispánságot 
képezett s valószínű, hogy épen a lovas hadaknak alkalmas helyet kere
sendő, alakult meg egy másik várispánság, melynek létezése okiratilag 
bizonyítva van és ez k'oaszt várispánsága, úgy, hogy Baranyában a tör
ténettudósok szerént, két szervezett várispánság volt.

Pesty Frigyes „A várispánságok története“ czímű művében íoltünő- 
nek tartja a várispánságok területeinek szétszórtságát (11. lap) s olyannak 
is tekinti azokat, melyek nem képeztek egy tömör s összefüggő területet, 
miért szerénte várkerületről (járásokról) egyáltalán szólni nem lehet (13. 1.),* 
mely szerénte a védelmi rendszernek nem is képezhette fénypontját. (23. 1.)

Mindamaz okmányok, melyekre Pesty Frigyes állításainak leigazo
lására hivatkozik, a várispánságok hanyatlásának idejéből származván, 
azokról a keletkezés idejében való alkotásokra nem következtethetünk. 
Azonban a hadi czélt szem előtt tartva, részben a gyors fölvonulás lehe
tősége, részben az előző hadgyakorlatok szükségessége, mint a strategia
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főkellékei, lehetetlenné teszik azt, hogy egy várispánság hadosztálya szét
szórt és messzebb területen lakó várnéppel mozoghasson, hadgyakorlatot 
végezzen s gyorsan föl vonulhasson.

A várispánságok kezdetben bizonyos határozott tömör területtel bír
tak, melyeket csak a későbbi adományok, az egyes várispánságok meg
szűnése, átalakítása s egyéb körülmények tettek szakadozottá, egyúttal a 
hadi czélokra lazává, végre lehetetlenné, megtartván még megszűntökben 
is a terület fogalmát, különben a vármegyék (azaz a régi fogalom szerént 
a vár kerületének határai) ki nem fejlődhettek volna.

Hozzá kell ehhez tennünk, hogy a várispánságok nemcsak hadi erejét 
képezték a királynak, de egyúttal jövedelmi forrását is. III. Béla király 
II. Ftilöp franczia király nővérét akarván'elvenni, kimutatta jövedelmeit. 
(Fejér II. 217.) E szerént 72 várispánjától a jövedelem őt illető 2 3 részét 
25.000 márkával számították. Egyforma nagyságúnak vévén a várispán- 
ságokat, egy-egy átlag 847 márkát jövedelmezett a királynak. Ily magas 
jövedelem nem képzelhető akkép, hogy azt a hadnép fizette volna, hanem 
valószínűleg kiterjedt gazdasági telepek voltak, melyek Vs-ban a várispán
nak, 2/s-ban pedig a királynak jövedelmeztek. Innen magyarázhatók a 
várispánságokhoz tartozó szántók, szőllőművesek, erdőcsőszök, kanászok 
stb. Ily gazdaságok egyáltalán nem képzelhetők szakadozott s szétszórt 
területeken, hanem a rendszer csak bizonyos vidékre terjedhetett ki, me
lyek egy-egy vár t'önhatósága s oltalma alatt állottak s mintegy bizonyos 
járást képeztek.

A várispánságok területei némileg a mi járásainkhoz hasonlíthattak, 
vagyis a megyénél tetemesen kisebb területeket foglaltak magukban s 
miután azok bizonyos katonai szervezettel bírtak s a király közvetlen 
hadát képezték, ha azokat katonai járásoknak neveznénk, tán legközelebb 
jutnánk a várispánság fogalmához.

Baranyavármegye saját földrajzi fekvése kijelöli ama határt, hol a 
történettudósok által elismert két baranyai várispánság elterülhetett. Tud
juk ugyanis, hogy a, megyét keletről nyugat felé húzódó két hegyláncz 
három egyenlő részre osztja.

A harsányi hegyláncz s a Dráva között elterülő síkság, mely tulaj
donkép a Dráva völgyét képezi, volt bizonynyal a báránya\ ári várispán
ság területe. Baranyavártól északra nem terjedhetett, mert ott még a ké
sőbbi időben is egyéb királyi birtokok, egyes monostorok birtokai voltak. 
A harsányi hegyláncz fölső oldalára szintén nem nyúlhatott, mert, mint 
látni fogjuk, az már más várispánság területét képezte.

A harsányi hegyláncától északra egy fönsík terül el, mely nagysá
gára nézve az előbbihez hasonló, csakhogy fi()—S0 méterrel magasabban 
áll s csekély mélységű völgyek harántolják át. E terület képezhette 
Koaszt várispánságát. Ezt abból gyanítjuk, mert a terület két végpontján, 
Misiéiíy és Baksán, az okmányok várföldek létezését igazolják.

Maga Koaszt vára Misleny határában feküdt, ezt igazolni látszik 
Mislenynek Farkas comes fiai részére történt adományozása (Fejér IV.

lf>
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3. 320.), mely nem mondja ugyan, hogy Koaszt Misleny határában fek
szik, de az okmány szövegéből az ily értelem erősen gyanítható, miért a 
a szöveg ama kitétele, hogy Misleny községet sub eisdem metis et ter
minis, ugyanama határjelekkel és határral kapják, in quibus ipsum, ca
strum tenuit, melyekben azt a vár bírta: oly jogász kifejezés, minőt a 
középkor használni nem szokott s mely inkább volna akként érthető, 
„mely határok között magát a várat zárja“, míg a nyomban következő 
mondás ab eodem castro exemptam dedimus, a vár kötelékéből kiszaba
dítva adjuk, már nem a várépületre, hanem a hadi kötelezettségekre vonat- 
kozhatik. A várnak Misleny határában való létezésére sokkal biztosabb bizo
nyíték egyúttal az ott lévő Koárd-túya nevű dűlő, mely fölött kikerekítetl 
domb a régi vár helyét jelöli. A régi okiratok egyszer Koarsztnak is 
nevezik e várat, mi a megmaradt Koárd helynévhez legközelebb áll.

A harsány! hegyláncz mögötti fönsíkot a vármegyén áthúzódó Meesek- 
hegyláncztól aránylag igen széles és mély völgy választja el, mely alig 
áll 12—1G méterrel magasabban, mint a Dráva völgye; e völgy oldalán 
áll Pécs városa, az akkori szabadalmakkal ellátott püspöki város, melyre 
ugyan Koaszt várából remek kilátás nyílott, de a várispánsághoz nem 
tartozott.

Valószínű, hogy mielőtt a várispánságokat végleg rendezték volna, 
még más területek is voltak Baranyában (úgy mint tán az egész ország
ban is), mint más várak területei, melyeknek azonban a múlt ködös ho
mályában nyoma veszett.

Ilyen várat a megye nyugati részében kettőt kell fölemlítenünk, 
melyeknek a valóságban és a, történetben halavány nyomaik vannak. 
Egyik várról 1257-ben történik említés. (Fejér V. 2. 418.) Nana comes 
részére a sámodi uradalom határát meghatározó okmányban, mint határ 
említtetik meg Castrum Gara (a közlésben Sara), nem messze az Okúi' 
vizétől Vaiszló, Páprád és Pál aj-puszta vidékén. A határjárás a szomszé
dokat személyenkint jelöli meg, csak itt tesz kivételt, Castrum Garának 
nevezvén azt, miből azt kell következtetnünk, hogy az királyi vár volt, 
különben ill is a tulajdonos neveztetett volna meg. A Garay-család akkor 
még nem élt Baranyában.

Van (' várnak o helyen való létezéséiül egy másik nemleges bizo
nyítókunk is ; 1214-ben IV. Béla király Vaiszlót Obuszk Ambrusnak ado
mányozván (Wenczel XI. 331.), a határjárásban előjön Varathuth nevű 
község, mely tán Vár-átútnak volna olvasandó s a név eredetét amaz 
úttól vehette, mely az Ókor vize széles posványái között a várhoz veze
tett. E királyi várnak, ha az a várispánság modorában volt szervezve, 
szintén meg lehetett hason nagyságú területe, mely tán az Ormányság 
egy része s ama szép fönsík volt, mely innét a bükkösdi hegyekig húzó
dik s mely vidéket régi okirataink az Ókor és Almás patakokról Okor- 
almaköznek neveznek.

E királyi vár várispánsági jelentőségét, ha ilyen volt, valószínűleg 
még a várispánságok végleges szervezése előtt vesztette el, területének
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nagy részét adományozással idegenítették el, a inaradékíoldek pedig mini 
várföldek jogi természetüket megtartván, Koaszt várához csatoltattak. 
Innen magyarázható, hogy Koaszt várától oly messze eső s területi egy
séget megbénító helyen is, mint Vaiszló, találunk Koaszthoz tartozó vár
földeket, melyek, ha eredetileg nyertek volna beosztást, azokat inkább kel
lett volna Baranyavárhoz csatolni, melynél nagyobb lett volna a területi 
egység, de ez azért nem volt lehető, mert ős megszállás folytán Siklós és 
attól nyugatra eső és Siklóshoz tartozó terület miatt Baranyavár és Yaiszló 
között nem lett volna semmi összefüggés, a mire pedig stratégiai szem
pontból a várispánságok fölvirágzása idejében bizonynyal kellő gondot 
fordítottak.

A másik vár, melyről e részben megemlékeznünk kell, Boda vára. 
Bodáról tudjuk, hogy az szintén királyi birtok volt, melyet .1234—35-ben 
II. András király Bertalan pécsi püspöknek ajándékozott. (Fejér III. 
2. 431.)

E birtok határjárásában megemlítik határ gyanánt Várvölgyét. A 
régi határjárással cgyezőleg e helyet ma is Várkapúnak hívják; a fölötte 
lévő szép alakulásé hegyen feküdt a hajdani vár, mely azonban nem ké
pezte ajándék tárgyát a püspökség részére.

Gyanítani lehet, hogy egykor ez is ilyen várispánságféle terület volt, 
később azonban a viszonyok szabályoztatván, a várhoz tartozó népeket 
más osztályba sorozták, vagy más osztályú népnek adták a területet. így 
1234-ben ott kir. udvarnokok voltak, kik a püspöknek történt adományo
zás után vagy megmaradtak az adományozott területen s más jogi álla
potba jutottak, vagy a királyi birtoknak megmaradt várhoz szegődtek s 
maradtak tovább is udvarnokok.

E királyi várra vonatkozólag semmi okmány sem áll rendelkezésünkre, 
csak annyit tudunk, hogy a hivatkozott okmányban megjelölt Őrsök 
(Érszeg) nevű falú, mely az okmányban adomány tárgyát nem képezte s 
mely a várhegyen túl lévő völgyben terült el, hajdan püspöki birtokot 
képezett, míg a XVII-ik század végén el nem pusztult s ma csak helyét 
és temploma düledékét látjuk az erdőben.

Valószínű, hogy a várat és annak területét később egy pécsi püspök 
kapta meg, habár az okirat erről nincs is meg.

Éhez képest most már megtudjuk alkotni egy megközelítő képét a 
megyének szent-István idejéből.

A megye keleti oldalán egy nagy sávot kell képzelnünk, mely a 
Zengő-hegységnél kezdődik s melynek szélessége a Zengő- és Hármas
hegy s mely kiszélesedve a Duna felé vonói. E terület nagy részben a 
pécsváradi apátság birtokaihoz tartozott, melyet északról keleti irányban 
magánbirtokok öveztek.

Voltak azonban közte királyi birtokok is, minő pl. Fehcregyliáz 
(Szebény közelében), melyet szent-István csak később ajándékozott a 
pécsváradi apátságnak s azért az alapító-okmányban nem az adományo
zott falvak sorában áll, hanem utólag említi azt föl. Királyi vagyon tulaj-
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donságát igazolja maga az alapító-oklevél, mely azt ecclesia regiának 
nevezi.

A másik keskenyebb szalag a Duna partján, Duna-Szekcsőnél veszi 
kezdetét, lejön a Mohácson alúli vidékre, majd nyugatnak fordulva a, 
Mislenytől keletre fekvő vidéken átjti Pécs felé s a Mecsek-hegység déli 
völgyén Szent-Lőrincznek fui. E görbült szalag területén egyes nemesek 
birtokai voltak.

Azonban királyi birtokok se hiányoztak itt. Így Nyarad szent-István 
idejében még királyi birtok volt, mert csak szent-László király adomá
nyozta azt a Xl-ik század végén a hátai monostornak (Zichy I. 1.) és ké
sőbb II. András a pécsi püspöknek. A Nyáráddal határos Bog nevű 
község szintén királyi birtok voll s abban udvarnokok laktak (Zichy u. o.) 
Nyárád alatt Lipova vidékén volt Bodvölgve; ez 1370-ben is a királyi 
méhészeké volt. (Dl. 5361.)

Narancs és Monostor 1357-ben még mint királyi falvak (villae re
giae) szerepelnek. (Anjou Okt. VI. 537.)

Belvárd vidéke egykor szintén királyi birtok volt; hajdan Béla-vár 
volt a neve s valószínűleg reá vonatkozik amaz okmány, melylyel 1264- 
ben IV. Orbán pápa Béla vezért, Béla király fiát javadalmaiban megerő
síti. (Horváth Mihály „Magy. Tört. I. 43. — Fejér IV. 3. 234. VII. 5. 
339.) Várának nyomai ott máig is észlelhetők.

Hogy e vidéken királyi birtokok voltak, igazolja az, hogy a. szent- 
lászlói pálosok (Birján határában) és a pécsi püspök között folyt perek
ben a pécsi püspök egy 1058-ban kelt adomány-levélre hivatkozik, mely 
szerént e vidéken (az elpusztult Dergicsén, Zsiminye, Kozár, Bogád s 
Romonván) nyert a királytól birtokokat. Az okirat a per befejezése ide
jében (1402-ben) még meg volt, mert az ellenfél magából az okiratból 
bizonyította, hogy az adomány nem a kérdés alatti peres területre vonat
kozik.

A mi Baranyának a Mecsek-hegyláncz fölötti harmadát illeti, arra 
nézve a történet szent-István korából nem nyújt semmi fölvilágosítást. 
Annyit tudunk, hogy e terület keleti része egykor, a megyék megalaku
lása után, Tolnavármegyéhez tartozott s hogy ott is voltak királyi birto
kok, mint pl. Nádasd, mely szent-István idejében Váraljával együtt 
valószínűleg a száműzött brit! herczegeknek szolgált menedékhelyül s 
azért az okirat azt 1235-ben Mázán eszközölt határjárásban (Fejér III. 
2. 431.) „terra brittanomul Nádasth“ kifejezéssel jelöli, miből gyanítható, 
hogy az királyi birtok volt Mázával együtt, melyet a pécsi püspök nyert 
meg. Királyi birtok volt e vidéken valószieűleg Maré vára, mert az 131 li
bán kelt s utóbb megerősített adomány-levél, melylyel e várat Bogár 
István nyerte (Zichy I. 159.), egy szóval sem említi, hogy e vár és tarto
zéka hűtlenség vagy magszakadás folytán háramlóit volna vissza.

Ellenben annak, hogy e nagy területen, mely a Mecsek-hegyláncztól 
északra Baranya területét és Tolnavármegye nyugati részét foglalja ma-
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gában, várispánság lett volna, vagy liogy akár Somogyvár, akár Tolna- 
vár várispánságához tartozott volna, nincsen történeti nyoma.

Baranya tellát szent-István idejében nem képezett egy tömör'egészet, 
hanem összefüggő darabokat, melyekben a tömörülés és vármegyévé ala
kulás előfeltételei megvoltak.

A haderő közlekedési vonala a Koaszt-xáv és Bárány avár között 
fönnálló egyenes út volt, mely mindenütt dombtetőn haladhatott.

A koaszti várispánság területének egyetlen egy pontja se volt oly 
alkalmas egy összekötő vonal létesítésére, mint ez, mert a Villány alatt 
szélesre nőtt Karassó vize minden összeköttetést megnehezített volna.

A két várispánság, lm áll a föltétel, hogy a koaszti a lovas-csapa
toknak alkalmasabb volt, összműködésre volt kényszerítve, melynek főhadi 
szállása mindenesetre a stratégiailag kiválóbb Baranyavár. A hadsereg 
útja tehát Koasztról Baranyavárra s az ország felé Báttaszék és Szeg- 
szárdnak közlekedett, mely úton a várispánságokat övedző nemesek min
den úton és ponton hozzájuk csatlakozhattak.

Volt még egy másik közlekedési út is, mely nem szolgált a had czél- 
jaira. Ez Pécstől Pécsváradra s innen keletnek Fazekas-Budánál a hegyte
tőn Szebény fölött húzódott Báttaszékre, mely útnak ma is vannak nyo
mai az okiratokban ; pl. Krakó (Karakó) határjárásánál, mely a mai Szebény 
„Szent-László földje“ nevű dűlőjének területén feküdt, mely a Szék (Bátta
szék) és Péesvárad közti útat említi. (Zichy II. 472.) A Pécsről Somogyvár- 
ínegve felé vezető útvonal, kikerülendő Szigetvár vidékének posványáit, 
Boda és Korpád felé ment a somogyi területre.

Ez útvonalakkal megállapíthatjuk Baranya akkori területének gócz- 
pontjait s ezek: Pécs, mint püspöki város, Baranyavár hadi központ, 
Péesvárad mint jeles apátság és közhely, Koaszt a hadgyakorlatok köz
pontja. Mint másodrendű hely megemlítendő Vaiszló vidéke.

Ezekből Baranyavár és Koaszt-váv külön várispánságot képeztek 
ugyan, de miután elfogadhatónak tartjuk ama véleményt, hogy várispán
jaink a közigazgatást is gyakorolták s hogy e szerént hatóságuk alatt 
egy szűkebb körű hadi s tágabb polgári terület volt kezdetben egyesítve; 
úgy Baranyavárlioz előnyösebben csatolható Péesvárad és Koaszthoz csa
tolható Pécs és vidéke. S ha e két várispánságot egyesítve képzeljük, 
már megkaptuk Baranyavármegyét első alakjában.

A baranyavári és koasztvári várispánságokban lakott a király hadi 
népe, így önként következik, hogy e vidék volt a legmagyarabb. Szá
zadok lefolyása alatt sok idegen elemmel egyesült s a török harezok 
Baranyavár és Koaszt közvetlen vidékéről elsöpörték a magyar elemet 
és nyugatra szorították, de azért az Ormányság s az a fölötti vidék máig 
megtartotta ősi eredetiségét.

Kevésbbé lehetett tiszta az adományozott terület, hol a településkor 
itt talált népség az adományozási viszonyoknak jobban kedvezett s nem 
volt tiszta a pécsváradi apátság területe se, mert, mint az alapító- 
okmányból látható, maga szent-István gondoskodott, hogy a kézművesek



230 SZENT-ISTVÁNT ÓL

és egyéb jövevények (hospes) által a szerzetesek kényelme megadassák 
s a kulturális állapotok emeltessenek.

Mi a népesedést illeti, e két várispánság területén elég nagy lehe
tett. Nincs ugyan erre vonatkozólag pozitív történeti adatunk, de követ
keztetés alapján mégis tudunk némi megállapodásra jutni.

Itt ugyanis főkép a hadi létszámot kell figyelembe vennünk. Pesti 
Frigyes idézett művében (Várisp. 91. 1.) írja, hogy szent-László a német 
fejedelmeknek IV. Henrik császár ellen 20.000 fegyveres lovast ígért; 
II. Géza 1146-ban 70.000 embert vezetett Henrik osztrák őrgróf ellen s 
1151-ben ismét 16.000 embert küldhetett Oroszországba, hova 1152-ben 
70 zászlóaljat vezérelt.

Tekintve, hogy c hadseregnek alig 10'/'o-át tette ki a nemesség, mert 
ez általában kevés haderőt szolgáltatott s a haderő emelése czéljából 
igyekeztek később királyaink a várispánság intézményét föntartani és 
ismét helyreállítani; a magyar haderő létszámát bizonynyal 80—100-ezer 
emberre tehetjük.

Az eddig kinyomozott várispánságok száma 82-re megy (Pesty u. o. 
49.) kisebb és nagyobb területekkel, melyeket ha egyenlőknek veszünk, 
úgy egy várispánságra átlag 1000, vagy ennél több harezos esik. Ily 
kornbinácziót véve alapúi, a bárány avári és koaszti várispánság mintegy 
2000 embert szolgáltatott a haderőhöz szent-László és II Géza idejében 
s bizonynyal nem volt e létszám kisebb szent-István idejében se, mikor 
harczosra még nagyobb szükség volt, mint később. Ebből most már levon
hatjuk ama következtetést, hogy a várispánságok területei elég sűrű né
pességgel bírtak, mert hisz nem mindenik mehetett harczba s a harczo- 
soknak családjuk is volt. Innen van, hogy a hajdani várispánságok terü
letén majdnem kilóméterenként találunk emberlakta helyek nyomaira.

Kévésé volt már népes ama terület, mely a pécsváradi apátság 
birtokait képezte. Az alapító-oklevél szerént ez 41 községet számlált,, me
lyekben összesen 1116 mansio volt, azaz ugyanannyi család is; átlag tehát 
25—26 család esik egy községre.

A törökök kiűzetése után 1696-ban eszközölt összeírás szerént (me
lyet az országos levéltárban őriznek) Baranyát 2254 család lakta, míg 
szent-István idejében csak az apátság területén 1116 családot találunk, 
mi azt látszik igazolni, hogy szent-István idejében a népesség tízszer ak
kora volt.

Föl kell tennünk, hogy az adományozott területeken is volt annyi 
népesség, mint az apátság területein, mert a nemesség mindenesetre gon
doskodott munkaerőről s oly vidéket kért magának, vagy foglalt el, hol 
a honfoglalás alkalmával itt talált népség nagyobb számmal volt.

Baranyavármegyét tehát szent-István idejében elég népesnek ve
hetjük.

Érdekes volna tudnunk azt is, minő magyar népség telepedett Ba
ranya vidékeire és foglalt itt állandó lakást? A történet ugyan mit se 
jegyzett föl, de minthogy a telepesek állandóságában nincs okunk két-
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kedni s későbbi okmányok szórványosan előtüntetik az itt lakó nemzet
ségeket, bátran következtethetjük, hogy azok már szent-István ideje óta 
itt laktak.

A magyarság akkori szervezete szerónt nemzetségekre, azaz több 
család összetartó csoportjaiba tömörültek. Ezekből e vidéken, akkor leg
előkelőbb helyet a Kán-nemzetség foglalta el, mely Siklós és vidékén 
települt; nem messze attól, az Ormányság területén, a Győr-nemzetség 
foglalt helyet, melynek tagjai később KéméncL vidékén is kiváló szerepet 
játszanak. Vannak történeti nyomok, hogy az Aba-nemzetség Pellérd 
vidékét bírta, melyet a kiterjedt nemzetség egyik női ága bírt. Turony 
vidékén a Zidoy-nenrzetség uralkodott. A Mohácstól nyugatra eső vidé
ken, a királyi birtokok mellett, melyek később egyes monostoroknak ju
tottak, volt a Horch-nemzetség, melynek fénye nagyon kicsiny s az is 
hamar elenyészik; fölebb Btuirtól nyugatra a Kni ón-nemzet ség bír bir
tokokat, mely Béla király névtelen jegyzője által fölemlített Ete és 
Bújta ivadékaiból kivál s századokig tartja magát. Ettől északra szom
szédos a Beche-Gregor-nemzetség, mely vagy nevét változtatta meg, 
vagy már nem látszik a tiszta nemzetséghez tartozni; részben el is szár
maznak e vidékről, de a XIV. században egy leszármazó család-ág, 
Becseyek, Tőttősök ismét szerepet játszanak a megyében. A nemzetsége
ket az okiratok átlag csak a XIV. század elejéig említik, azon túl majd 
egészen megszűnnek. Ama nevek, melyeket a korábbi időben a nemzet
ség megjelölése nélkül említenek az okiratok, leginkább beszármazók, 
vagy a királyi családdal állanak közelebbi viszonyban. A Mecsek-hegység 
mögötti vidéken a Szente- Magócs-nemzetség Magócs és Bikái vidékén 
szerepel; a Buken-nemzetség Jánosi vidékén. Ellenben Márévár vidéke 
királyi birtoknak látszik lenni. Nagy szerepe volt e vidéken Dárú várá
nak, a mai Jágonok határában, mely az ország legelőkelőbb családjának 
kezén állt. Voltak köriile királynői birtokok. Ez lehetett oka, hogy e vi
déken várispánság nem fejlődött, mert a hadszervezet ily viszonyai közt 
annak szüksége fönn nem forgott.

Ha ezekhez hozzáveszszük a különféle udvarnokok, méhészek, nyi
lasok, solymárok stb. területeit, egész Baranya területét benépesedve 
látjuk; csak a megye nyugat-északi része az, mely fölött teljes homály 
dereng.

Ismervén úgy a közlekedés fővonalait s a területek körülbelőli né
pességét, melyek nagyobb helyek keletkezésének életföltételeit képezik, 
a Baranya területén lévő góezpontok közül az egyedüli Koaszt-váv volt 
az, mely a várispánságok fönnmaradása esetén legtöbb képességgel bírt 
ahoz, hogy nagygyá emelkedjék.

Ugyanis Pécs a nyert kiváltságok értelmében is igen elszigetelt 
város volt,; közlekedése csak kelet és nyugatra irányúihatott, mögötte 
meredek hegység, előtte széles mocsár s így hadi czélokra alkalmatlan 
volta miatt várispánsággá s akkor nagyobb várossá nem fejlődhetett volna.

Pécsvárad emelkedését forgalmi útjainak nehézsége akadályozta, mert
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könnyű úttal egyedül délről közelíthető meg. Baranyavárat, mely a pos- 
ványság közepén feküdt, területének kicsinysége nem engedte növekedni.

Koaszt vára ellenben kitűnő harczászati pont volt. A vár fokáról 
Pécs széles völgye, a- nyugat s keletre fekvő síkságok, a délre fekvő 
egész vidék könnyen betekinthető, mindenünnen könnyen hozzáférhető s 
máig kedvező pontja a nagy hadgyakorlatoknak.

Ily hadi központnak, hol annyi nép annyiszor jött össze, okvetlenül 
emelkednie kellett, mert a sokadalom azonnal forgalmat idéz elő az áru- 
és élelmi-szerekben.

A párisi codex 1184. évről a magyar királyok jövedelmeit fölsorol
ván, előadja azt is, hogy a várispánok a királyt minden évben megven
dégelni, lakoma alatt néki 100 márkát ajándékba adni tartoztak. (Fejér 
II. 217.) Látható ebből, hogy a várispánságok virágzása idején a király 
évenkint meglátogatta azokat s akkor vette föl a várispánságok jövedel
meiből a neki járó részt s valószínűleg akkor tartották meg a nagy had
gyakorlatokat is s Koaszt vára és Misleny vidéke bizonyára nem egyszer 
látta a magyar királyt fényes kíséretével.

Vannak is nyomai, hogy Koaszt vára és városa rohamosan emel
kedett, Magának Koaszt várának hegyén, az alatta délre elterülő síkságon 
s az északi oldalon a völgyön túl lévő dombokon, a szántóföldeken min
denütt régi tégladarabokat és épület-törmelékeket találnak, mi azt mutatja, 
hogy e hely egykor, valószínűleg a tatárok betörése előtt, nagy kiterje
désű város volt, mely hivatva leendett, Bárány nv ár megy e helyett Koárd- 
v ármegy ét alkotni.

A XI. század Baranyavánnegye magánviszonyaira nézve kevés adat
od rendelkezik. Mindössze a pécsváradi alapító-levél s a hátai apátság
nak Nyárádra vonatkozó határjárása említ föl néhány falunevet, melyek 
egy része máig is létezik, mások íonállása századokon át nyomozható, de 
mindenesetre ama tanúságot szolgáltatja, hogy falvaink nagy részben, 
bár némileg elváltoztatott névalakban (mint Hírek: Hird s Bolok: Boly 
helyett), már szent-Lstván idejében megvoltak.

Hogy azonban szent-László idejében a várispánságok mellett már a 
megyék is szervezve lettek volna, ebben szent-László fönnidézett okmánya 
mellett is kevés a valószínűség. Az okmányban előforduló „cornes paro- 
chialis“ alatt valószínűleg nem megyei comes értendő, hanem inkább egy 
kerület vagy vidék comese.

A „Tropheum Domus Estorias“ czímü, 1700-ban az Eszterházy-esalád 
dicsőítésére megjelent könyv ugyan fölemlíti, hogy Estoriás Mihály
nak fia, Ferencz, mint pécsi püspök Tolnavármegye főispánja lett volna 
1112-ben s e szerént a vármegyék akkor már léteztek volna; történeti 
adatok azonban igazolják, hogy e valótlanságairól általában ismert dics- 
könyv e részben se mond igazat.

Ugyanis Kálmán király 1109-ben a veszprémi apáczák részére szent- 
Lstván király alapító-levelét, melyet görög nyelven írtak, Simon pécsi 
püspök által fordíttatja le latinra és erősíti meg újra. 1111-ben Kálmán
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király az arbensi egyház jogait erősíti meg, melyben Simon pécsi püspök 
is részt vesz. 1124-ben István király, Kálmán ha, megerősíti a traguriak 
és spalatóiak jogait a vámmentesség és a püspökválasztás szabadságára 
nézve, mely okmányt Simon pécsi püspök is aláírja, sőt Szörényi régi 
jegyzet-gyűjteménye szerént (melyet Pray György tartott fönn, Koller 1. 
L í8.), Simon még 1133-ban is Pécs püspöke volt. Világos tehát, hogy 
Estoriás Ferencz ugyanaz időben Pécs püspöke nem volt s bizonyára 
Tolnavármegye főispánja sem.

A XII. század első felében megyénkről igen keveset tudunk. Mind
össze csak néhány püspök nevét örökítette meg a történet. Pray (Hist. 
II. 6.) és utána Haas (Emlékirat 281.) szerént a görögül tudó Simon 
püspök után 1135-ben fíana püspök ült a püspöki széken. E megjelölés 
annyiban hibás, mert már Koller kimutatta (VII. 345.), hogy a kérdéses 
püspök neve nem Bana, hanem Nana volt. Nana de Zer e genere Kalán. 
Az erre vonatkozó okmányt Pannonhalmán őrzik eredetiben. (Ladul. V. 
L. Kk. Ann. 1135.) A kérdéses Nana püspök de Zer (Szűr) valószínűleg 
ama családból származott, melynek Baranyában már a XII. század első 
felében voltak birtokai.

E helyen kell néhány szóval a pécsi káptalanról is megemlékeznünk. 
Föl kell tennünk, hogy a káptalan a püspökséggel együtt szerveztetett, 
maga a püspök választván embereit, kik ügyeiben segédkeztek s kikkel 
bizonyos szervezeti rendszabályok alatt élt. Mindazáltal erre vonatkozólag 
semmi történeti adat nem áll rendelkezésünkre, minek oka főképen ab
ban rejlik, hogy a, káptalant a püspök szervezvén, külön alapító-oklevéllel 
s külön hatáskörrel nem bírt s ama okleveleket, melyek amaz időből szár
maznak, mikor hiteles helyi minősége érvényre emelkedett, az idők viha
rai megsemmisítették.

Aigl Pál (Hist. Gap. 5-eec. 48. lap) a pécsi káptalan létezésének első 
nyomait 1191-ben találja, fölhozván erre amaz okmányt, melyben a siklósi 
család Siklós, Kémes, Oszró (Iszró) stb. birtokaiban megosztózkodtak, 
mely szerént ez időben a káptalan prépostja Farkas, a lektor Péter, kán
tor Jurkó, kusztos Theodor és dékán Venczel voltak.

A kérdéses okmány, melyet Koller közölt (VII. 275.), nem tudni 
minő forrásból, az évszámra nézve teljesen téves és hamis lévén, mit 
Tagányi Károly az orsz. levéltárban fekvő eredetinek borítékára már föl- 
jegyzett s Pauler Gyula („Magy. tört, az Árp. k.“) fölemlített, a káptalani 
névsor későbbi időre vonatkozik.

Vannak nekünk sokkal korábbi okmányaink a pécsi káptalan léte
zéséről, milyen az úgynevezett „bulla aurea1", mely 1093-ból származik. 
Ez okmány a püspök kötelezettségeiről szólván fölhozza, hogy a püspök 
joghatóságától csak akkor van eltérésnek helye, ha sem a püspök, sem a 
káptalan nem akarna igazságot szolgáltatni. íme tehát, már 1093-ban lát
juk nyomát a pécsi káptalannak, még pedig jogszolgáltatási körrel. 
(Fejér II. 252.) Egy másik okmány 1158 körül szól a káptalanról. Ez
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időben a püspök, Anthimius perben állott Ganfred pócsváradi apáttal 
Szent-Péter és Mindenszentek kápolnái és 12 falú tizedére vonatkozólag, 
úgy a jövevények és más nemesek tizedeit illetőleg, a mennyiben a pécs- 
váradi apátság területein laktak. E pert II. Géza intézte el, kikérvén e 
részben az egyházi és világi méltóságok közbenjárását. (Fejér II. 147.) 
E perben nemcsak Anthimius püspök, hanem egyúttal a pécsi káptalan 
is szerepel fölperesként, mi nemcsak a káptalan létezését, de azt is iga
zolja, hogy a püspök és káptalan birtokaikra nézve akkor még jogközös
ségben voltak.

Egy másik okmány 1181-ből származik, mely szerént Marcellus 
néhai prépost özvegye Froa, Zeles (Szeles) nevű pusztáját a nádornak eladta; 
tehát Marcellus prépost s mindenesetre pécsi prépost, mert birtokai itt 
voltak s a szerződés kötésében Marcharius püspök is részt vett. (Kol
ler VII. 272.)

Ellenben az Aigl által hivatkozott 1191-ki okmányra nézve 1239-ik 
évben olvassuk, hogy Bertalan pécsi püspök s a pécsi káptalan egyessé- 
get kötnek Kálmán vezérrel. Itt a pécsi prépost Farkas, lektor Tamás, 
kántor Jurkó, kusztos Theodor.

1251-ben Opsa neje a pécsi káptalan előtt végrendeletet tesz, mely
ben birtokát utó-örökléssel a szent-Péterről nevezett mágocsi monostorra 
hagyja. Ez okiratban a pécsi prépost Farkas, kántor Jurkó. kusztos 
Venczel stb. (Zichy I. 6. — Ugyanezt igazolja Turul I. 5.)

Mindezek mutatják, hogy Farkas prépost és társai 40—50 évvel 
később éltek, mint a Siklósra vonatkozó okmány mutatja s hogy az 
okmány 1239—1252 közötti időkben keletkezettnek tekintendő.

A XII. század első felének kevés történeti mozzanata van. Vak 
Bélának 1129 körül Pécsváradon való két évi tartózkodása az általános 
történet köréhez tartozik. Csak e század második felében kezd a szűk 
látkör, melyben ez események szont-István óta mozogtak, újra kiszéle
sedni.

Kixner György „Monum. de r. (lenn. et Cimbricam“ czírníí művé
ben olvassuk 1164-ből: „E dolgok után Pribisla wend király Henrik szász 
és bajor herczeggel (kit oroszlánnak hívnak), a szent földre indult s meg
látogatták Krisztus sírját. IJtitársaik voltak Euradt liibecki püspök, Hen
rik braunsehweigi apát, Berchtold lüneburgi apát,- Leyfrid blankenburgi 
gróf, Gunzdin schvverini gróf; hozzászegődtek Fridrieh saubachi őrgróf és 
Odaker (Ottokár) őrgróf, neméből a 4-ik, és ez visszajőve! meghalt Pécsett, 
Magyarországon, midőn az üdv 1164-ik évét írták s maga után hagyta 
nejét, Kunigundát, Diebold rochburgi őrgróf léányát s két fiát, szintén 
Ottokárt, ki azután Steiermark első herczege lett.“

A reichspergi krónika pedig 1170-ből ezeket írja: „Ottokár stíriai 
őrgróf meghalt Január II. kalendájába Magyarországon azon helyen, me
lyet Pécsnek (Quinque-Ecclesiae) neveznek, midőn útban volt a szent-sír 
meglátogatására. “
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Az admontensi krónika pedig 1170-ből ezeket ír ja : „Ottokár őrgróf 
(de Styria) meghalt zarándok úton.“ Halálozási év gyanánt 1164. óv 
fogadandó tehát el, mert a salzburgi és klosterneuburgi krónikák is ha
sonlót írnak.

Ez időben Makár volt a pécsi püspök (Fejér II. 166.) s nemcsak 
érdekes vendégei voltak ekkor Baranyának, de a steier őrgróf halálával 
kellemetlen meglepetése is. Kétségkívül Pécs városát ez időben igen elő
kelő városnak kell tekintenünk, mert, mint látjuk, a szentföld zarándokai, 
kiknek legtermészetesebb útjuk volt a Baranyán át való zarándoklás, 
Pécs városát külön ejthették útjokba.

Említett „Macharius“ püspök szerepel 1166. okt. 24. III. István király 
amaz oklevelének záradékában, melyben a keresztes lovagok részére 
Dubicza fiának, Yidnek adományát megerősíti. (Hazai O. VII. 1.) Előfor
dul 1186-ban is, miből történetíróinknak s különösen Küllemek ama véle
ménye támadt, hogy két Makár püspök volt, kik közül az elsőt Mar- 
cariusnak nevezi, de 1163 és 1186 között még Job püspököt szerepelteti. 
Jób püspökre vannak is történeti adataink, a mennyiben X. Gergely pápa 
Jób pécsi és Timotheus zágrábi püspököt bízza meg, hogy a megtartandó 
zsinat előtt a papság és a nép erkölcsei fölött szigorú vizsgálatot tartva, 
ezekről neki előzőleg jelentést tegyenek. (Fejér II. 148.. VII. 5. 391.; 
Wenczel XII. 98.)

Kerchelich adatai szerént Jób előbb zágrábi püspök volt (Hist. Eccl. 
Zagbr. p. 76.) és Pécsről valószínűleg Esztemgomba ment. Koller szerént 
(I. 215.) erre nézve nincsen semmi történeti adat.

Még a pécsi püspökök sorrendjének megállapítása is munkát ad a 
történetkutatónak; így az 1188. óv körül már szereplő s a püspökségnek 
már egyik nevezetesebb püspökét, Ca lan üst megelőzőleg, Pray (Annales, 
ad annum 1186.) Bulhalothrius nevű pécsi püspököt, Kerchelich Batalonius 
nevűt említ, ki Fülöp franczia királynál járt követségben.

E különféle nevek alatt Koller szerént Bartolomeus volna értendő 
s a somogyvári autográf határozott igazolása szerént, a többi nevek hibás 
olvasásból származnak; az azonban kétségbe vonandó, hogy ez időben 
Pécsnek Bertalan nevű püspöke lett volna, mert 1186-ban még Macarius 
ült a püspöki széken és 1188-ban Calanust találjuk ott.

1184. évről egy nevezetes adattal bírunk az úgynevezett párisi codex- 
bői (Fejér I. 217.), melyben Magyarország helyzetét írják le III. Béla 
király idejében. Ebben azt olvassuk, hogy a pécsi püspökség évenként 
1500 márka jövedelmet húz a királyi udvartól (curia regia), úgy a többi 
püspökök is részesültek ily fizetésben. Ebből látható, hogy a püspököknek 
rendes fizetésük volt ez időben az államtól s ingatlan birtokaik nem igen 
voltak terjedelmesek, mert a pécsi püspök részére szent-István király által 
tett adományról egyáltalában nincs semmi írásos okmány vagy emlék s 
hogy lett volna, az csak coniectura.

Szent-István valószínűleg megelégedett azzal, hogy a püspökség 
részére az akkor isteni jognak nevezett tizedet biztosította.
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A szent-lászlói pálosokkal a későbbi Bálint püspök és bíboros per
ben állván, jogai igazolására Salamon király egy 1058. évi okmányára 
hivatkozott, mely 1300-ban lön átvéve (Fejér VII. 5. 03.), miből látjuk, 
hogy a pécsi püspök Személy, Mislenv és Zsemenye körül csak csekély 
kiterjedésű birtokot birt. Fölemlítendő e kívül Radó nádor adománya, 
melyről már megemlékeztünk, de melynek a történetben később semmi 
nyoma sincs.

Bertalan püspök ama javai, melyeket II. András király érdekében 
elidegenített, valószínűleg a püspökség határán kívül állottak, mert Vaska- 
Szent-Marton vidékén voltak s nem lehet állítani, hogy azok a király 
által a püspökség javára tett adományok lettek volna; valószínűbb, hogy 
Radó nádor birtokainak elcserélése által tömörítették oda azokat.

Bertalan püspök a király érdekében tett költekezései miatt e java
kat elidegenítvén, helyettük a püspökség javára kapta Bodát, Nyárádot 
és Mázát. Tehát a püspöki jövedelmeket ez időben nem az ingatlanok, 
hanem a tized és államhatalom által nyújtott rendszeres fizetés képezte.

E jövedelmeket a szent-László király által nyújtott és III. Béla által 
1190-ben megerősített kiváltságlevél tetemesen megnagyobította, mert 
mindennemű adózások, melyek a püspöki megye területéről a királyt, 
vagy az országnagyokat illették volna, a pécsi püspök javára estek.

A pécsi egyházmegye tehát valóságos status in statu volt, mert az 
összes állami jövedelmek a püspöki kincstárba folytak, melyből a püspök 
csupán a pápai eensust fizette ki.

Hogy ez időben meg volt már a pápai census, igazolja ama körül
mény, hogy 1192-ben (Fejér I. 282.) a Sancti Salvatoris de Scolzad nevű 
szerzetet a pécsi egyházmegyében a censustól teljesen mentesítette.

De (> rendkívüli jövedelemmel együtt járt ama nagy munkakör is, 
melyet az említett kiváltság-levélben érintve találunk. E munkakörhöz 
tartozott az összes büntető és polgári ügyek kezelése (tam in criminalibus, 
quam in pecuniariis), melyből csak akkor volt eltérésnek helye, ha a 
püspök az igazságszolgáltatást megtagadta s a káptalan azt teljesíteni 
nem akarta. íme tehát voltak esetek, hogy ilyesmi is megtörténhetett, 
sőt úgy látszik, hogy ezt a püspök és káptalan teljesen önkényüleg le
hette, mert ez esetben az igazságszolgáltatást a baranyai főispánnak kel
lett teljesítenie, ki ezért a püspöktől a sertések után szedett adóból kapott 
három inárkát.

E körülményekből következtethető, hogy az akkori főispánoknak 
igen kis szerepkörük lehetett. A főispánoknak csak igen kis része volt 
teljesen független, nagyrészben csak alárendelt körrel bírtak, mely 
a végrehajtói hatalmon túl alig terjedt, innen van, hogy a történet 
e másodrangú hivatalnokok ncveil nem igen jegyezte föl; az egész XII. 
században csak 1193-ból találunk föl jegyzést, hogy az akkori főispán neve 
István volt (Fejér II. z90.) és az okmányzáradékokban rendesen csak ak
kor tették ki a főispánok neveit, ha e mellett még más magasabb hivatalt 
is viseltek.
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A kiváltságlevél még egyéb világosságot vet az akkori társadalmi 
viszonyokra.

Látjuk, hogy a megyében az utakon vámok és a vizeken révek 
állottak, azokból a földesúrak jövedelmet húztak; ennek tizede itt s az 
egész országban a püspököt illette s az utak és vízátjárásokra tehát már 
ez időben gondot fordítottak s azt rendesen a földesúrak teljesítették.

Volt az államnak itt és Szlavóniában a „martis“ (Marder, nyest) bőrt1 
után tetemes jövedelme, melyet amaz időben marturinus-adónak neveztek. 
Ennek tizede is akkor a pécsi püspöké lett, sőt 1239-ben Bertalan püs
pök, mint látni fogjuk, bizonyos vidékeken az egész marturinust nyerte el.

A király emberei itt a püspöknek csak végrehajtó közegül szolgál
tak a püspöki tized s adók szedésében; vagy a nádor, vagy a főispán 
küldte ki embereit segítségül az egyházi tisztviselők részére.

Rangra nézve az okmány megkülönböztet bárót, nemest, királyi 
szolgál, várbeli embert, jövevényt (hospes), kik alatt ama különféle, leg- 
többnyire iparos-osztályt kell értenünk, kik idegen országból jöttek, vagy 
hivattak hozzánk. Állapotra nézve a szabadot vagy szolgát, nemzetiségre 
nézve a honi lakost és szerecsent (valószínűleg a mai czigányt), vallásra 
nézve a keresztényt és ebest (hebreus =  zsidó) különböztet meg az ok
mány. Hogy a megyében úgy a királynak, mint a királynénak szolgái 
voltak, az a szövegből kiviláglik, mert ezek is köteleztettek a püspöknek 
tizedet szolgáltatni. Az ekképeni meghatározás az adók különféle nemeire 
vonatkozik, hol is e szolgák birtokaikra nem nyertek adományt, hanem 
a használatért bizonyos adót fizettek.

A nádor a termések huszadát, a főispán (comes de Baranya) pedig 
a századát kapta az előtt, de e jövedelmeiktől a kiváltság-levéllel el
estek.

Nevezetes az is, hogy e kiváltság folytán Pécsett és egyebütt a püs
pöki birtokokon se pénzváltó nem létezhetett, se megyei vagy orszá
gos gyűlések nem tartathattak. Az időben tehát kiváltsággal korlátozták 
azt, mit ma mindenki előnyösnek és óhajtandónak tartana, mi a nemzet- 
gazdaságnak világos félreismerése. Ez részben onnét származhatott, hogy 
a kereskedői osztályt igen lenézték; részben onnét, hogy nem lévén még 
vendéglők, a vendéglátást erősen kizsákmányolták. Találunk erre nézve 
máshol is ily privilegiális okmányt (pl. a Károlyi-codexben). Maguk a 
főispánok nem igen szerették lakhelyeiken a gyűlésezést s innen van, 
hogy a megyei közgyűléseket a Garay család uralma alatt, kik rende
sen a megye főispánjai voltak, közel két századon át Nagy falúban tar
tották.

Másrészt látható ebből, hogy már akkor tartottak megyei üléseket 
s ez képezte a megye éltető elemét s valószínűleg ebből is keletkeztek a 
inegye i közgyülések.

Egyes vidékek főbbjei valamely meghatározott időben összejöttek, hogy 
a vidék közös érdekeit megvitassák s a vita alatt nem egyszer az ország 
érdekeit is; a. párttusák is szóba kerültek, a jelenlévők közös s egyenletes
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működésre határoztak el magukat s az összejövök köre s vidéke, melyben 
laktak, állapította meg az első megyét s annak határait.

A XII. század végén e megye határait nagy általánosságban már 
meghatározták. Igazolni látszik ezt ama körülmény, hogy az 1193-ik évi 
István főispán nevével már ott áll „de Barana“, tehát ez időben neve is 
meg volt már a megyének.

Lelioczky Stemmatographiájában (1790. I. 113.) fölemlíti ugyan, 
hogy 1082-ben Grug és 1096-ban tíessenyey Illés lettek volna Baranya 
főispánjai, mit erre való hivatkozással Hatos Gusztáv is megemlít, az 
előbbire Fejérre való bár téves hivatkozással. (Századok 1870. 371.) Azon
ban egyikre nézve sincs okmányos bizonyítékunk, vagy lehet, ‘hogy az 
okmányok, melyekből Lelioczky merített, mai napig se kerültek a nyil
vánosság elé s így ez adatok értékét nem is lehet megállapítani.

Valószínűleg Bárány avár ott tartották meg az első megyegyűléseket 
s ez az oka, hogy a megye e helytől nyerte nevét és hogy a gyűlé
seket ott tartották ennek oka is az lehetett, mert e hely legalkalmasabb 
központ gyanánt mutatkozott, miből ismét az következtethető, hogy Bara- 
nyavármegye már kezdetben a Dráván túli vidékek egy részére is kiter
jedt, mire nézve a következőkben azonnal nyerünk némi fölvilágosítást.

A többször hivatkozott okmány (Fejér VII. 5. 63.) záradékában ol
vassuk, hogy a püspöki kiváltságok megerősítésének idejében a pécsi 
püspök neve halán (Calanus), ki egyúttal Dalmatia és Croatia prokura- 
tora (kormányzó). Más okmányaink is vannak arra, hogy hálán magas 
világi tisztségeket viselt, sőt nem lehetetlen, hogy előbb viselte azokat, 
mielőtt pécsi püspökké választották volna.

Pray Gy. (Adnotatio ad. an. 1205.) fölemlíti, hogy Kalán 1189-ben 
Slavónia bánja volt; 1193-ban bizonyos tizedek fizetését rendeli el a 
zágrábi püspök részére. Ez okmányban halán magát Dalmatia és Croatia 
gubernátorának nevezi, mely méltóságokat 1196-ig, illetve a politikai 
viszonyok változásáig megtartotta.

E méltóságokban, úgy látszik, fontos szerepet játszott halán. Dan- 
dalus András krónikájában (X. 2. 20.) olvassuk: „Ugyanaz évben (1188.) 
a magyarok és velenezeiek véres harczokban álltak egymással; oka volt, 
mert a velenczei dux (dogé) kijelentette jádrai alattvalóinak, hogy a jád- 
rai érsek a gradensi pátriárka fönnhatósága alá helyezendő, mit sem a 
város polgárai, sem az érsek nem akartak elfogadni és forradalomba tör
tek ki s Béla királynak hódoltak meg.

A mag};rarok s velenezeiek közti harcz folyama alatt veszett el Sala- 
din győzelmével Jeruzsálem. A keresztény világ s a pápa megrettenve 
kerestek segítséget s így történt, hogy a magyarok és velenezeiek közti 
békekötés kívánatossá vált. Általános ama vélemény, hogy e békét, 
illetve treugát (fegyverszünetet) halán pécsi püspök működésének lehet 
köszönni. A kötés mindkét félre elég előnyös volt. (Koller I. 282.)

A pápa halán püspök e részbeni érdemeit megjutalmazandó, érseki 
palliummal tüntette ki, mely azonban, mint az erre vonatkozó történeti
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adat mondja, csak saját személyének adatott s nem a püspökségnek (pri
vilegium personale) s nincs is semmi bizonyíték arra, hogy az érseki 
palliumot a pécsi püspökök Italán után használták volna, mégis később 
ez alapon szerezték azt meg.

Az újonan megindított keresztes hadak az által teszik nevezetessé 
Baranyát, hogy 1189-ben Barbarossa Frigyes is itt vonult át hadaival. 
Italán püspöknek a. földvári apáttal okirathamisítás miatt vitt pere e 
munka keretén kívül esik.

Nemsokára a politikai téren új fordulatok álltak be, melyekben azon
ban Italán már nem volt oly szerencsés, mint korábbi éveiben.

1197-ben Imre király és testvére András között viszály támadván, 
Italán pécsi püspök s többen az ország főpapjai- és nagyjaiból, úgy lát
szik, András pártjához csatlakoztak.

E viszály húzamosabb ideig tartott és Tamás főesperes (Hist. Salo- 
nit. Cap. 24.) azt jegyzi meg, hogy az ország nagyjai s majd az egész 
magyar had elhagyta a királyt és András vezérhez pártolt. Yalószinű, 
hogy ily körülmények között Imre királyt Italán püspök ellen részben 
személyes buszú, részben az ártalmatlanná tétel eszméje vezérelhette, mi
kor a püspököt már 1197-ben azzal vádolta be a pápánál, hogy unoka
húgával vérfertőzésben él.

Az első e nemű vád a már akkor idősebb Italán püspök ellen a 
pápánál, ki a fönforgó politikai viszályt ismerte, süket fülekre talált ugyan, 
de mikor a király a vádat ismételte s mint azt a pápai rescriptumból 
tudjuk, nemcsak leveleket, de követeket is küldött s megbízta Ugrin 
győri püspököt, hogy Italán ellen titokban a vizsgálatot teljesítse s e 
részben püspök-társaitól szerezzen értesítéseket.

A győri püspök kötelessége szerént járt el megbízatásában s a pápa 
a magyar egyháznagyok többjétől amaz értesítést vette, kogy Italán püspö
köt tisztességes s ily bűnre képtelen embernek ismerik.

Erre II. Incze pápa 1204. évi jannár 4-én levelet küldött Kaién 
püspöknek, melyben inti, hogy unokahúgával való családiasságot s min
den kancsal gyanút kerüljön. E kétértelmű levél, mely részben csak hitei
mül szolgálhatott, részben pedig a pápa gyanúját látszott igazolni, fegy
verül szolgált Italán püspök ellenségeinek kezében.

Nemsokára ugyanis az esztergomi érsek elhalván, az akkori idők 
szokásai szerént az esztergomi káptalan egy része Italán püspököt jelölte 
ki az érseki székre, kiket az elhunyt Imre király után András is, mint 
kormányzó, pártolt s kikhez a váczi, veszprémi és nyitrai püspökök is 
csatlakoztak, ellenben a kaptalan másik része János kalocsai érseket 
óhajtotta a pápa által az esztergomi székbe megerősíttetni.

A mindkét lel részéről beérkezett postulatióra a pápa a pártok kép
viselőit személyes kihallgatásra maga elé idézte, hogy a kérdést igazsá
gosan dönthesse el. Ez alkalommal a vérfertőzés gyanúja újra fölébredt, 
sőt az ellenfél szentszéki procuratura a pápa előtt újra fölhívta Italán
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püspököt, hogy e súlyos gyanú alól magát kánoni úton tisztázza, mihez 
járult még, hogy András kormányzó titokban szintén a kalocsai püspököt 
ajánlotta a pápának.

A pápa erre Kalán postulatióját megtiltotta s utasította a káptalant, 
hogy egy hó alatt új jelöltről gondoskodjék, ellenben elveszti ajánlati 
jogál s a pápa maga fog érseket nevezni. Fölhívta azonban a káptalant 
barátságos egyességre is s elrendelte egyúttal Kalán püspök ellen a ká
noni purgatiót.

Kalán, hogy az egy hó lejártával újra postulálható legyen, mindent 
elkövetett a purgatiónak ez idő alatti keresztülvitelére, mégis az erre 
kiküldött bizottság egyik tagja (bizonyára Kalán püspök személyes ellen
sége) nem jelenvén meg a purgationalis tárgyalásra, ennek távollétét, 
miután a működésnél határozott számban kellett a kiküldötteknek jelen 
lenni, a pápa arra használta föl, támogatva egyúttal a nézetét megváltoz
tató és titokban a kalocsai püspököt támogató András kormányzó által, 
hogy Kalán püspök további purgatióját fölöslegesnek tartsa s mikor az 
egy hó leteltével a pártok mindegyike megmaradt a maga érsekjelöltje 
mellett; maga a pápa János kalocsai püspök mellé állt, a pécsi püspök
höz pedig bullát intézett, melyben kijelenti, hogy lelkiismeretével s a 
kánon szabályaival nem tarthatta összeegyeztethetőnek, hogy őt az 
érseki székbe helyezze.

Egyébként azonban az 1206. évi július 7-én kelt s Kalán püspökhöz 
intézett e levél a legszebb dicséret a püspök erényeire, kiről úgymond, 
„ha látjátok ellene rosszakaratú számítással törni, ne higyjétek, hogy e 
ravaszsággal őt összetörhetitek.“

Kétségtelen, hogy csak az ellenséges fondorlatok voltak azok, melyek 
őt a primási szék elérésében megakadályozták.

Kalán püspök valószínűleg 1217-ben halt meg amaz idő alatt, míg 
András király a szentföldön volt, hová Kalánnak is el kellett volna men
nie, mert erre fogadalmat is tett, de ettől a pápa föloldotta. Végrendele
tében a fogadalom megváltása fejében a szentföld czéljaira hagyott pénz
összeget Honorius pápa 1219. évi január 23-án a pécsi káptalanhoz írt 
levelében követelte, hogy az a vicesima szedésével megbízottnak adassék 
át. (Fejér Ili. 1. 277.)

Kalán püspök okiratainkban többször előfordul. így 1206-ban II. 
Endre oklevelének záradékában (Hazai 0. VII. 7. és VIII. 3.), 1199-ben 
(u. o. V. 4.), 120.1-ben (u. o. V. 5.), 1208-ban (u. o. VT. 10.)

Még 1217-ben is előfordul amaz okmányban, melylyel II. Endre a 
zalai várjobbágyság alól Urzt és testvéreit fölmenti. (Hazai O. VII. 7.)

Kalán püspök életének vége felé a káptalani tagok egy részét is 
följegyezve találjuk (Venczel X. 153.), melyből látható, hogy halán püspök 
alatt nemcsak egy, hanem két káptalan volt Pécsett; az egyik káptalan 
prépostja Péter volt, melyről egyéb okmányokból tudjuk, hogy az a 
szent-Péter-káptalan volt; másik a szent- János-knptalan, mely rendesen
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várbeli („de arcé“) káptalannak neveztetik, mert az egyik káptalan a 
várban, a másik a vár falain kívül lakott.

Egyszersmind itt kell megemlítenünk, hogy a püspöki megye, mint a 
fonti okiratból is látható, már akkor, miként most is, főesperességekre 
osztatott föl s a főesperesek mindenkor tényleges kanonokok voltak fejei 
bizonyos hatalmi körrel, mely ma jóformán a- czímig olvadt le.

Hajdan Baranya- és Tolnavármegyét két-két főesperességre osztották. 
A székesegyházi főesperesség Baranyának nyugati részét foglalta magá
ban, de 1217-l)en még nem nevezték székesegyházinak, hanem a vátyi 
főesperességnek, mely hely később s ma is Nagy- Váty  név alatt ismeri 
község. A baranyai főesperesség a, megye keleti felét foglalta el, hozzá 
nem értve Hegyhát keleti részét, mely Tol na vármegy éhez tartozott. Tolna- 
vármegyében szintén két főesperesség volt, a tolnai és a reguni (regölyi).

A Dráva jobb partján még négy főesperesség volt: Marchia, Wollco, 
Oziag és Posega. A marchiái főesperesség helyesebben maróthyra értendő, 
mert nem határgrófságra, hanem a Maróth-családra vonatkozik. A család 
hajdani háztűzhelye a mai Morovicz s a főesperessség a Dráva alatt a 
megye keleti határát képezte. A valkói főesperessség a régi Walkó-megye 
volt, a mai Yukovár és vidékén. Ez a bródi és péterváradi határ- 
ezredek régi területe, mely északon Erdődnél kezdődik -s délen a Szá
vánál végződik. A pozsegai főesperesség Pozsega- és Verőczemegye 
egy része s egy rész a bródi ezred területéből. AszMágyra (Oziág) nézve 
meg kell jegyeznünk, hogy hajdan Ocseag-, Aziwag-nak s más hasonló mó
don írták, melyet a történetírók (Koller, Szál ágy i. Fehér stb.) átlag Eszék
nek tartottak s így eszéki főesperességnek mondottak. Ez annyiból is 
tévedés, mert régi okmányokkal igazolható, hogy az Eszék szót sohasem 
mondták Aziwag-nak, hanem régi okmányainkban, elkezdve 119t)-tól, 
állandóan Ezek, Ezel, Ezeel, Essek, Ezeek nevek alatt fordul elő s így 
említik azt a pápai tizedlajstromban is.

Újabban dr. Csánkv Dezső 1892-iki akadémiai székfoglaló értekezé
sében (Kőrösmegye a KV. században) kritikailag kimutatta, hogy Aszú- 
ágy nem a mai Eszék. E város a mai Miholjáe és Sveti-Giurai községek 
közt feküdt, hol nyomai ma is láthatók. Területével Kőrösmegyéhez és 
nem Baranyához tartozott.

Jelenleg a püspökség, melytől a Dráván aluli rész majdnem egészen 
elesett,, csak a baranyai és tolnai főesperességekre oszlik s előbbihez 
a Dráván túli részt is hozzászámítják. E főesperességek ismét kerületekre 
oszlanak, mely kerületek fejei az esperesek (vicearchidiaconi). Ily ke
rületek Baranyában a pécsi, németi, szent-lőrinczi, siklósi, dárdai, 
bnranyavári mohácsi, lcéméndi, bólyi, pécsváradi, mágocsi, gödrei s 
a, szigetvári kerületek.

A XIU. századra esik általában a szerzetesi házak alapítása s me
gyénk c századból főkép azáltal nevezetes, hogy abból került ki c szá
zadban az egyedüli magyar szerzet, a remete szent-pálosok szerzete,

Ki
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melyet Bertalan pécsi püspök, ki a püspöki székben Kalánt követte, 
1225-ben alapított a ma Jakab-hegynek nevezett hegyen, lirögh fölött 
(in monte supra Urogh). E szerzet gyorsan terjedt cl az országban s köz- 
kedveltségiivé vált annyira, hogy Pázmány Péter szerént, ki az 1626-iki 
zsinatról írt műve végén fölszámítja a magyarországi pálosok szerzetét, 
21 vicariatusuk és 43 priorálásuk volt.

Magában e megyében, a jakabhegyi törzs-szerzeten kívül, melyet 
a pálosok rövid idő múlva elhagytak, a következő monostorokról van 
tudomásunk, melyeket mind a XIII. században alapítottak: A baj esi mo
nostort 1250—1260 közötti időben a /tán-nemzetségbeii Siklóssy Gyula 
fia: Miklós alapította saját területén, a harsányi hegyhíncz északi oldalán, 
Nagy-Tót,falú mögött. Mintegy negyven évvel később alapította Óváry 
Konrád a pálosok részére a szent-lászlói monostort, Olasz, Hásságy és 
Hidor között. (Fejér VII. 5. 533.)

A pálosok kőszegi monostorát valószínűleg a szekcsői Herozeg- 
család alapította, de a XIII. században nem történik említés róla.

Hogy a pécsvát adi apátság más monostoroknak szülőanyjává vált 
volna idő folytán, ahhoz sok kétség fór; de az megtörténhetett, hogy a 
monostor-alapítók az apátság birtokait megvevén, vagy elcserélvén, e bir
tokra monostort építettek. Mint benczés monostorról történik említés a 
hátai apátságról, melyet 1092-ben szent-László király alapított; holott ez 
időben Bátatő név alatt létezett helység, mely a pécsváradi apátság tulaj
dona volt és a hátai apátság helyével azonosnak látszik lenni.

A benezések zebegéni monostorát 1278-ban említik először. (Zichy I. 
40.) E monostor, úgy látszik, Mohács területén, a csatatértől északra feküdt. 
A benezóseké volt a 1 rinitási apátság is, melyet valószínűleg Siklóssy  
Gyula bán alapított s bizonyos, hogy az 1250—1260 körül már állott.

Nem is kell említeni, hogy a benezések pécsi monostora ekkor már 
meg volt, bár róla csak a következő században tétetik említés.

A cistercita szerzetnek Baranyavármegyében aligha volt monos
tora, hacsak a czikádori apátságot nem számítjuk ide, mely ez időben 
Baranyához látszik tartozni.

Voltak e században ezeken kívül is monostorok, melyekről nem tud
juk, hogy mely szerzet bírta azokat. Ilyen a guechi (géczi-gétai) monos
tor, a mai Főherezeglaktól északkeletre, melynek emlékét már 1262-ből 
származó okmány őrzi. A mai Monostor községben is volt monostor, me
lyet 1227-ben Moys monostorának neveztek. (Wenczel VI. 441.) Ezt való
színűleg Moys alapította Ezeken kívül a XIV. században már tüzetesen 
fölemlített monostorok legnagyobb valószínűséggel a XIII. században 
keletkeztek. Úgy látszik, hogy ez időben minden előkelőbb úr, ki csak 
tehette, alapított egyik-másik szerzetnek monostort, sőt az az eset is elő
fordul, hogy kisebb nemesek összefogva adtak léteit egynek, mint Titul- 
nál látjuk (Fejér IV. 3. 472.; VI. 1. 322.; VII. 2. 58. Wenczel VH. 113.) 
s azonkívül egy világi szerzet is volt 1235-ben, melyet I. Andrásnak
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Bertalan pécsi püspök részére tett adománylevele említ meg Körömzala 
(Koromzó) név alatt Máza vidékén.

Hogyan jutott Bertalan a pécsi püspökséghez, azt az adatok meg 
nem fejtik. Nem valószínű, hogy ez időben a pécsi káptalan tagja lett 
volna, de nem is volt magyar származású, mit abból lehet következtetni, 
mert 1234-ben kelt végrendeletszerű nyilatkozatában amaz óhajtását fejezi 
ki, hogy halála után a cluniaci monostorba temessék (Koller II. 78.), 
továbbá Sammarthanus Dionis „In Gallia Ghristiana“ ezimű művében 
(ÍV. Coll. 1146. N. 22.) említi, hogy Bertalan püspök testvéri;, Jocerannns, 
Burgundiában lévő Braneedumnak örökös ura s a cluniaci apát rokona volt. 
Kbből látható, hogy Bertalan Brandenburgból származott. Az általános 
vélemény szerént Bertalan II. András nejével, Jolánnal jött az országba 
mint ennek bizalmasa s innen magyarázható püspökké választatása és 
későbbi szereplése. (Századok, 1897. 578.)

Bertalant a pécsi káptalan János esztergomi érsek elnöklete aluli 
s valószínűleg az ő ajánlatára amaz időben választotta, míg II. András 
király a szentföldön volt.

A választás ellen III. Honorius pápa két kifogást emelt és pedig, 
hogy Bertalannak nincsen meg a kánonilag kívánt életkora s hiányzik 
a kellő tudománya (Fejér Hl. 1. 295.), miért Bertalant állásától fölfüg
gesztette, az esztergomi érseket pedig, ki a- választásnál elnökölt s azt 
püspökké szentelte, azzal büntette, hogy az érseki jövedelmet igazolásáig 
elvonta s azokat az egri s veszprémi püspököknek adta.

Bertalan iparkodott magát igazolni, mi kora kérdésénél teljesen sike
rült; ellenben tudományosságára nézve, valószínűleg tanulmányi pályáját 
bevégzendő, elment Pécsről, de már 1221-ből olvassuk, hogy Hono
rius pápa meggyőződvén Bertalan kellő tudományosságáról, őt a pécsi 
püspöki székben megerősítette, mit egyúttal a pápa az egri és veszprémi 
püspököknek is tudtul adott. (Fejér III. 1. 304. 305.) Ez évben találjuk 
II. Endre királynak egyik oklevelében pécsi püspök gyanánt fölemlí
teni (Hazai O. VI. 9.) s előfordul 1221-ben (u. o. V. 15.), 1222-ben (u. o.
V. 10.), 1224-ben (u. o. VI. 18.), 1228-ban (u. o. VI. 23.), 1230-ban (u. o.
VI. 25.), 1233-ban (u. o. V. 14.) és 1252-ben (u. o. VI. 74.)

A fölluggesztés ideje alatt nem lévén Bertalan Pécsett, részben neki, 
részben alattvalóinak nem csekély kára támadt, miért is e különben jeles 
egyháznagynak visszahelyezése csak örvendetes esemény lehetett.

A pápa fönti intézkedéséből látjuk, minő nagy befolyást gyakorolt 
az országban a választásokra; a hierarchiai uralom fölül állt minden 
egyében s a pápának még ama hatalma is megvolt, hogy egy esztergomi 
érsektől elvegye egy vagy két évre jövedelmeit.

E hierarchikus hatalom, melyet a pápa a püspökök fölött gyakorolt, 
a püspököknél ismét a világiakkal, mi több, magával a királyival szem
ben is érvényesült. Ezt épen Bertalan püspöknél tapasztaljuk.

Mint tudjuk, András király a szentföldön lévén, visszajüvet Nieeá- 
ban, Theodor görög császár leányát, Máriát, első szülött fia., a már meg-
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koronázott Béla részére eljegyezte s magával hozva Magyarországba s az 
egybekelés után ezt is megkoronáztatta.

E Irigy csak két évig tartott s Béla elűzte Máriát. Ez eseményen 
;t magyar püspöki kar igen megbotránkozott s maga a pécsi püspök, ki 
csak az imént szabadult meg kellemetlenségeitől, 1223-ban a többi püspö
kökkel együtt aláírta ama levelet, melyet ez ügyben a pápához intéztek 
(Koller II. 53.) s melyben fölkérik, hogy ez ügy kiegyenlítésében járjon 
el, nehogy az alattvalók, kiknek fölebbvalóik példáján kell okulniok, ha
sonló veszedelem által megmutassanak. E levélből látható, hogy a beavat
kozás indoka tisztán erkölcsi kérdés, mely lehetővé tette a hierarcliis- 
nmsnak a világi hatalom fölé való emelkedését.

Nem kell egyébként gondolni, hogy o kor embere érezte volna ama 
nyűgöt, mely az erkölcsi czél örvével a társadalmi élet kérdéseire nehe
zült, mert már kevés időre eme lefolyt esemény után Bertalan püspököt, 
mint András király megbízottját találjuk egy fölötte fontos családi ügy
ben, t. i. Jolánta leányának Arrugonia királya, Jakabbal való egybeke
lését illetőleg, melyben az erkölcsi czél a pápa részéről kevésbé vétetett 
figyelembe. Bertalan püspök ez ügyben négyszer utazott Ári-agóniába. A 
kérdés ugyanis egy kissé bonyolult volt, mert Jakab előbb (tán 1229 
körül) Alphons Castilia királyának leányát vette el, mely házasságot 
azonban IX. Gergely pápa, a közelrokonsági viszony iránti tekintetből, 
fölbontotta János, sabinai püspök kiküldötte által, bár e házasságot maga 
Gergely pápa közvetítette és Eleonóra fivére, Ferdinánd, mindent elköve
tett, hogy Jakabnak Jolántával való házasságát megakadályozza és őt 
Eleonórával kibékítse. (Marianna de rebus Hispanicis XII. 16.)

Hasonlókép ellene szegült e házasságnak Vidauria Egyed leánya, 
Terézia, kivel Jakab néhány évig szerelmi viszonyban élt, mely összeköt
tetésből két gyermek származott s Terézia Jakab királyt nyilván liitsze- 
géssel vádolta s mint királyné, a trónra tartott igényt, magánál IX. Ger
gely pápánál vádolván be Jakab királyt. (Gomes Lib. 10.) Bertalannak 
tehát nem csekély föladata volt minden akadályt legyőznie.

Mikor 1234-ben a püspök Berald comes kíséretében Magyarország
itól Bareellónába érkezett, első kérdés a hozományról folyt, mely szerént 
Jolánta 12-ezer márka ezüstöt, mint anyja, Antisiodor Péter konstantiná
polyi császár leánya utáni örökségét, továbbá 200 aranyat kapott, mely- 
ivei az ausztriai herezeg tartozott; további hozományt képezett egy flan- 
driai birtok, néhány város Galliában, melyeket Jolánta ős-szülei után örö
költ, úgy Burgundiában lévő birtoka, mint apja utáni öröksége és Magyar- 
országban lévő birtokok, melyek Jolántának saját birtokai voltak, ezek
hez járult, az akkori írók szerént, Jolánta lelki hin kéltségé, melylyel 
korának minden nőjét fölülmúlta (universas sui temporis foeminas 
superabat). Jolánta hozományát atyja okmányilag biztosította. Az eredeti 
oklevelet a barcellóniai levéltárban őrzik. II. András a hozomány bizto
sítására az ország hanninezad jövedelmét kötötte le.
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A negyedik utazás alkalmával Bertalan püspök már a menyasszonyt 
is elvitte magával. A követségben volt Dionyzius nádor, Jolánta közeli 
rokona, kinek IV. Béla később szemeit kiszuratta. (Roger, sir. Cap. 4.)

Az esküvési ünnepélyt 1234. szeptemberben tartották meg, melyről 
a spanyol krónikák többszörösen megemlékeznek, Hioles Violanta Hiolesia 
Ardeura névvel nevezvén meg a királynét, kit a pécsi püspök és Dionyz 
nádor, Magyarország legnemesebb grófja s számtalan magyar követtek.

Igaz, hogy Bertnlan püspököt ez utazásaiban az a baj érte, hogy 
Praenestinus Jakab, a szentszék magyarországi küldötte, a püspökségtől 
való többszöri s huzamos távolléte miatt hivatalától fölfüggesztette, mi 
csak zsarnokságát igazolja, mert Magyarországban időzvén, tudnia kellett, 
mi járatban van a püspök Arragóniában.

Ezen könnyen segített a pécsi püspök; a pápához folyamodván, ki 
1234. deez. 15-ki átiratával meghagyta az esztergomi érseknek, hogy 
Praenestinus határozatát oldja föl.

Sokkal nagyobb baj volt Bertalanra az, hogy a hosszú és sok kísé
rettel tett utak a püspöki javadalmat végkép kimerítették, úgy, hogy 
Bertalan kénytelen volt a püspöki javakat részben eladni, részben zálog
gal megterhelni. A kiadás 5000 márkára rúgott, minek következtében a 
Vaska-Szent-Márton körüli birtok 17 falúval teljesen elveszett. Később e 
birtok Rembahl, a templáriusok praeceptorának kezébe került, ki azt 1254- 
ben Fülöp zágrábi püspöknek adta el s így a birtok többé vissza nem 
került.

András király már az első utazások alkalmával bárói méltóságba 
helyezte Bertalant, most amaz okmányban, mclylycl a püspököt kárpó
tolta, bárónak nevezi őt „Baro noster fidelissimus regis et regni nostri.“

A püspök valószínűleg még 1234-ik év végén, az Arragóniából való 
visszajövet után (de nem később, mert András király már 1235. évi no
vember közepén elhunyt) kapta a pécsi püspökségre nézve nevezetes 
oklevelet (Fejér III. 2. 421.), melyben András király elmondja a pécsi 
püspökség részére tett korábbi adományokat; itt van az első, szént-István 
királynak már előttünk ismeretes oklevele, továbbá András király szaba
dalmi okirata röviden összevonva, végül egy újabb adományozás, melylycl 
a püspök három birtokot nyert, u. in. Nyárádot (Nagy-Nyárád), Bodát 
és Mázát.

Valóban szép idők ezek s dicső napjai Baranyának, hol a püspök 
egy királyleányt kísér távoli országba, királyi vőlegényéhez.

Mily tekintélynek örvendett Bertalan a pápa előtt, mutatja az, hogy 
123(í-ban IX. Gergely pápa a pécsi püspököt és pécsváradi apátot bízta 
meg (Fejér IV. I. 38.) a nagyváradi püspök-választás alkalmával fölme
rült vita elintézésével. Nagyvárad káptalana által saját kebeléből választott 
püspök ellen, a káptalan másik része az esztergomi káptalan rektorát 
választotta.

1239-ben intéztette el a pápa Bertalan püspök által ama régi súrlódást., 
mely a slavóniai templáriusok (az okiratok szerént: fratres militiae templi)
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és Kálmán Slavónia vezére között fönnforgott és pedig akként, hogy az 
a pécsi püspökségnek váll hasznára, érvényesítvén az inter duos litigan
tes tertius gaudet közmondást.

András fia, Kálmán, a templáriusok némely vagyonát elfoglalva 
tartván, ezek panaszára IX. Gergely pápa 1227-ben Bertalan püspököt 
s a cistercita apátot bízta meg, hogy Kálmánt a visszaadásra kényszerítsék, 
habár az egyházi büntetésekkel történnék is. (Fejér III. 2. 112.)

A béke akkor létre is jött, melyet a király megerősített (Fejér III. 
2. 251.) 1231-ben, de nem volt állandó, mert Kálmán újra megszegte azt, 
végre 1239-ben oly egyezség jött létre, hogy Kálmán átengedte Bertalan 
püspöknek Baranya- és Valkómegyében szedhető marturina tizedet (Kol
ler II. 112.), Bertalan pedig Lieenissa- és Nessichá-ban lévő tizedeit 
adta a templáriusoknak, mely egyezségbe a pécsi káptalan is befolyt 
és beleegyezett.

Ez időben a Drávántúlnak némely részei már Baranyához tartozók
nak látszanak lenni, vagyis ellenkezőleg, Baranya a szlavóniai dukatuslioz 
tartozik: „Terra nostris ducatus Béréin in comitatu de Barana." Ez főkép 
onnan származhatott, mert a XIII. század első felében nagyobb szerepet 
játszó Kán-nemzetség, melynek ősi fészkéül Siklóst szoktuk tekinteni, 
nemcsak a Dráva innenső felén, de annak jobb oldalán is tetemes birto
kokat bírhatott. Ezt igazolja ama körülmény, hogy Nekcse (a mai Nasicz) 
és bizonynyal ennek tartozékai is egy 1240-iki okmány szerént Gyula 
bánéi voltak. (D. C. 243.)

Ily hatalmas urak törekedtek arra, hogy javaik ugyanegy hatóság 
alatt álljanak. Valószínűleg több ideig ő is vitte volt a főispáni tisztet, 
később báni méltóságra emelkedvén, egyik fia, a hasonnevű Gyula, kir. 
tavernikus volt. (Fejér III. 2. 28b. és 238.) Ez időre esik, hogy II. András 
fia, Kálmán volt Slavónia vezére s mint ilyen támadta őt meg haddal 
testvére András, mikor is Slavóniával nemcsak Baranyának a drávántúli 
része, de egyúttal egész Baranya Kálmán oltalma alá került.

Látjuk tehát, hogy Baranya a vármegyék első alakulása idejében 
nem terjedt volna ki a Dráva jobboldali vidékeire; de mivel a XIII. szá
zad első felében e rész egész Nasiczig kiterjedőleg Baranyamegyéhez tar
tozott : feltehetjük, hogy Jula, mint akkori időben Bárány amegy ének leg
hatalmasabb dinasztája, a XIII. század 20-ik évében Baranya főispánja volt.

Fölemlít ugyan Lehoczky (Stemmatographia 1.123.) 1223-ból egy Porsa 
nevű főispánt, kinek nevét Fejér (III. 1. 427.) helyesebben Ponsa szóval 
jelöli és Czinár (Judex Fejéri 537.) mint baranyai főispánt tünteti ki, 
azonban nem valószínű, hogy ez baranyai főispán lett volna, miután az ok
irat, melyben Ponsa Comes de Baran loleinlíttetik, Miklós soproni comes- 
nek a szent máriahegyi apátságra irányuló helyi érdekeire vonatkozik 
s így Baran alatt nem lehet Baranyát érteni, mi már korábban czáfolatot 
nyert. (Tudománytár 1843. 319. Hatos 1870. Századok 371.)

Ellenben elfogadandó, hogy 1232-ben, mikor Kálmán Slavónia vezére 
Valkó várában a hospitalisoknak immunitást ad (Fejér III. 2. 238.), vala
mint Kálmán vezér, mikor 1232-ben Roielia várának jobbágyait az András-
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léin támadáskor tanúsított kitűnő hűségükért megjutalmazta (Fehér III. 
286.), mindkét okmányban szereplő György valóságosan főispánja volt 
Baranyavármegyónek; ugyanez időben a Kán-nemzetségbeli Jula bán és 
annak fia Tavernikus voltak; nem valószínű, hogy György főispán e 
nemzetségből származott, különben azt az okmányok megemlítették 
volna. Ellenkezőleg hinnünk kell, hogy a megyének valamely más, elő
kelő családjából került, tán a Pökör (Fukar) családból, mely az időben 
már megemlíttetik.

1240-ben IX. Gergely pápa a pécsi püspököt a pécsi megyében lévő 
apátokkal együtt meghívta a Rómában tartandó egyházi zsinatra. (Fejér 
IV. 1. 184.) E zsinatra azonban sem a pécsi püspök, sem egyéb egyliáz- 
j) agy ok nem mehettek, mert ekkor már megkezdődött a tatárdúlás.

Ezek Lengyelországon keresztül már 1241-ben az országba rontottak, 
előbb az ország nádorál verték meg ütközetben, majd a gyászos emlékű sajói 
ütközet következett, melyben Bertalan püspök is részt vett, sőt nagy sereg
gel szegődött a királyhoz, kik bizonynyal megyénkbeliek voltak; de látva, 
hogy a tatár az ellenséges táborra törve, azt fölégetni szándékolja; 
nem a rendes úton, hanem a földeken keresztül eredt seregével futásnak. 
A tatárok csak kevesen vették üldözőbe. László comes a király után 
indult szétbontott zászlókkal és nagy sereggel, ezt Bertalan püspök a 
zászlókról fölismervén, László felé vezette hadait, mire a tatárok látván 
a nagyobb seregek egyesülését, fölhagytak az üldözéssel s így László és 
Bertalan a halált elkerülték. (Rogenius Gap. 29.)

A tatárok már 1241. év folyamán az ország nagyobb részét elfog
lalták s bizonynyal Pécset is meglátogatta a tatárdúlás, habár e dologról 
sem adataink, sem részleteink nincsenek. Csak Leiemen pápának Avig- 
nonból kelt levele mondja, hogy a pápa a pécsieknek búcsút engedett, 
mert Pécs temploma többszörösen felégettetett. (Fejér IX. 1. 296.) Való
színű tehát, hogy ily fölégetés a tatárdúlás alkalmával történt.

E kívül csak pár okmány emlékezik meg a tatároknak Baranyában 
való garázdálkodásáról; egyik 1297-ről van meg, mikor is egy Üregben 
lévő peres malomról van szó, melyet a jakabhegyi pálosok három évre 
azután adtak el, mikor a tatárok egyházukat felégették (1). L. 1477.)

Bertalan püspök a király kíséretében volt s követte ől Zágrábon át 
Spalatóba, majd Raguzába. Még idáig is utánuk jött a vad csorda, míg 
végre 1242-ben elhagyták az országot.

Bertalan ez alkalommal nem jött vissza a földúlt püspöki palotába, 
hanem átment a pápához. 1243-ban Béla király a pápának Simon comest 
és a pécsi püspököt ajánlja, mint olyanokat, kiket az ország gyászos álla
potára nézve hallgasson meg. Bertalan akkor már Olaszországban 
tartózkodott és Simon gróf pedig Béla király levelét vitte. (Fejér IV. 
1. 298.)

Bertalan csak 1244 ben tért vissza az országba, ekkor se először 
Pécsre jött, hanem Dalmátiába ment és a spalatóiak s a raguziak között 
fönforgó ügyet intézte el.
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Mennyire ziláltak voltak a tatárok elmenetele után a vagyoni viszo
nyok, mutatja ama körülmény, Jiogy 1252 körül Bertalan püspök lekö
szönvén a püspökségről, a pápa elrendelte, Jiogy az új püspök 200 ezüst 
márkát adjon neki évenkint, később ez összeget a püspökség csekély 
jövedelme miatt í'elényire szállította le, de kikötötte, hogy ez összeg pon
tosan fizettessék, mert 1258-ban már két évi hátralékban volt a pécsi 
püspök. (Wenczel Ocpr. Okt. II. 236.)

Ez okmányból határozottan kitűnik az is, hogy Bertalan lemondása 
után külföldön élt. Igazolja ezt egyébként az is, hogy IV. Incze pápa, 
1253-ban megengedte Bertalan volt pécsi püspöknek, hogy két hozzá 
ragaszkodó papnak, kiket hihetőleg a pécsi egyházmegyéből vitt magával, 
Burgundiában beneficiumok adassanak. (Fejér IV. 2. 183.)

Ezzel fejezzük be ama korszakot, mely szení-Istvántól a tatárdúlásig 
terjed s a történet e része a mily szép egyes vonatkozásaiban, oly sze
gény az okmányokban. Valószínű, hogy az ádáz kézzel dúló tatár kiir
totta a kultúra minden nyomát. Igazat kell adnunk Gergely pápá
nak, mikor Béla királyhoz vitt levelében azt mondja, hogy nem lehet 
neki könnyei hullámzása nélkül a magyar királyság siralmait elolvasni. 
(Koller II. 37.)



A tatárdúlástól 
a Horváthy-lázadásig.

önyörtelen, ádáz pusztítást vitt véghez hazánk 
földjén a tatárjárás.

A tatárdúlás után új korszak 
nyílik nemcsak azért, mert míg az 
előző időkre vonatkozó adatok csak 
szórványosan jelentkeznek, addig e 
korszakra tömegesen állanak rendel
kezésünkre; de főképen azért, mert a 
tatárdúlás leginkább a középosztályt 
semmisítette meg s az egyes gazda

gabbak, kik magukat megmenthették, az alsóbb osztály 
vagyonát magukhoz ragadván, megalkották e kort jellemző 
oligarchiát.

Baranyavármegyének is voltak e korszakban hatalmas 
és gazdag családai, kik között első sorban a siklósi Kán- 

nemzetséget kell fölemlítenünk.
E családot, mint a történelemből tudjuk, általánosan Tuhutumtól 

származtatják történetíróink. Már a Névtelennél olvassuk,x) hogy Töhötöm 
szülte Horkát, Horka szülte Geulát, ez Zubort, Geula két leányt nem
zett, melyek egyikének Caroldu, másiknak Saroltu volt neve és Saroltu

Mátyás Flórián 11. 28.
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volt anyja szent István királynak, Zumhor pedig nemzé kisebbik Geulát, 
ki Buc Bukne apja volt, kiknek idejében István király meghódította az 
erdőn túl lévő földet (Erdélyt). A Kán-nemzetség e leszármazását maguk 
a nevek is némileg igazolják, a mennyiben az itt előforduló Gyula név 
és Buc vagy Bük név a családban tovább is szerepel. Jula , mint föntebb 
láttuk, 1280 körül bán volt, ennek fia Jula kir. tavernikus. *) Jula test
vére Bük volt.2) E hatalmas uraké volt akkor Siklós, meg egész vidéke, 
többek közt Szomorfalva és Istró, két ma nem létező község Dráva- 
Szabolcs vidékén. Aderjás (akkor Azariás), Lak (egy elpusztult község 
Piskitől nyugatra), Kémes, Szaporcza. Voltak a családnak ezenfelül Sla- 
vóniában is birtokaik, mint föntebb láttuk, sőt ha áll a föltétel, hogy 
László lovászmester a Kán-nemzetségből származott, mit Pór Antal bizo
nyított3) és Pauler Gyula elfogadott4), úgy Szilvás és Turony vidékén 
is tetemes javakat bírt a Kán-nemzetség.

Közvetlen a tatárdúlás után, mikor az állapotok kissé javulni kezd
tek, 1249-ben ajándékozta IV . Béla király Miklós dubiehiai grófnak Har
sány hegyét, melyet akkor Sársomlyónak hívtak, hogy oda várat építsen, 
mi csak azt igazolja, hogy a várispánságok elgyengülvén és a tatárdúlás 
idejében gyengének bizonyulván, a honvédelem máskénti alakításához kelle 
folyamodni. Harsány adományozási okleveléből látjuk, hogy akkor Baranya 
tele volt nemességgel. Mint szomszédok ez okmányban8) jelentkeznek 
Opour, Kristóf és Villus mester (kitől Villány neve származott), János, 
a trinitási monostor apátja, Mour (ki a Győr-nemzetségnek volt tagja) 
s mások.

A dubichai grófoknak legalább fiú-ágon nagyhamar magva szakad
ván, Lőrincz nádor fia, Kernén comes nyerte el Harsán várát, melyhez 
Monostorban (akkor Pélben) lévő zárda fölötti kegyúri jog is tartozott 
következő községekkel: Mitwárch (Mitvár), Mimád, Lazy, Aruky, Bajnok
ialva, Péntekfalva, Keő. Magához a vár uradalmához tartoztak ez időben 
Babócsa, Pennán, Ugg, Tótvölgye, Világos-Berek, Keresztes, Bán, Perekcse, 
Bellis, Urosfalva, Tutos (Rácztöttős), Helén, Bésekund, Barkfalva, Letnik, 
Moys (ma Macskamegye), Feriena stb .ö)

Hogy más nagy és hatalmas urak is voltak a XIII. század közepén 
Baranyában a fölsoroltakon kívül, arra nézve, ha nincsenek is történeti 
okmányaink s vagyonuk kiterjedettségérc nézve bizonyítékaink, de nyo
mokat azok létezéséről mégis találunk. így 1281-ik évből olvassuk, hogy 
Makár bán fia, Tamás, megvette rokonának vagy testvérének birtokrészét 
Szilvást, mert Miklós elleni perét elveszítvén, 80 márka perköltséget kel
lett Jula bán részére fizetnie.7) Itt tehát egy hatalmas családdal állunk 
szemközt, melynek egy korábban élő tagja bán volt s valószínű, hogy 
nagyobb család volt, melynek itt kiterjedt birtokai voltak, melyhez, mint

y Fejér III. 2. 238. — 2) Fejér VII. 2. 89. — :|) Turul VII. 127. — 4) Magy. Nemz. 
az Árp. II. 71). és 639. — •>) Fejér IX. II. 49. és 55. — «] Fejér V. 3. 448 — ?) Árpád 
Okt XI. 225.
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később látjuk, valószínűleg hozzátartoztak, Szalánta, Észté rág, Pellérd, 
Arányos.

Szilvás közelében fekszik Ócsárd, e községben a XIII. század közepe 
táján, vagy második leiében éltek Gergely bán s annak fiatalabb testvérei, 
illetve rokonai Pál bán és Péter, kiknek gyermekei, illetve rokonai ké
sőbb bizonyos perben szerepelnek. (Koller III. 112.) E perből kitűnik, 
hogy Ócsárd s annak vidéke, délre Yiszló, Vaskapu, valószínűleg Regenye 
és az elpusztult Izerő (ma Öszrő-dülő) a család birtokaihoz tartozott. Tud
juk, hogy egy századdal később László erdélyi vajda nővérét, ki Nekcsey  
Demeterhez ment férjhez, leány-negyedére kielégítendő, Lászlótól a fönt
nevezett Szalánta, Iszterág stb. falvakat kapta. Ha tehát áll, hogy ez 
erdélyi vajda a Kán-nemzetségből származott,1) úgy e Szilvás-, esetleg 
Ócsárdból kiinduló családot a Kán-nemzetséghez tartozónak kell tekin
tenünk, melytől azonban teljesen elkülönítve élt.

Nagyobb birtokos lehetett Baranyavármegyében a XIII. század közepén 
a Dárój^-család,melyből Moys nádor származott; valószínűleg ez volt aMonos- 
toron lévő szerzet alapítója, mely 1217 27-ben Moys monostorának nevezte
te tt2) s a nem messze fekvő Maiss község is tőle nyerte nevét. Első Moys 
unokája, illetve második Moys leánya: neje lett Henrik bán fiának, Henrik
nek, ki végrendeletében vejének hagyja Gfordisát.3) Moysnak e falvak 
vidékén voltak birtokai s valószínű, hogy később Baranyában szerepet 
játszó szekcsői Herczeg-család baranyai birtokai Moys nádor után kerül
tek e család kezére, bár tudjuk, hogy ez időben Szekcső és Csele egy 
részét az alább említendő Nána comes szerzi meg. (Arp. XI. 2G5.)

Az első Mo^ys nádor egyik leányát elvette a Kalán-nemzetségből 
származó Nána comes, kinek egész családja, úgy látszik, baranyai Volt 
s a legvagyonosabb családokhoz tartozott. Atyját Pousának nevezték4) 
1255-ben Hedvig fiai, Jakab és Lőrincz, Nána comessel a pécsi káptalan 
előtt kötnek egyezséget,5) melyből látszik, hogy Nána coinesnek egy Ka- 
therius nevű testvére is volt. Magának Nána comesnek gyermekei nem 
lévén, vagyonát a király beleegyezésével 1257-ben nejére örökítette. Ez 
Sámod községe volt 13 községgel.6) Sámod akkor tehát cgv uradalom 
feje volt s elképzelhető, ha Nána comes ennyivel bírt, úgy testvérének 
ugyanily vagyonnal kellett bírnia.

A Sámod közelében fekvő Vaiszló ez időben még nem tartozott 
Sámodhoz, melyet IV. Wéla király a tatárdúlás után ajándékozott Obuszk 
Ambrus comesnek.7) 1259-ben fordulnak elő Kletus comes és fiai László, 
Fülöp és G ergely.6) kik, mint később látni fogjuk, az utóbb szereplő 
Maróth-családnak ez időben élő tagjait, képezik, kik bár az akkori Bara
nyában kevés birtokkal bírtak, de akkori birtokaikból Nádasd a mai Bara
nyához tartozik.

!) Pauler Magy. tört. Árp. II. 839. — 2) Wenczel VI. 440. 3) Hazai VI. 258. —
4) Fejér VI. 232. — Wenczel XI. 321. — 5) Wenczel VII. 411. — u) Fejér IV. 2. 418. — 
7) Árpkor. XI 331. — 8; Fejér IV. f 2. 518.
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Melyek voltak ez időben a pécsi püspök birtokai, azt korábban lát
lak; a káptalannak birtokairól ez időben csak annyit tudunk, hogy azok 
Vaiszlótól délre feküdtek s hogy Turonyt a káptalan bírta, mert azt már 
1287-ben szerezték (Dl. 218.) a Zidoy-nemzetség tagjaitól.

Látható, hogy habár az okiratokban többször fordul elő, még évti
zeddel is a tatárdúlás után, hogy némely községek egészen néptelenek, 
mégis egészben véve a megye ez idejének is vannak egyes kiváló alakjai.

Mini szereplő egyén 1240-ben Móricz fordul elő, Rath Károly sze
lént Poki Móricz,1) a ki baranyai főispán és kir. főpohárnok.a) 1246-ban 
Fülek várát kapja.3) Később, 1266- és 1268-ban ismét baranyai főispán
ként szerepel.4) Előfordul akkor is, mikor IV. Béla törvényt ül Köinlődön, 
Mosonmegyében.

Voltak-e birtokai Baranyában és hol voltak azok, nincs semmi tör
téneti nyoma, pedig valószinű, hogy voltak, mert már ekkor szokás voll 
oly egyéneket nevezni ki főispánul, kiknek a megyében lévén birtokaik, 
közelebbi érdek vonzotta őket a megyéhez, habár eme akkor csekélyebb 
jelentőségű s kevés munkával járó tisztségen kívül egyéb hivatalt is vi
sellek. Lehet azonban, hogy e Móricz a Győr-nemzetségből való Konrád- 
nak testvére, kiről tudjuk, hogy ez időben Baranyában tartózkodott s itt 
birtoka is volt.

Katona5) fölemlít egy Bagin (Bagun, Bagen) nevű főispánt, ez 
azonban nem Baranya, hanem Bana főispánja volt s mint ilyent a 
főispánok sorából Hatos is6) törlendőnek véleményezte. Ezt 1247-re Bagin 
névvel Lehoezky is fölemlíti7) azzal a megjegyzéssel, hogy kir. pincze- 
moster volt.

Dömötör 1250-ben lett volna Baranya főispánja.8)
Ugyanez évre esnék Imre nevű főispán a „Tropheiun Domus Esto- 

riana“ szerént az Eszterházy ősökből, kit Lehoezky valószínűleg ennek 
alapján a baranyai főispánok sorába vett föl,9) azonban már Fejér György 
se vette figyelembe az általa közölt indexben, mely adaton kívül ez egyén 
létezését egyáltalán meg se lehet állapítani.

Ugyanez időben előfordul Baldinus baranyai főispán, kit Béla király 
bíz meg, hogy Radovan s Stanislaus, a baranyai castrum hospesei és 
Aszuágy birtokosai s Keled fiainak birtokai között húzná meg a határ
vonalat, ki ezt teljesíti is. A régi okmány csonka s így abból az évszám 
hiányzik. 10)

A pécsi püspök ez időben Achilles volt, mindenesetre magyar szár
mazású, mert IV. Bélától kir. adományként kapta Urböcz nevű helyet 
lúí szolgálatai fejében.11) Valószínűleg tehát Ugocsában kell keresnünk 
származását. A birtok nem a püspökség, hanem a püspök személyéé volt, 
miért Achilles halála után IV, István azt a Hunt-Pázmán nemzetségből 
származó Lökős és Zoárdnak adományozta. I2) Urböcz adományozásakor

i) Magy. Muzeum 1853, 143. — 2) Fejér IV. 388. — 3) Fejér IV. 404—409. — 4) Fejér 
IV. 8. 326. és 456. — 6 Hist. Crit. IV. 518 — 6) Századok 1870. 372. — 7) Stem. I. 113. 
8 Fejér VII. 2. 298. IV. 2—104. — 8) Stem. 1796. I. 6. — 10) Orsz. Lev. Neoreg fasc. 400. 42. 
— U) Fejér IV. 2. 95. — i'2) Századok 1893. 877. I.
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1251-ben Achillest már pécsi püspöknek nevezik, holott ama egyetlen 
oklevél, melyet e püspöktől bírunk s melylyel a jakabhegyi pálosok bir
tokait lA53-ban megerősíti, kik a tatárdúláskor, mint tudjuk, felégettetvén, 
valószínűleg okmányaikat is elvesztették. Ez okmány azzal zárja be sorait, 
hogy a püspökségnek első évében kelt. ') Ez tehát a püspöknek csak 
megerősítésére vonatkozik, látható abból is, hogy 1253-ban ;i pápa kél 
évi hátralékot követel a leköszönt Bertalan püspök javára.

1253-ban Achillesnek Rómába kellett volna mennie saját költségéji, 
de miután a püspöknek útipénze nem volt, IV. Innocent pápa megen
gedte, hogy költségei üldözésére pénzt vehessen föl a püspökség terhére,2) 
de nehezen kapott kölcsönt, mert György és Dionis nevű kanonokokat 
küldte maga helyett Rómába, kiknek szintén nem volt pénzük s ez oknál 
fogva a pápa nekik is megengedte, hogy 11) arany márka erejéig (arany por
ban) kölcsönt vehessenek föl. E körülmények eléggé igazolják a lalárdúlás 
utáni nyomorult viszonyokat.

Achilles, valószínűleg ismét királyi szolgálatba szegődött, melyben 
püspöksége előtt is volt; mert kevéssel reá már Jób püspököt látjuk a 
pécsi püspökség székén. Ez oly egyén, kit a későbbi kor írói saját koruk 
szempontjából tekintve, különböző módon ítéltek meg, de mindenesetre 
kimagasló alak volt.

Származására nézve magyar.3) 1258-ból olvassuk, hogy Zách Eeli- 
czián atyai testvéreinek gyermeke volt (de genere Zach), tehát ama 
szerencsétlen Zách-családból, mely később oly gyászos véget ért. 1258-ban 
a püspöknek pere volt Kopasz Detrével, Gömörvármegyében lévő Ruzyzna 
nevű földért, mely pörben bebizonvodik, hogy e föld atyai örökségét ké
pezi,4) tehát Jóbot gömörvármegyei származásúnak kell tekintenünk.

Akkor a király viczekanczelláriusa volt, mikor a pécsi püspöki szé
ket elnyerte5) s Koller e szavakkal jellemzi őt: „fama (ejus) non erat“ 
satis integra, neque praedecessorum suorum gloriae respondit, hire nem 
volt egészen tiszta s elődei dicsőségének nem feleli meg. °) Hogy Jób 
pécsi püspök Mosonvármegye főispánja is volt, ezt a vatikáni regestrum- 
ból tudjuk,7) mint ilyent, őt bízták meg, hogy Ottokár cseh király és 
István magyar király között 1271-ben létrejött egy esség megtartása fölött 
őrködjék.

A béke mégis meg nem tartatván, Ottokár 1273-ban Magyarországra 
tört s a magyar hadak ellen Győr vidékén harczolt. Ekkor Jób pécsi 
püspököt fogságba ejtették és Ausztriába vitték.

Más író úgy adja elő ez esetet, hogy: „Ausztriából mintegy 1000 
nemes az országba tört; megostromolták a várost, melynek neve Ráb, 
ennek kapitánya a pécsi püspök volt, igen erős és bátor, ki elfogatott s i)

i) Koller II. 10!). — 2) Fejér IV. 2. 181. — ») Árp. XII. 685. — *) Hazai 0. XII. 70. 
— 8) Koller VII. .‘140. — *>) Koller II. 154. — q Greg. PP. X. Arin. III. ep. 47. Job Quinque- 
ecclesiae. Comite Mosoniensis.
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vele együtt több nemest is Austriába vittek“ ; honnan valószínűleg csak 
1278-ban szabadult meg.

Jób, kit mái* 1254. jun. 18-án a püspöki székben látunk,1) győri had
járata alkalmával már idősebb ember volt s mégis a hazának katonai 
szolgálatot teljesített, Győr várának kapitánya volt, erős és bátor; lehet-e 
tehát őt egyébként említeni, mint egy erősen katona jellegű embert, mely 
jelleg az akkori kor durvaságával párosult.

Jellemzésére szolgálnak ama események, melyek Budán Magister 
Angeli pápai kiküldött összehívására 1268-ban megtartott egyházi zsina
ton történtek, ez lévén majd az egyedüli tény, mely Jób jellemének föl
ismerésére vezet.

Az említeti zsinat alkalmával ugyanis bizonyos titkosabb ügy elin
tézésére szőkébb körű választmányt jelölt ki, melyben az érsekek, esetleg 
ezek helyettesei s a szent-mártoni apát voltak résztveendők.

Jób püspök helyettese ez eljárás által sértve érezte magát, megbí
zója nevében, miután ő exemtus és palliummal bír. Egyikben se volt 
igaza a helyettesnek, mert se exemtusnak nem volt tekinthető s a pal
lium jogát is Katán püspök után nem bírhatta, mert ennek a pallium 
csak személyjoga volt.

Fülöp érsek erre keményen kikelt Job püspök ellen, hogy a procurá- 
tor beszéde káromlás és tűrhetetlen igaztalanság, melylvel a püspök (Jób) 
elvetemült szokása szerént fölebbvalóját sérti, nem lelve Istentől s nem 
törődve az emberekkel.

Jób és procuratorának ez eljárása csak durva, összeférhetlen lelkű
idére vet világot, ki senkivel békében lenni nem tudott, mi ez esetben 
annál lültiinőbb, mert e dolog már az esztergomi érsek általi excommu- 
nicatiója után történt, mint látni fogjuk, melyből tehát Jób, ha természe
tének parancsolni bír, mindenesetre okulhatott volna. Igaza volt abban 
az esztergomi érseknek, hogy Jób se Istennel, se emberekkel nem törődik, 
mert ugyanez időben magát a királyt is megsértette, miért is hűtlenség 
bűnébe esvén, 1265-ben Ágas nevű várát elvették tőle s csak a püspök
ség maradt meg neki. 2)

Ágas várát a király 1265-ben Dominik fiának, Istvánnak adomá
nyozta, mert az Ab a nemzetségből származó Wata fiát: Lászlót elfogta, 
ki lefejeztetett. Itt az okirat azt mondja, hogy Ágas várat (melynek ha
tárait az egri káptalan állapította meg) Jób püspök hűtlensége és hűtlen 
hanyagsága miatt vesztette el az ország nagy kárára, mely csak nehezen 
volt visszaszerezhető.3)

Itt kell tehát keresnünk okát ellenségei alacsony vádaskodásának s 
Jób püspökre belőle háramló kellemetlenségeknek, mert durva modora 
neki csak ellenségeket s ellene csak vádakat szerezhetett.

IV. Sándor pápához Jób pécsi püspök ellen ama panasz érkezik, 
hogy a püspök házasságtörő és vérfertőző az anyjával, leányával s két

fi Liékefy Pilisi apátság 145. — -) Koller VII. 34tí. — :|) Árpádk. XI. 544.
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testvérével szőtt szerelmi viszonyánál fogva; hogy az egyházi rendeket 
symonia útján osztja, nemkülönben az egyházi hivatalokat; hamisan eskü
szik s több rendű excommunicatiók mellett is egyházi ténykedéseket végez. 
A somogyi apátot elfogatta, kezeit hátra kötve, lábait a ló hasa alatt 
kötéllel összekötve, zablát adatott szájába s így súlyosan meggyalázván, 
börtönbe vettette, hogy a püspöki javakat elpazarolja s mikor a király 
előtt bevádolják, ellenfeleit párbajra hívja s a, neki IV»IájánInti párbajt 
elfogadja.

A mi e vádakból az incestus kérdését illeti, tudjuk az előzőkből, 
hogy ez volt az időben az árulkodók megszokott fegyvere, melyet sohase 
lehetett ugyan bizonyítani, de azért mindig erkölcsi foltot hagyott s így 
kétszeresen gyűlölt lehetett a vádolt szemeiben. Némileg hasonló ehhez 
a symonia és hamis eskü kérdése, melyek a legritkább esetben bizonyít
hatók. A párviadal katonadolog s legkevésbé se csodálható s az időben 
épen nem lehetett föltűnő, mert különben nem hívták volna ki őt se 
párviadalra. A somogyi apát esetének indokai pedig teljesen ismeretlenek 
előttünk; az tehát meg sem ítélhető s csakis az tűnik föl különösnek, 
hogy az ebbeli vádat nem a somogyi apát emelte, hanem e vád is, úgy 
látszik, a káptalanból indult ki.

Mindez összehalmozott vádak olyanok, hogy vagy azt kell gondol
nunk, hogy e hierarchikus uralom alatt az igazságszolgáltatási állapotok 
a legszomorúabbak voltak, hogy egy püspök ily életmód mellett állásában 
Cinég ha jobb útra tért is) megmaradhatott, vagy löl kell tennünk, hogy 
e vádak nem bizonyultak semmikép se valóknak.

Adjuk a további történetet Békefi Rémig előadása nyomán.1)
„IV. Sándor pápa Benedek esztergomi érseket néhány társával ren

deli ki e szomorú ügy megvizsgálására. A nyomozás útja azonban hama
rosan elvágódott, mert Jób a vizsgálatot vezetőktől nemcsak a megbízó
leveleket elvette, hanem a pécsi egyházmegyében lévő javadalmaikat is, 
minthogy az illetők a pécsi káptalan tagjai voltak, lefoglalta.“

E közben 1261. évi május 25-én meghalt Sándor pápa, pár hétre 
követi őt sírba Benedek esztergomi érsek, a Jób ellen indított ügy veze
tője s bár a szereplő férfiak változtak, a dolog nem maradt félben.

Fülöp, az új esztergomi érsek, Jóbot kiközösíti s több érseki jog
hatósága alatt lévő apát-plébános és pap nevében föllép ellene a. római 
szentszéknél, melyet kívüle még Búza érseki főesperes (pécsi kanonok), 
Tristan éneklő-, György mesterkanonok, Salamon és Péter áldozó-papok, 
András, a szent-Jánosról nevezett egyház (káptalan?) prépostja és több 
pécsi kanonok keresett meg panaszával, előadván, hogy Jób régi bűneit 
még újakkal tetézi.

Ily sokoldalú vád hallatára IV. Orbán pápa 1263. évi szeptember
ben2) a pilisi apátot, a fehérvári őrkanonokot s a* domonkos-rendiek pro- 
vincziális perjelét oly útasítással küldi ki, hogy menjenek Pécsre, vagy

6 Pilisi apátság 146. — 2j Fejér IV. 3. 168.
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vidékére s ha a püspöknek a jóravaló s tekintélyes embereknél rossz 
neve volna, járjanak utána a dolognak. A mire reá jönnek, megbíz
ható követ útján közöljék a római székkel; Jóbnak pedig szabjanak 
határidőt, melyre Kómában kötelességszeríien megjelenjék. Ha a vizs
gálat menete ama meggyőződésre vezetne, hogy a püspök tékozló; tiltsa
nak meg neki minden kölcsönzést. Ha * Jób valakit tán esküvel kötelezett 
volna az igazság elhallgatására, vagy bárkit kiközösített volna oly czél- 
zattal, hogy a pörben vádló, esel leg tanúként no szerepelhessen, oldozzák 
föl ez alul az egyház szokása szerént; ne engedjék meg, hogy a kano
nokok és a többi egyházi tértiak személyi és anyagi tekintetben a püspök 
részéről bármiképen rövidséget szenvedjenek s ha szükségesnek látják, kar
hatalmat is alkalmazzanak.

A vizsgálat útja megindult s mikép az igazság kiderítésében András 
prépost és György (?) kanonok nagyon szorgoskodtak ; Jób, hogy telje- 
sen lefegyverezze őket, minden jövedelmeiket és jószágaikat elvette.

Ezek, nehogy a jövedelem hiánya a vizsgálat folytatásában akadályt 
gördítsen eléjük, arra kérik / \ . Orbán pápát, hogy nyerjenek illő kárpót
lást a pécsi püspök jószágaiból.1)

/V' Orbán pápa 12(14. aug. 21-én újra megkeresi soraival a pilisi 
apátot, a fehérvári őrkanonokot és a Domonkos-rend provincziális per
jelét, meghagyván nekik, ha igaz a pécsi prépost és kanonokok vádja, 
intézkedjenek oly módon, hogy azok a pécsi kanonokok, kiknek Jób püspök 
elvette javadalmaikat, a vizsgálat-teljesítők adják vissza.2)

A kiküldöttek megbízásuk értelmében megtartották a vizsgálatot, 
melynek befejeztével Jóbot és a vádat emelő esztergomi érseket, Fülöpöt 
a római szék bírósága elé idézték.

A felek kiküldöttek által jelentek meg Rómában. IV. Orbán utóda, 
IV. Kelemen, az ostiai bíboros-püspököt rendelte ki ügyhallgatónak.

Az ügy azonban annyira bonyolultnak látszott, hogy új vizsgálat 
tartására volt szükség. Ennek vezetésével flnecus ferenczrendi szerzetest, 
pápai káplánt és gyóntatót bízta meg IV. Kelemen pápa.“ 3)

Eddig Békefi.
Megtörtént-e a vizsgálat, azt nem tudjuk, mert további okiratok nin

csenek. Valószínű azonban, hogy Fnecus a pécsi kanonokokkal, kik ez 
alkalommal szintén Rómában voltak, együtt jött Pécsre s itt a feleket, 
illetve a püspököt a káptalannal, kiknek panasza körül forgott a kérdés 
s kiktől a többiek is tudomásukat merítették, kibékítette; mert tény, hogy 
Jób tovább is megmaradt püspöki székében, holott a vádak igazolása 
•esetén állásától meg kellett volna őt fosztani. Ellenkezőleg, teljesen és 
azonnal restituáltnak kell őt tekintenünk, mert már 12b7-ben a magyar 
püspökök s köztük Jób is, István király megkeresésére kinyilvánítják, 
hogy excommunicálni fogják, ha Ottokár cseh királylyal kötött békét 
megszegné.4)

1) Fujér IV. 3. 238. — 2) Fejér IV 3. 371. — 3) Koller II. 161. Fejér IV. 3. 367. és 
371., 373. — 4) Fejér IV. 3. 425.
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1272-ben X. Gergely pápa Jób pécsi és Thimoteus zágrábi püspöknek 
hagyja meg, hogy vizsgálják meg, minő bűnökben leledzik Magyarország 
papsága és népe s annak orvoslására tegyenek indítványt még az egye
temes egyházi zsinat előtt.,1) világos jeléül az erkölcsök akkori lazult- 
ságának.

Vájjon az említett vádak igazak voltak-e s lehet-e azokat igazaknak 
mondani, mert tekintélyes férfiak emelték; ezt igen bajos volna meg
mondani. A semper aliquid haeret elve szerént, ha voltak is esetleg 
hibák és tévedések, bizonynyal nem voltak oly erős színezetűek, minők
nek azt Jób ellenségei festették. Inkább lehet abban egy középkori 
„straik“ képére ismernünk, melyben a káptalan a püspök iránt való köte
les hódolata mellett nem akart a püspök szeszélyeinek és esetleg durva
ságainak hódolni, de mely lényegében nem sülyeszti le Jób püspököt a 
törpe utódok sorába. A följelentők állításainak szembetűnő igazsága mellett 
egy újabb vizsgálat elrendelése nem lett volna szükséges.

Ez időtájban Móricz már másodízben volt Baranya főispánja, ki 
ekkor három évig2) viselte tisztét. Az 12G7-iki okmány szerént magister 
tavernicorum s részt vett amaz ítélet-hozatalban, mely Ível a király sze
mélyesen intézi el Izsóp comes örököseinek Va/Aró-megyóben lévő bir
tokai fölötti ügyét, miből azt lehetne következtetni, hogy neki a Dráván 
túl is voltak birtokai.

1269-ben a főispán a Csók-nemzetségből származó Péter comes fia, 
Domonkos volt.3) Előfordul amaz okmányban, melvlyel Béla király a 
Drusma-nemzetségből származó János comest és István mestert, kik fiai 
az ő kardhordozójának, Valkómegyében lévő Garn nevű birtokkal meg
ajándékozza és az ő kedves hívét. Domonkos baranyai főispánt bízza meg, 
hogy e birtokba bevezesse őket.4)

Ezek voltak a később híressé vált Gorny-család elsői. Származására 
nézve Domonkos valószínűleg nyitrai volt, mert a fehérvári káptalan bizo
nyítványa szerént5) nyitramegyei Bnrncl) nevű birtokát Fű/őp esztergomi 
érseknek eladta 40 márkáért.

A következő 1272-ik évről Pesty Frigyes azt mondja,6) hogy nagy 
dolognak kellett ott (Baranyában) történnie, mert egy év alatt három főis
pánt említenek. A főispánok egyike, kit az okmányok ez évre megje
lölnek: Sándor királyi fegyverhordó.7) Hatos többször idézett művében az 
Aba-nemzetségből származó főispánt bár kétségkívül ama Sándorral lát- 
szik azonosítani, ki atyjával, Demeterrel, IV. Bélától Baranyában Csatár 
nevű helyet nyerte (Csatárt, Vörösmart mellett). Ez azonban nem az a 
Sándor, ki az említett Demeternek, ki Bodrogvármegye főispánja és kir. 
dapifer és a kinek (Dl. 248.) három fia volt: Péter, Sándor és Demeter 
(Dl. 555.), hanem ez utóbbi Sándornak ismét Sándor nevű fia volt. (Dl. 1757.)

0  Koller II. 210. — 2) 1266- (Fejér IV. 3. 326.), 1267- (Hazai VI. 149.) és 1268-ban 
(Fejér IV. 3. 456.) — 3) Lehoczky Stem. I. 113 Fejér V. 1. 195. — 4) Új Magy. Muzeum 
1855. 350. 51. — 5) Magyar Sión 1865. 58. — 61 Századok 1870. 483. — ") Fejér V. I. 195.
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Ez lehetett a kérdéses főispán. E család Nekcse (Násic) várának volt örö
kös ura s azért az „de Nekcse“ nevezte magát, mely akkor már Baranyá
hoz tartozhatott.

Ugyancsak 1272-ik évre Pesty Frigyes fölemlíti baranyai főispánként 
Csornay Lőrinczet az Osl-nemvétségből (i. m. 488.) és ugyanaz Osl- 
nemzetségből fölemlítenek az okmányok bizonyos Herhordnt,1) a ki királyi 
főlovászmester volt s valószínűleg ugyanaz, kit 1270-ben Lodomér eszter
gomi érsek megintett, hogy a kódhelyi Mária-monostornak Sopronmegyé- 
ből járó tizedét el ne foglalja.2)

E három főispán azonban, úgy látszik, nem bír a Pesty Frigyes által 
jelzett jelentőséggel. A főispánok ugyanis, mint számtalan adatból tudjuk, 
nem az év elején, hanem a Szent-Mihály körül tartott törvény idejében 
változván, a változás évében mindenkor két főispán volt s miután az Osl- 
nemzetségből két főispánt is találunk. Ha nem tételezhetjük föl, hogy e 
kettő egyike úgy adta át tisztét a másiknak, akkor névtévedést is fölté
telezhetünk, annál inkább, mert két évre, 1274- és 1275-ben ismét Her- 
hordot látjuk a főispán! széken.3)

Minden zavar nélkül azonban még se volt Baranyavármegye. A 
királyi udvarban V. István özvegye, Erzsébet, tartotta a kormánypálczát 
kezében kiskorú fia, IV. László helyett, ki magát Pektnri főtárnokmes
tere által engedte befolyásoltatni s tényleg ennek eszméi szerént indult a 
külpolitika, de a belső kormányzásban számtalanokat fosztott meg ez 
erélytelen liga méltóságaitól. — 1273 körül nyílt lázadás tört ki László 
és az udvari párt ellen. E lázadóban Henrik bán, Gutkeled-nemzetségből 
Joachim, Miklós nádor és mások László királynak fiatalabb öcscsét akar
ták a trónra emelni, kit a drávántúli vidékekre szöktettek; maga Henrik 
bán pedig az ifjú királyt és anyját elfogván, börtönbe vetette. E lázadás
nak -  mely 1274-ben a fövény i csatával s itt Henrik bán ölésiével vég
ződött — részletei nem egészen ismeretesek, de valószínű, hogy az elég 
általános volt és hogy Pécs öreg püspöke az udvari párt részén állott és 
nagyon hihető, hogy erős boszúságot csinált az András-pártiaknak, hogy 
azok Pécsre jővén, ennek várát megostromolták. Az ostromban részt vet
tek Henrik bán, Miklós nádor és Péter püspök. Ez esemény emlékét egy 
1291-ből származó okmány őrizte meg, melyben Demeter bán fiai, Móricz 
és Csák egy Miser nevű birtokot adnak Dorka fia, Egyed  comes fiainak, 
Egyed comes amaz érdemeiért, hogy Henrik bán és társainak, Pécs vára 
ellen intézett ostromlása alkalmával jelen volt és ott a nyilak és kőzápor 
között halálát lelte. Az okmány ugyan nem árulja el Pécs ostromának 
évét, de miután abban Henrik bán is részt vett, ki 1274-ben esett el és 
az akkori nádort Miklósnak hívták: valószínűvé válik, hogy ez ostrom 
akkor történt, mikor a lázadók hadai Andrást a drávántúli részekre kísér
vén, onnan visszatértek s tán az udvarpárti püspök hadaival összeütkö-

1.) Fejér V. 2. 57. — 2) Nagy Iván Magy. Csal. VIII. 294. 
V. 2. 245.

3) Fejér VI. 2. 264 
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zésbe jöttek.1) Péter, kit ez okirat püspöknek nevez, a inacsói bán egyik 
fia volt, kit IV. Lns/Aé), miután a Némeinjvnrv családdal pár hóra a 
fövenyi csata után kibékült és kegyeivel elárasztott, veszprémi püspöknek 
nevezett ki.2) Pécs ostroma idejében tehát nem volt még püspök, pap 
azonban lehetett.

Ily zivataros időkben Baranya várni egye nagyobb birtokosai, kik 
közül a főispánok kikerültek, örökös per- és veszekedésben éltek egymás
sal, melyeket fegyveres erővel vívtak és a melyek kisebb háború jellegét 
viselték magukon és a melyek egyúttal híí tükrét nyújtják az akkori oli
garchiának.

Az ily háborúskodások részben magán, részben politikai okokból 
eredtek. A magán okok esetében a magát jogaiban megsértve érző fél 
első sorban önmagának iparkodott elégtételt venni és nem fordult a 
világi bírósághoz. Egy igényelt földnél az volt a szokás, hogy azt önha
talmúlag elfoglalta és azt várta, hogy az ellenfél indítson ellene pert, mit 
ha ez tenni nem akart, vagy nem bírt, viszonzásul elfoglalta a támadónak 
egy másik birtokát, a mi a legtöbb esetben nagy kegyetlenséggel történt, 
mert az egyes falvak egész termését elvitték, a falvakat fölégették, lakóik 
közül többet megöltek vagy rabként erlmrczoltak. A ’czél az volt, hogy 
az ellenfelet kényszerítse az egyezkedésre s az ily hatalmaskodások ren
desen addig folytak, míg egyik vagy másik fél a torzsalkodást meg nenj 
unva, békejobbját nyújtotta. Ha a felek maguk közt meg nőin egyezhet
lek, úgy választott bírákra bízták ügyük eldöntését, kik a kölcsönös káro
kat rendszerént kiegyenlítettnek minősítették s csak a többletre nézve ren
deltek marasztalást. Nem így állott ez a nyilvános bíróságoknál, melyeknek 
feje a főispán volt, ki az ügyet egész nagyságában vizsgálván meg, ennek 
arányában mérte is ki a marasztalási összeget, melynek egyrésze a ma
rasztaló főispánt illette. A főispánok egész működése, úgy látszik, e tör
vénykezésre vezethető vissza leginkább. A hozott Ítéletek végrehajtását 
rendszerént a káptalanok és egyéb hiteles helyek eszközölték királyi kikül
dött mellett.

Ily eljárást azonban csak rendkívülinek jellemezünk. Rendszerént a 
jogaiban sértett a királyhoz, a. nádorhoz, vagy főispánhoz fordult és pana
szát részletezvén, megnevezte egyúttal azokat, kiknek egyike vagy másika 
által az előleges vizsgálatot teljesíttetni óhajtotta. Az, kihez a panasz beér
kezett, a vizsgálat teljesítésével a káptalant, vagy egy konventet bízott 
meg, mely egy tagját az előre fölkért királyi biztosként szereplők egyiké
vel a helyszínére küldötte; ott szemlét tartottak, tanúkat hallgattak, egy 
szóval a tényálladékot megállapították. Ha a két ellenfél ez alkalommal 
ki nem egyezett, úgy a legközelebbi törvénynapra az év tavaszán, vagy 
őszén azokat törvénybe idézték; a megbízott hiteshely pedig a kiküldöt
tek bemondásai szerént a tényállásról jelentést tett s a panaszos kezébe 
adván, ez azt a tárgyaláskor fölmutatta. A per fölvétele rendszerént Budán 
történt, hová a felek ügyvédeiket is elkiildhették. Az ott meghozott ité-

!) Hazai Vili. 3 0. — 2) Árpád IX. 115.
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lelnek végrehajtásával ismét egyik-másik hiteles helyet bízták meg, mely 
azt saját embere s a kir. kiküldött által teljesítette és annak eredményé
ről jelentést tett. A milyen egyszerűnek látszik ez eljárás, ép oly hossza
dalmassá vált ez több mellékes körülmény miatt. A tárgyalás határnap
ján a bíróság igen csekély okokból és többször is elhalasztotta az ügyel ; 
a megjelenő lel okmányai Fölmutatására új határnapot kapott és minden 
halasztás léi évet vett igénybe. A meg nem jelenő lelet nem marasztal
ták a kérdés érdemi részében, csupán bírságban és újra és többször is 
megidézték és később, ha a megidézés elől rejtőzni látszott s a perben 
makacsnak mutatkozott, elrendelték a megidézendő lakásához közelebb 
Fekvő bárom helynek piaczán kikiáltás által való megidézését, mi azt 
jelentette, hogy a bíróság meg nem jelenése esetén is meghozza Ítéletét. 
Hasonlóan akadályt szenvedett az ügy a végrehajtásnál, mert ha a kikül
döttek előtt valaki, kit az ügy érdekelni látszott, ellenmondott, lett légyen 
a szomszéd is, a végrehajtást Fölfüggesztették s az ellenmondót perbe 
idézték s míg e per el nem végződött, az ítéletet nem lehetett végrehaj
tani. Azért az, ki birtokban volt és pénzzel győzte, a peres ügyet hosszú 
évekre elhurezolhatta és elhúzhatta, mi az ellenfelének nagy veszteségével 
járt. A per megkurtítására jött azután szokásba az ellenséget megtámadni, 
várandó hasznát megsemmisíteni, hogy a huzavonától elvegye kedvét, 
így történt, hogy a hatalniaskodások szokásba jöttek, de egyúttal el is 
Fajultak és hogy azokat senki se tekintette csúnyának, erkölcstelennek és 
a társadalomra károsnak. Főurak, püspökök egyaránt éltek e fegyverrel, 
mely csak az erkölcsök durvaságát jellemzi.

A veszekedések másik oka politikai jellegű volt. Egyik vagy másik 
politikai párthoz szítván, a vármegyék liatalmasabbjai valóságos háborút 
viseltek egymás ellen, néha többen is szövetkezve egymással, ily módon 
iparkodtak az ellenfelet meggyöngíteni. Az ily jellegű torzsalkodások rend
szerént nem kerültek bíróság elé, hanem a győztes királyi hatalom, ha 
ellenfelének kegyelmet nem nyújtott, hűtlenség bűnébe ejtette őket, mi 
által összes javaikat elvesztették.

1273-ban az ország nádora, Lőrinc/, Baranyavármegye volt főispánja1) 
Lőrinc/ nádort mint soproni és baranyai Főispánt említi IV. László király 
1273. május 29-én kiadott okmánya záradékában, mely Ível Buli comesnek 
(icrzcniczc és Garig vármegyében lévő birtokait nemesi jogokkal ruházza 
Föl.i) 2) Hasonlóan 1273. évi május 27-én kelt amaz okmány záradékában, 
melylyel IV. László a vasvári várhad köcski jobbágyait, kik szent István 
jobbágyainak neveztetnek, megnemesítette.3)

Mint ország nádora 1267-ben szerepel.4) Baranyában lévő birtoka 
Dárda volt, melyet a történetírók, minthogy a régi okmányokban Tliartha 
alakban Fordul elő, a mai Tarcsa pusztával zavartak össze. Nagy-Harsányt, 
mint már említettük, fia Keinen comes szerezte meg. Ugyancsak 1273-ból,

i) Fejér V. 2. 103. — 2) Hazai VII. 140. — 3) Hazai okt. VII. 142. — *) Fejér IV. 3.
380. és 480.
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mint baranyai főispánról emlékezik meg László országbíróról amaz okmány 
záradéka, melylyel IV, László, Jákó fiainak, zempléni főispánoknak, 
Rerecse és Stárn zempléni helységeket adományozza.x) Lehoczky és Fejér 
1273-ra László országbírót és szebeni főispánt teszik Baranyavármegye 
főispánjának és úgy 1273-ban a Sztáray okmánytárban is László ország
bíró Baranya és Szeben főispánjaként fordul elő.2) Mivel pedig ugyan a 
Fejér-féle okiratgyfljteményben e László nemcsak mint comes de Barana, 
hanem mint comes de Bana is szerepel,8) a miért ezt Hatos nem találta 
a baranyai főispánok közé sorolandónak (Századok 1870. 37(5.), mi annál 
inkább igazolást nyer, mivel, mint Pesty Frigyes kutatásai beigazolták, 
létezett Bana nevű vármegye is. Ámde az újabbi adatok — mint a Sztá- 
ray-okniányokból közölt — határozottan Baranyára vallanak s lehet, hogy 
Bana s Baranya főispánja is volt, s a mennyiben az utóbbi fönnáll: 
László legvalószínűbben a Maróthy-csnládbf>1 származik.

Még ugyanaz évből olvassuk, hogy a főispán Herbord, valószínűleg 
ugyanaz, ki már 1272-ben is főispán volt. Előfordul ugyanis Herbord
1273- ban amaz okmány záradékában, melylyel IV. László király Simon 
fia, Jóbimk, a királyi szakácsok igazgatójának Rudaeh földjét adja Sáros- 
megyében.4) Ez az év második fele lehetett, mert Herbord tovább szere
pel főispánként; 1274-ben is május 2 9 -és augusztus 24-én mint főlovász- 
mesterről történik róla említés.5) Ugyan mint főlovászmester szerepel
1274- ben Fejérnél is. ( V. 2. 153.) 1274. év szeptember 25-én magister 
dapiferonun és baranyai főispán.6) Fölemlíti 1274-ben IV. László király 
Kökényes ugocsamegyei földterületet tárgyazó okmányban. Mindkét esetben 
egyúttal kir. lovászmester.7) Volt kévéi s krassói főispán is,8) a királyné 
tárnokmestere, somogyi főispán (ti. o. 400.) és főasztal nők. °)

Ugyancsak 1274-ről Fejér fölemlít egy Renold nevű főispánt (V. 2. 
199.), a ki egyúttal magister dapi ferorum; hozzáteszi azonban jegyzékben, 
hogy az okmányt Pray is közölvén, nem Renoldot, hanem Herboldot 
jegyez meg. Renold neve határozottan hibás olvasásból eredhet, mert 
Herbordimk mint baranyai főispánnak neve 1274-ik évből tízszer is elő
fordul. 10)

Ugyanez évben előfordul még Gergely is mint főispán. u ) E főispán 
bizonynyal az év második részére esik, vagyis Herbord 1274. év szeptem
berig volt főispán s utána jött Gergely.

1275-ik évről ismét három főispánt is említenek meg az okiratok. 
1275. év márczius 9-én I V  László amaz oklevelében, melylyel a budai 
egyháznak//. Andrásiéi nyert kiváltságait megerősíti.12) Ugyanez okmányt 
Katona is közölvén,18) itt Miklóst említ mint baranyai főispánt. E nevek 
melyike való, nem határozható meg; bizonyos azonban, hogy 1275-ben i)

i) Hazai okt. VI. 194. — 2) Sztáray I. 15. — 3) Fejér V. 2. 82. — 4) Hazai okt. VI. 
196. — 5) Hazai VI. 197. és Hazai III 23. — 6) Hazai VI 20U. — 7) Zichy I. 35. és 37. — 
8) Fejér VIII. 5. 394. — »j Árp. IV. 41. -  1») Árp. okt. XII. 92, 95, 97, 100, 103, 107, 109, 
111, 118. és 098. lapokon. — U) Fejér VII. 4. 153. — Fejér V. 2. 238. — 13j Katona 
Hist. Czit. VI. 67.'!, 674.
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egy Fegen nevű főispánról szólnak az okiratok, ki IV. Béla amaz okleve
lében fordul elő, melylyel Marion fia, Miklósnak Bony nevű földet ado
mányozza. ') Erre nézve Hatos azt a megjegyzést teszi, hogy e főispán 
emlékét őrzi Regenye nevű községünk. Ez állítás azonban ezáfolatot nyer 
más okmányokkal; ugyanis IV. László 1275-ben néhány borsodi várjob
bágyot a cseh király ellen vívott harczokban szerzett érdemeikért neme
sítvén, ez okmány záradékában Oregon fordul elő mint baranyai főispán.2) 
A Sztáray-család irattárából ez okmány többször közölve lévén.3) legutóbb 
közölte a „Hazai okmánytár.“ (VI. 205.) Itt Gregorio de Barana áll. 
A Gregen, Gregorio, Regen összehasonlításából látható, hogy Regen 
nevű főispán nem is létezett, hanem ez senki más, mint az előzőleg sze
replő Gergely bán. Regenye községünknek akkor Regna volt a neve.

A következő főispán Máié,*) kiről Lehoczkv is megemlékezik. Mű
ködését 1274-re teszi5) s azt Írja, hogy soproni főispán és tárnokmester, 
úgy pozsonyi főispán. Valószínűleg már előbb soproni főispán volt. 1278- 
ban szintén baranyai és soproni főispánnak jelezik.c) Franki szerént 1279- 
ben nádor, somogyi és soproni főispán (nádor és országbírói hivatal). — 
1278-ban főispánnak nevezi Jób pécsi püspököt amaz okmány, melylyel 
Lajmér község (Mohácstól délnyugatra) részeit eladják.7) Itt a határos 
pécsi püspököt, mint királyi cancellárt s baranyai főispánt említik; ugyanez 
évről Lehoczky megemlíti8) Kemént (de Hédervára) mint Baranya főis
pánját, ki, mint tudjuk, a föntebb említett Lőrincz nádor fia volt, kiről 
azt jegyzi meg, hogy magister pincernarum.

Ez időben kezd Baranyában az Ovary-család föllépni. A család a 
Győr-nemzetségből származik, melynek egyik ága már korábban élt itt. 
Az Óváry névvel szereplő család ága Kémend és ennek vidékén dél
keletre s némileg nyugatra kiterjedőleg is bírt tetemes ingatlanokat, mely 
községekből fölemlíthetők Lak (Püspök-Lak), Hásságy, Gyula, Német
itől konya, Gerécz (a mai Vókány helyén), két Cser nevű falu, Petre, 
Balogd, Topoz, Kopács, valószínűleg Óváry István fiának, Mórnak, veze
tése alatt, ki, mint föntebb említettük, hihetőleg Baranya főispánja volt 
s kinek halála után annak testvére, Konrád, miután IV. Béla alatt 1263 
táján hűtlensége folytán moson- és pozsonymegyei birtokait elvesztette, 
ellenben testvére után baranyai birtokait örökölte; Baranyában telepedett 
le végkép. Birtokainak központját Kémend képezte, mely akkor Nagy-Kerned 
névvel fordul elő. Maga Óváry Konrád, valamint ennek fia, Jakab, örö
kös perben és viszályban éltek az akkor Baranyában nagy szerepet játszó 
Kernén eomessel. E perek, veszekedések, hatalmaskodások s hadviselések 
egész seregét jegyezték föl a régi okiratok. Kémén comes birtoka ugyanis 
határos volt az Óváryak birtokaival, a mennyiben az övé volt Ug hajdani 
község Belvárd alatt, Kövesd és Tacsvölgy.

i) Fejér V. 2. 271. — 3; Sztáray I. 20. — 8) Fejér VII. 3 75. VII. 4. 152. — ♦) 1275. 
Fejér V. 2. 340. — 5) Stem. 1. 114— 8; Fejér V. 2. 447. — ?) Zichy I. 40. — ») Stem. I. 114
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Volt azonban bizonyos vérbeli összeköttetés e két családnál, mely
ből a közöttük löníbrgó viszály származott; de a melyet az okiratok egész
ben föl nem tüntetnek. 128ő-ben Komán comes, liabár akkor is Baranya- 
vármegyc főispánja volt, ') fegyveres erővel támadta meg Kémendet az 
ottani hetivásár napján, hol (> gyulai embert megöltek; Ováry Konrád 
fiát, Jakabot, elfogván, börtönbe vettette s csak 100 márka fizetése mel
lett bocsátotta szabadon 2) Ez ügyben választott bíróság ítélt, melynek 
egyik tagja Gergely bán volt, a korábbi főispán s a többiek is Baranya- 
vármegye legelőkelőbbjeihez tartoztak, mint Péter fia, Egyed, Szent-Dénes- 
ről, Miklós comes fia, Mihály, Budmérról, Arnold, Baksáról, ki a Nempti 
(Némethi) nemzetségből származott.

A hozott ítélet valóban lealázó volt Kémén comesre, mert nemcsak 
az összes károk stb. teljes és busás megtérítésére Ítélte őt a választott 
bíróság, rni a kor igényei szerént teljes elégtételül szolgálhatott; de azon
kívül 7'2 napot kellett Pécsett a praedikátorok monostorában fogságban 
töltenie s ennek letöltével, fedetlen lábbal s leeresztett kötelékkel (azaz 
fegyver nélkül) Konrád előtt hódolnia (reverentiam facere).

Ez eset épen nem szolgált akadályul arra, hogy 1289-ben maga 
Kernén comes ne foglalja el, valószínűleg akkor már másod-, vagy har
madízben, a főispáni széket; mert Grossinger szerént 1287-ben is főispán 
volt,.1) 1289-ben való főispánságát Fejér bizonyítja,4) úgy Nagy Iván.5) 
Főispánságát egyébként csak arra használta föl, hogy kiállott megszégye- 
níttetéseért boszut álljon. A hatalmaskodások további folytatást nyertek.

1290-ben a főispán János lett, kiről Lelioczky annyit jegyez meg, 
hogy királyi főlovászmester volt.6) Megemlíti 111. Kndre okmánya, mely- 
lyel Pólyán comes fiát, Andrást, IV. Lászlótól nyert adományában meg
erősíti. 7) Valószínűleg ugyané főispán az, kit mint Csák fiát, János 
főispánt említenek s kihez Ováry Konrád azért fordult panaszával, mert 
linké Miklós (ki Kernén comes testvére) Kopács nevű birtokát foglalta 
el.8) Nehezen volt baranyai birtokos, kit tán kibékítőnek jelöltek meg, 
de alig békíthette ki a kedélyeket, mert 1291-ben ismét honién comes ül 
a főispáni széken9) s a háborúság tovább folyik. Ováry ugyan megnyerte 
ama kiváltságot, hogy fölötte a főispán ne biráskodhassék,10) kiváltságát 
azonban honién ügyesen játszotta ki.

Ez év egy nevezetes történeti momentumot őrzött meg az utókor 
számára, ugyanis: 1291-ben 1Ó9 egyén a pécsi káptalan előtt bizonyságot 
tesz, hogy 1\ . lléla király-elhunytával az esztergomi polgárok az ottani 
káptalan- és prépostnak a tizedek usurpatiója által 100 márka kárt okoz
tak. u) Ez ügyben 111. András királyival, több egyházférfival s többek 
közt Pál pécsi püspökkel együtt intézték el a főn forgó kérdést. Magát az 
erre vonatkozó okmányt, a személy- és helynevek elhagyásával közlő

0 Árpád IX. 435. -— Árp. IX. 255. — 3) Tabulae Chronol. Posonin 180(1. tab. III.
15. — 4) V. 8., 4. és 9. — 5) M. O. családai V. 70. — 8) Stem. I. 114. — i )  Fejér VI. 1. 
46. — Árpád. X. 415. — » Fejér VI. 1. 816. — 10) Árpk. XII. 433. — n) Fejér VII. 5. 500.
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1 orténetírók az időben még nem bírtak annyi történeti érzékkel, hogy épen 
ama nevek képezik az okmányuk legfontosabb részét, melyeknek figye
lembevételével némikép a múltba lehet betekinteni.

A mi az okmányba foglalt helyneveket illeti, ezek Pécs vő rosti n 
kívül a következő baranyamegyei községek, u. m .: Mágnes, Martonl'a, 
Széniül (Szellő), (i ezt he, Bogdán, Mislen, Meszes, Szabolcs, Üszögh, Po
gány, Vossián, Nevegy, Bisse, Megver, Málom, Keszii, Bicsérd, India, 
Enuzd (Enyeszd), Pataes, l Trög, Ózd, Sumon, Szőllős, Cserkút, Bakonya, 
Erszeg, Bél, Kácsszénája (Kovaczena), Gyűd, Turony, Luren, Buska, 
Kékesd, Elyay, Egedey, Csege (Csakadia), Lyuka, Ráczkozár, Tarosa, 
Görcsöny s még néhány tolnamegyei falú. Maguk a községek itt annyi
ból érdemelnek figyelmet, a mennyiben akkor már megvoltak s ma nem 
egy közülük már el is pusztult.

Kérdés azonban, miként bizonyíthatták Baranya vármegye eldugott 
községeinek tagjai azt, hogy az esztergomi polgárok az esztergomi káp
talant illető vámokat szedték, mert e tanuk csakugyan baranyaiak s rész
ben tolnaiak s nem mint Wenczel (Arpk. Oki. X.) s utána Pesty Frigyes 
hibásan állítják (Magy. Helynevei), hogy a tanuk esztergomi polgárok 
lettek volna.

Ez másképen nem fejthető meg, minthogy Pécs és Esztergom között, 
mely utóbbi az ország egy második központját képezte, erős kereskedelmi 
Összeköttetés állott s árúikkal ép akkor érkeztek a baranyaiak Eszter
gomba, mikor annak lakói a kihágást elkövették s a vámot a maguk 
részére szedték.

A kereskedelmi czikk, melyet a pécsiek s baranyaiak fölvittek, nem 
lehetett más, mint bor. Ez nemcsak abból következtethető, mert általán 
nem is lehetne más oly árúczikket gondolni, melyet 150 egyén szállítana; 
de meg kitűnik abból is, mert nagyobb bortermő helyekről, mint Szőllős, 
Cserkút, Bakonya, sokkal több volt a szállító.

Egyúttal látjuk tehát ez okmányból, mely vidékek voltak Baranyá
ban azok, melyek különösen borkereskedéssel foglalkoztak s minő volt a 
borszállítás iránya.

Koller azt állítja, hogy az okmányban megnevezett 150 egyén mind 
nemes volt, mi nem áll teljesen, mert az okmány a nemeseket mint ilye
neket, külön említi meg. Megnevezi az a Szente-Magócsyakat (Magócson, 
esetleg Nagy-Vátyon), hol szol leik voltak, a bogádi, enuzdi (enyeszdi) stb. 
nemeseket. Pécsről megemlíti \ii<lnis, Miklós, Saul, Punch comeseket, 
Lom bardus Pétert (olasz), Lencse fiát, Péter mestert. .V többi falvakban 
a tanuk nagy része comes és magister. A comes alatt itt nem főispán, 
hanem politikai elöljáró s a magister alatt tanító értendő, tehát minden
kép a jobb osztályhoz tartozó egyének, különben a tanúzásból is kizárattak 
volna. A teljes okmányt Knauz (Magyar Sión Ili. 844.) és Wenczel 
(Arpk. X. 100.) közölték.

Mellőzve egyelőre az 1293. évet, 1294-ben Baranya főispánja a siklósi 
Kan-nemzetségből származó Gyula volt, a nagy Gyulának fia, egyúttal
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Tolnavármegye főispánja is, a mit ama perből tudunk, mely közte és 
Komén comes közt volt, melyben igen sok más egyén s többek között a 
bajesi szerzet s a trinitási apátság is részt vettek. A per nagy mennyi
ségű eskü által döntetett el, mely a per zavarodottságát, a sokrendű ha
talmaskodást és kártételeket eléggé igazolja. Az ebben részt vevő közsé
gek voltak: Kássád, Chergy, Csuknia, Koppán, Rend, Tótfalú1) stb.

A következő 1296. évben maga a sokat üldözött Óváry Kőimül lön 
Baranyavármegye főispánja, ki azonban minden rajta elkövetett méltat
lanságok mellett semmivel se volt jobb mint összes kortársai. () is meg
támadta és elfoglalta a birtokaival szomszédos Geresdet, mely akkor arról 
volt nevezetes, hogy a Creresdy-családból került ki Álba Bulgária püspöke. 
A püspök itthon gazdálkodó testvére, Péter, erélyesen' védte meg az ő 
testvére javait.2) Ez időről (1295) a megye szolgabírái először tűnnek elő. 
Burym  curialis comes de Baranya, András, Arnold és Dömötör, comites 
et judices nobilium de Barana. Burym  baranyai udvari comes (valószínű- 
leg egyúttal alispáni tiszttel) s a másik három mint a nemesek bírája 
szerepel. l)

E bírák főispánjuk terhére rótt néhány bírságot engedtek el. Ugyanaz 
időből, mégis év nélkül, másik négy bírót említenek, u. m .: András de 
Budmér, úgy dános fia, Péter, Leonard fia, Dominik és Benedek fia, 
Dénes.4) Találunk még 1297-ből is bírákat, kik Péter fia, András comes, 
Márk fia, Bentecli de Budmér, Philipus fia, János de Árpád, Mihály fia, 
Omodeus de Topord (elpusztult falú Uj-Mindszent vidékén), ki egyúttal 
siklósi castellanus volt.5)

Óváry Konrád után, valószinüleg az év második részében, ismét 
Kernén comes foglalta el a főispáni széket.0) A kisebb nemesek ügyei is 
csak akként dűltek el, a mint a hatalmasoknál pártfogóik voltak s így 
el lehet mondani, hogy mind az igazságszolgáltatás, mind a közigazgatás 
a legszomorubb lábon állott s csak akkor nyerhettek a lakók jobb jog
szolgáltatást, mikor ügyeikbe a király avatkozott. A kisebb nemesek sorá
ból meg kell emlékeznünk a Nempti-Gsuládről Németiben s valószinüleg 
Baksán, melynek egyik ága magas méltóságra emelkedett.

Az örökös czivódások között, hogy magát a papságot is nem egy 
támadás érte, az magától érthető.

Olvassuk az 1291. évről, hogy a pécsi káptalan tolnamegvei Bika 
nevű birtok fölosztásáról intézkedvén, a felek egyik képviselője abban 
Balogh comes volt a pécsi castellanus;7) tehát Pécs ez időben rendsze
resen megerősített s katonaság által védett hely volt, mely fölött egy 
várnagy rendelkezett. A katonaság teljesen rendezve s szervezve lehetett, 
mint azt azonnal látni fogjuk.

Akkori időben Pécs püspökét Pálnak hívták, ki dob után foglalta 
el e széket, bár 1287- és 1295-ből találunk csak tőle okmányokat,8) melyek

1 Árp. X. 162. — 2; Árp. X. 186. — 3, Árp. X. 199. — *) Árp. X. 424. — 5) Árpád 
XII. 613. — 8) Árpk X. 211. — 7) Fejér Vili. 5. 495. VII. 2. 156. — *) Fejér V. 3. 372. cs 
Koller II. 214.
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szerént Pál esztergomi prépost és tudor administrálta a pécsi püspöksé
get. Az időben a püspököket főkép a politika foglalta el s arra esik majd 
teljes szereplésük.

A Herczeg-családnak a király elleni lázadása alkalmával III. András 
királynak Pál püspök hadi segedelmet nyújtott Duna-Szekoső várának 
inegost romlásánál s ott sok emberét el is veszítette. A király nem akarta 
Pál érdemeit megjiitalmazatlannl hagyni s miután a Herezeg-családot 
segedelmező Mois (Sándor fia, a Dáró-család tagja) hűtlenségbe esett, 
de a püspöknek is tetemes károkat okozott, mert annak Nosztán nevű 
várát s falúját (mely Tolnamegyében Dombóvár vidékén feküdt)1) kirabolta, 
a püspök alattvalóit rabságba hurczolta; Mois összes birtokait Pál pécsi 
püspöknek adományozta 1296-ban.i) 2 *)

Valószínű azonban, hogy a jószivű Pál püspök kiegyezett MoissnI 
s ezt a királyival kiegyeztetvén, visszaadta neki javait, mert az ekkép 
nyert vagyonnak az okmányokban többé semmi nyomát se találjuk. A 
Mois birtoka táján lévő „Turris Hab“ nevű valószínűleg harang-tornyot, 
mely az Abrahám nevű cistercita-monostornál állott, Pál püspök úgy 
váltotta meg Moistól. ')

Pál pécsi püspöknek egyházi működésére nézve 1296-ből olvassuk,4) 
hogy a pozsonyi minoritáknak templomuk részére évenkénti indulgentiá- 
kat engedett bizonyos ünnepeken.

1298. év február havában András király, Venczel cseh király, szász 
és ausztria herczegei Bécsben találkozván, ez összejövetelen számtalan 
jeles külföldi, de magyarországi főpap is részt vett; ezek nevei között 
olvassuk Pál pécsi püspököt.5)

A század végén Baranya és egyúttal Bodrog- és Tolnavármegye 
főispánja Hejrsze, vagy Heyza  volt,6) ki Bodrogmegyébén 1303-ban Thoty 
nevű birtokot vett s az okmány ez évben Baranya'vármegye főispánjának 
nevezi. Egyéb okmányokból kitűnik, hogy Heyzo főispánnak atyját Mvze 
névvel nevezték s Heyzo testvérének neve Eyzech  volt, ugyanaz, ki ké
sőbb Thoty birtokot megvette7) s valószínűleg ugyanaz, kiről a Fejér Codex 
is Aysa  név alatt emlékezik8) 1296-ik évből, ki ez okmány szerónt a 
király ellen akart íollázadni, mely tervében őt János és Pál nemesek is 
buzdították.

A kérdéses Heyza nevezetes szerepet játszhatott akkor Baranya tör
ténetében s nyomai maradtak Pécs városára nézve is. 1300-ban Zolach fia, 
János mester ama panaszszal élt, hogy Talmann nevű földre vonatkozó 
okmányait fölmutatni nem bírja, kérvén a pécsváradi convent által ügye 
eligazítását, mert amaz alkalommal, mikor Heyzen Pécs városát fölégette 
s más károkat s igaztalanságokat is elkövetett, a pécsi káptalannak is

i) Fejér e hely nevét hibásan Slozta névvel közli. — 2) Fejér VI. 2. 17. — a) Fejér
VI. 1. IS. — ■*) Fejér VI. 2. 52. — 5) Mistor. Aust. ad. an. 1298. Koller II. 215. — ®) Zichy
I. 105. — 7) Zichy III. 303. és II. 510. — 8) Fejér V. 2. 28.
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elvette pecsétjét, mely az okiratok kiállítására szükséges és így a panasz
kodó okiratait ki nem adhatja. ') Pécs város e i'öldúlása s fölégetése már 
Heyxő foispánságára esik, mert utóbb aligha lehetett volna 'főispánná s 
bizonynyal nem is kívánkozott volna e méltóságra.

Valószínű, hogy ez eljárásnak inkább politikai indoka volt s a meg
torlás bélyegét inkább viseli magán, mint a liatalmaskodásét, igazolja 
ama körülmény, hogy három év múlva ismét a főispáni székben ül.

E helyen kell fölemlítenünk, miszerőnt Hatos a főispánok sorában 
I2í)2-re Hynich nevű főispánt helyez;2) szeréibe ama magyarországi nagy
ságok között áll, kik velenezei Albert int, Slavónia vezéréi és III. Endre 
király nevelőjét magyar nemességre emelik. Föltéve, úgymond, hogy e 
nevet hibásan írták Himech (Ilimécs, Hirnes) helyett, ez esetben emlékét 
Himesháza helység nevében föntartotta. Hatos hibásan idézvén kút fórrá-* 
sát, a Ui in ich név eredetije meg nem állapítható, de nem lehetetlen, hogy 
e név a Heyxő névvel azonos, mely esetben a nevezettnek nevéből a 
pápai tizedekben Hymusháznak írt község neve alig betűzhető ki, de ok
mányok igazolják, hogy Heyxőnek Lipova vidékén voltak birtokai s nem 
Himesháznál.

Az új század némi változást hozott be a megyék főispánjait illetőleg. 
A zivataros időket s örök forrongást megunták a főispáni tisztség után 
vágyakozók s tényleg a harczias hatalmaskodások és hatalmaskodó har- 
ezok idejében mindenki iparkodott saját tűzhelyét megvédelmezni. Innen 
van, hogy az új században mind sűrűbben találkozunk oly esetekkel, hogy 
egyes hatalmas úr több megyének főispánja egyszerre.

Az 1306—1307. évben Baranyavármegye főispánja Henrik bán fia, 
Henrik, ki egyúttal slavóniai báró tavernikus, Somogy-, Tolna- és Bodrog- 
megvék főispánja, mint a somogyvári konventnek egy 1307. évi október 
14-én kiadott okmányában olvasható,3) mely szerént a víziói nemesek s 
Pannonhalma közti perben intézkedik. Személyisége inkább a köztörténeté, 
mint a monográfiáé.

Miként iparkodott nevezett hatalmát s befolyását érvényesíteni, az 
kitűnik ama püspökválasztási esetből, mely ez időben Pécsett lefolyt.

Az előző Ibii püspök 1302 körül halt meg.
Akkor a prépostot Mnnfródnak nevezték, ki már öreg ember lehetett 

s nem igen volt kilátása arra, hogy a káptalan őt válaszsza püspöknek. 
Széküresedés esetén a püspöki jövedelmeket a káptalan élvezte s miután, 
mint alább látni fogjuk, Pécsett -10 kanonok is volt, nagyon rájuk fért 
az intercalaris jövedelem s nem igen siettek a püspökválasztással. Idő
közben Manfred prépost is meghalt s így a káptalan élére a rangban első 
Miklós kántorkánonok került.

A káptalan nem volt köteles, teljesen szabad választási joga lévén, 
hogy tagjaiból az elsőt emelje a püspöki székre, vagy hogy mást ne vá
laszthasson püspöknek; de Miklós éneklő-kanonok bírt mindenesetre ama

b Árpád Okt. X 373. — 2) Századok 1870. 376. — 3) Hazai VII. 51.
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tulajdonságokkal és képességgel, hogy nemcsak a prépostságra, de a 
püspökségre is számíthatott és volt is a káptalanban pártja; azonban 
politikai pártállása nem engedte öl zöld ágra vergődni, sőt szomorú viszály
nak vetette el magvát.

Az Árpád-ház magvaszakadtával az ország nagyjai Venczelt válasz
tották meg királyuknak, kit meg is koronáztak, majd Ottóhoz térvén át, 
ennek hatalmas pártja kerekedett; maga a párttusák egyik vezetője, 
Henrik bán is ennek a pártjára állott s bizonynyal egyik vagy másiknál 
végmegállapodásra került volna a sor, ha a pápa, ki ez időben a pápai 
hatalom legmagasabb pontján állott, nem avatkozik a dologba s a nem
zetnek nem ajánlja Hóbort Károlyt a már megkoronázott király ellenébe. 
A világi elem kezdetben épen semmit sem akart tudni Hóbort Károlyról s 
a pápa követe Budán kudarczot vallott, csupán a papságban, mint enge
delmes szolgákban talált a pápa Hóbort Károly pártfogóira.

Ilyen volt a politikai helyzet, mikor a pécsi püspök választása sző
nyegre került és Miklós kántor-kanonok erősen bízott a nemzet önálló 
jogaiban s a párttusák élén álló llonrik  bánban s ennek győzedelmében, 
míg a káptalannak egy nagy része a pápa óhajainak terét foglalta el s 
Hóbort Károly pártján állott a koronázott király ellenében.

Miklós kanonok saját pártállásának és érdekének előmozdítására, 
úgy látszik, szövetséget kötött Henrik bánnal olykép, hogy ez őt a püspök
ségbe segíti, viszont Miklós föladata lett volna a káptalan Hóbort Károly 
pártján álló tagjait attól elterelni s a pécsi papságot a nemzeti pártnak 
megnyerni.

Azonban az erőszakos mód, melylyel llonrik bán tervének kivitelé
hez fogott, nem vezetett sikerre. Henrik akkor Bárányávármegye főispánja 
volt s mint ilyen élve hatalmával, elfogatta Jakabot, a pécsi várnagyot, 
vele a püspöki javakat és azokat Miklós kanonok gondviselésére bízta, 
de ezzel a káptalant az intercalaris jövedelmétől megfosztotta. Miklós 
kanonok is arra számított, hogy hatalmával kezében erkölcsi kényszert 
fog a káptalanra gyakorolni s bizonynyal tett is a káptalan tagjainak e 
részben Ígéreteket, valamint llonrik bánnak is megígérte, hogy harezosai 
gyarapítására 30—40 fegyveres embert fog neki szolgáltatni.

Törekvése, pártját többségre emelni, mégis hajótörést szenvedett, de 
nem volt e párt kisebbségben, mert ez esetben Miklós törekvéseinek mel
lőzésével, mást választottak volna püspöknek. Miklós kanonok terve ke
resztülvitelével tovább is várt volna, hogy kiaknázhassa a kényszerhely
zetet, melybe a káptalant sodorta, ha azt nem látta volna, hogy Hóbort 
Károly pártja az országban egyre szaporodik s hogy a püspökök nagy 
része hozzá pártol. Miklós kanonok sorsa Hóbort Károly sorsával állt 
összeköttetésben: ha ez bukik, úgy Miklós eléri czélját.

Valóban a kényszerűség vitte Miklóst arra, hogy többséget nem sze
rezhetvén, a két párt oly egyezségre lépett, hogy a püspök-választást, a 
bevett szokások értelmében, az esztergomi érsekre fogják bízni; ez úton 
mutatkozott a reménynek utolsó csilláma, hogy sikerülöm! őt részére hódítani.
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Miklós és még tizennégy kanonok, kiket a káptalan választóképes 
tagjai a küldöttséghez kiszemeltek, Esztergomba utaztak az érsekhez s 
ott Írásban és eskü alatt ajánlották elfogadni azt a püspököt, kit az érsek 
javalni fog; de Miklósnak nem volt ideje az érseket, ki különben is 
Róbert Károly párti és Henrik bán személyes ellensége volt, befolyásolni, 
mert a váczi és nyitrai püspökök épen jelen lévén, nem Miklóst. hanem 
Péter kanonokot, a tolnai főesperest jelölték püspöknek.

Miklós kanonok, ki nem akarta föladni a püspökség gondolatát s 
Henrik bán befolyásában Péter püspökségét nem akarta elfogadni, nem 
ugyan mintha Péter püspök ellen szegült volna, de hivatkozva a még 
hiányzó pápai megerősítésre, csupán annyit mondott, hogy nem ismer 
püspököt, csak tolnai főesperest. Ellenben sem a várat, sem a püspöki 
javakat nem volt hajlandó átadni, azt mondván, hogy csak annak adhatja 
vissza, kitől azokat átvette s a megbízást nyerte.')

Az esztergomi érsek Miklós kanonok ejárásában egyháza elleni en
gedetlenséget látván, miután a kevéssel az előtt Magyarországból eltávo
zott Ostiense Miklós pápai követ fölhatalmazta az esztergomi érseket, hogy 
mindazokat egyházi átokkal sújthatja, kik az egyházi javakat elfoglalják, 
vagy erőszakosan megtartják; Miklós kanonokot is kiközösítette az úgy
nevezett nagyobb excommiinicatióval.

Miklós kántorkanonok az ekkor Magyarországba érkező Gentilis 
bibornok előtt panaszt emelt az érsek és pécsi püspök ellen s ítéleti leg 
kérte az egyházi átoktól való föloldoztatását. Gentilis ez eljárást a sze
mélyes panaszra érkező Miklósnak maga ajánlotta, kinél Henrik bán 
is eljárt.

A kérdéses perben alperesek s fölperes olasz prokurátorokat (ügy
védeket) vettek maguknak, úgy látszik Gentilis bibornok papi környeze
téből, kiknek neveit a per aktái megörökítették. Ily ügyvéd-vallásra hihe
tőleg nagy szükségük volt, mert az eljárás, melyet a hivatkozott helyen 
leírtak, fölötte nehézkes; a fősúly az alakiságon fordul meg s a per majd 
naponkénti tárgyalás mellett hónapokon át húzódik.

Miklós kanonok első libahúsát, mely keresetnek tekinthető, azzal 
indokolta meg, hogy ő az érsek joghatósága alá nem tartozik s így az 
érseknek a kiközösítéshez sem volt joga. Az ellenfél oly sokáig mozgott 
az alakiság körében, hogy ezzel a határt túllépte s a Gentilis által kikül
dött ügyhallgató, Ronumsegno mester de Perusio (ravennai kanonok) ki
mondja a fölmentő ítéletet.

Ez ellen az érsek és püspök nem fölebbezéssel élnek, hanem kifo
gást emelnek az érdemleges kifogások előterjesztésére, minek ismét hosz- 
szabb folyamata van, de előadván e kifogásokban magát az érdemet is, 
t. i. hogy az esztergomi érsek még Miklós pápai követtől nyerte a jogot 
az egyház elfoglalóit s kifosztóit kiközösíteni, a nagyobb egyházi átkot 
tehát illetékesen alkalmazta.

y  Mon. Vat. b. Xc. VII. lap. — Tost. tar. Por. Ant. 1889.
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Ez érdemi ok alapján a kifogások tételét megengedték. Erre a per 
tovább folyik. 1309. évi januárban alperes kész a rágalom esküjét letenni, 
hogy nem igaz az, mit fölperes mond, míg ő kész állítását tanúkkal iga
zolni s hivatkozik is Gergely pécsi archidiakonusra és Antal jászéi pré
postra. E tanúkat, valamint János és Tamás nevű pálosokat is kihallgat
ták, a kik azt vallották, hogy Henrik bán csapataival Pécs várát s a 
püspök Dráván inneni, baranyai s tolnai javait elfoglalván, személyesen 
kérdezte meg a káptalan tagjait beleegyezésükre nézve, hogy e javakat 
és várat Miklós kántorkanonoknak adja kezelés végett. A káptalan vona
kodott ugyan beleegyezni, de mikor Henrik bán azzal fenyegette őket, 
hogy olyan „szakálas embert“ küld nyakukra, hogy szívesebben térnének 
Miklós kanonokhoz; jóváhagyták Henrik bán intézkedését.

Erre az ellenfél az eskü-formulát megszerkeszti s annak elfogadását 
kéri, mit a bíróság el is fogad, bár alakja olyszerű, hogy arra senki esküt 
nem tehet, mert a két főkérdés, t. i. az esztergomi érseknek Miklós pápai 
legátustól nyert jogkörét (mely tehát, nem volt Írásban) s Miklós kanonok 
tettét egy eskübe foglalja.

A tanúk ellen pedig ama kifogás mellett, hogy azok a pécsi püspök 
házi emberei, főkép azzal kifogásolja az eljárást, hogy alperes nem a 
kellő időben hivatkozott tanúra. ')

Gentilis bibornok sokáig habozott az ítélet hozatalával, mert hiszen 
a per állapota oly kétélű fegyvert szolgáltatott keze közé, melylyel ide 
is, oda is vághatott, attól tevén függővé a kérdést, vajon Henrik bán 
hajlandó-e Hóhért Károly pártjára állani, vagy nem. De Henrik bán nem 
mutatkozott hajlandónak, egy püspök kedvéért elvét föladni s így Miklós
nak buknia kellett. Hozott ítélete az excommunicatiót érvénybe hagyta 
azzal, hogy ha Miklós kántorkanonok az elfoglalt püspöki javakat s egy
házat vissza nem adná, az excommunicatio végre is hajtassák. E határo
zatot Gentilis bibornok a pécsi ágostai szerzet lectora, Miklós által köz
hírré tétette.

Miklós kántorkanonok megígérte erre, hogy a várat elhagyja s Gen- 
tilishez megy, de a három nap eltelt s ő nem mozdult s így Miklós 
szerzetes nem tehetett egyebet, mint az excommunicatiót végrehajtotta. 
És ez Pécsett szent Bertalan templomában (mely a jelenlegi belvárosi 
plébánia-templom mellett állott) nagy néptömeg jelenlétében meg is 
történt.2)

A kiközösítésről szóló jelentés 1309. év októberben ért Gentilis 
bíboroshoz Nagy-Szombatra, melyben írják, hogy a szentszéki követ
nek járó díjat meg nem fizethetik, mert kihirdetvén a budai zsinat 
ama határozatát, hogy a koronajavak átok mellett a királynak adas
sanak, szeptember 20-ika óta a papok s szerzetesek nem liarangoztat- 
nak s misét nem mondanak, nem temetnek s így a lelkészeknek 
nincs is jövedelmük s a Miklós ellen hozott ítélet kihirdetése miatt a

i) Fejér VIII. 1. 215. — 2) Mon. Vat. I. 2. 363. lap.
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világi hatóságoknak is meghagyták, hogy a Miklós kezén volt egyháza
kat minden javaiktól foszszák meg. A legszomorúbb sors a pécsi kano
nokoknak jutott, mert egyházaikból kirekesztettek.1)

Hogy a székébe került pécsi püspök mikor lett püspökké, azt hatá
rozottan megmondani nem lehet. Koller állítása szerént már a per meg
indítása előtt Mórion egri püspök 1307-ben kell levelében Péteri pécsi 
püspöknek nevezi, hasonlókép ott van a magyar püspökök részéről 
\ ’. Kelemenhez 1308-ban küldött föliratban, ott van ama püspökök név
sorában is, kik Gentilis elnöklete alatt 1308. november 27-én Hóbort 
Károlyt királyivá választották,2) mégis a Mon. Vat. I. 2. XCVII. lapon 
olvassuk azt, hogy 1308. deczember 21-én szentelték püspökké, tehát való
színűleg akkor, mikor Miklós kántorkanonok ellen hozott ítélet jogerőssé 
vált s így némi tekintetben méltán mondhatta Miklós kántorkanonok a 
per folyama alatt, hogy nem ismer Péter püspököt, hanem csak Péter 
tolnai prépostot.

1309-ben Tornos esztergomi érsek Udvardon provineziális zsinatot 
tartott, melyen Péter pécsi püspök jelen van.3) lé zsinat egyházi átokkal 
sújtja azt a papot, ki az interdictumot megtöri, vagy az átokkal sújtotta
kat eltemeti, örökös börtön terhe mellett kötelezhetnek a főesperesek, az 
ilyen papokat elfogatni. Áz egyháziakat vagy világiakat, kik az ily pap
nak alkalmat adnak a büntetéstől megmenekedni, egyházi átokkal sújtja, 
valamint azt a papot is, kinek két benefieiuma van. lé zsinat hozta he a 
naponként háromszori harangozást szent Mária tiszteletére.

1309. január ló-én, Kóroly király megkoronáztatásán részt vesz Péter 
pécsi püspök.4) Ugyanez időben szent István koronáját Fehérvárról „go
nosz kezek“ elrabolván, mond az akkori följegyzés, miután ama vélemény 
terjedt el, hogy az nem király, kit nem a szent István koronájával koro
náznak meg, nehogy Kóroly koronázása akadályt szenvedjen, az összes 
előkelőségek s nevezett pécsi püspök beleegyezésével is új koronát csi
náltatott Gentilis, kik bizonyítják, hogy e koronával koronázták meg 
Hóbort Károlyt. 5)

Gentilis ez okoskodása a néphiedelenmek keveset használt, végre 
is kénytelenek voltak Apor vajdával egyezségre lépni, ki a koronát 1310- 
ben kiadván s Kóroly nők hűséget esküdvén, most már negyedízben és 
teljesen törvényesen koronázták meg.

1312-ből olvassuk Lehoczky Stemmatografiújában (II. 3.), miszerént 
Baranyavármegye főispánja az Abu-nemvétségből származó Demeter fia, 
Lipóczy Sándor volt, mely családról már fönnebb emlékeztünk meg.

Működésének a megyében nincsen semmi történeti nyoma.
Utána, 131 ó-bon, Siklósy  Péter következett a főispáni székben, kiről 

Lehoczky azt Írja,6) Péter, Miklós fia, ki ismét Gyulának volt fia. A 
Siklórsy-család történetéből tudjuk, hogy e körülírás a 87k /ó.sy-családnak

!) Tört. tar. Pór. A. 1895). 401. lap. — 2) Koller II. 242. — 3) Fejér Vili. 1- 32G. — 
V Fejér Vili. 1. 143. — 5) Fejér Vili. 1. 337. — 6) Stcm. t. 113.
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megfelel. Tévedésben van azonban Hatos, mikor e Péter fiával a Kán- 
nemzetség magvaszakadtat hiszi.1) Siklós ez urait egész a XIV. század 
végéig uralta; nem állt ugyan a család többé azon a magaslaton mint 
a korábbi században, de azért elég tekintélyes volt. A / ian-család Buck 
nevű ágáról elvesznek ugyan történeti adataink, de a Siklósi-ág egész a 
Horváthy-lázadásig terjed, mikor is a család két feje közül egyik hűtlen
ségbe esvén, ennek birtokait a (raray-esalád kapta meg; másik fejepedig 
szerzetes, kitől a Garayak az őt illető birtokrészt vették haszonbérbe, 
majd távoli püspöknek kreálva, ügyesen vitték keresztül, hogy az egész 
siklósi uradalom a XV. század elején a (lann-esa Iádra szállott. A XVí.

században szereplő Siklósi-csalód a Kán-nemzetséggel semminemű össze
függésben sincs.

Ez időtájban két család lép föl Baranyavármegye területén. Egyik 
Bogár testvérével, tlányával, BH 0-ban Károly király maga is Baranya- 
vármegyében táborozott mennybemenetel táján, tábora a pécsváradi mező
ségen volt.i) 2) Valószínűleg ekkor szegődött hozzá Hogár István egy 
tekintélyesebb csapattal, mikor Henrik fiai megzabolázására indult, mit meg
jutalmazandó, Kőszeg alatt adományt tett Bogár István részére, ki ez 
alkalommal Máré-várát nyerte.3) Máré-vár ez időben nem Baranyához, 
hanem Tolnához tartozott, megyénknek egész északkeleti negyedével 
együtt, a mennyiben a Meesek-hegyláneztól északra feküdt, úgy, hogy

V. Fintha rajza.\h i \ iir romjai.

i) Századok 1870. 070.
18
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már Mánfát Tolnavármegyéhez számították. A vár azelőtt valószínűleg 
királyi vár volt s alatta, tőle nem messze, monostor állott. A családból e 
század folytán két nevezetesebb kiházasítás történt: egyik által a siklósi 
Kán-nemzetséggel olvadtak össze, a másik házasság által Bátmonostori- 
Vesszős akkor barsi főispánnal szövődtek össze, minek következtében 
utóbb a vár Vesszős ivadékaira, ennek ki haltával testvére, Tőttős ivadé
kaira szállott; a XYr. század második felében Tőttős leány ivadékaira, a 
Kisvúrdai családra.

A másik család, mely ez időtájban Baranyában föllép, a. lint monos
tori, melynek ez időbeli tagja Baranyából nősülvén, Tőttős és Vesszős 
nevű gyermekei tetemes birtokokat szereztek maguknak Baranyamegyé- 
ben. Főfészkük a Baja alatt fekvő Bátmonostor volt, honnan korábbi 
Csata nevüket elváltoztatva, kapták új nevüket. Baranyai birtokaik köz
pontja egy Lak nevű helység volt Kölked alatt s mintegy 18 különféle 
községet bírtak a közel s messzebb fekvő vidéken.

Sem a Bogár, sem a Bátmonostori családok nem laktak állandóan 
Baranyában, különösen az utóbbi igen gazdag család, több megyében 
(leginkább Bács-Bodrogban) bírt tetemes javakat s a Bátmonostori- 
család, mely több nemzedéken át viselte a László nevet, folytonos hadi 
szolgálatban állott, miért semmi politikai szereplése nincs a megyében 
de tetemes birtokaik lévén, részben azok szerzése s birtokba lépés körüli 
jogügyletek nemzedékről nemzedékre szaporodván s szerencsés véletlen 
folytán az ezekre vonatkozó okiratok megmaradván (melyek a gróf Zichy- 
család okmánytárában látnak napvilágot, részben pedig a nógrádmegyoi 
zsélyi levéltárban őriztetnek), ma Baranyavármcgyének legbecsesebb tör
téneti kincsét képezik, melyek több mint 180 baranyarnegyei községről 
tesznek említést.

Ugyanez időben, Vaszartól északra fekvő helyen, egy vár állott, 
melyet Kompolti fia, Miklós bírt, kinek Vaszar vidékén, különösen Jánosi
ban, voltak ingatlanai s nem lehetetlen, hogy a közelfekvő Komlótól vette 
is nevét, melyet az időben Komplónak is írtak. Ez volt az első, kivel a 
Bátmonostori család perbe keveredett Lak község miatt, melyet e család 
Földvárhoz (Sátoristye) akart csatolni, de Kompolti Miklós magáénak tart
ván: hogy ellenfele érdekeit kijátszhassa, Logrechy fiának, Jánosnak, ki 
Baranya főispánja volt, e birtokot előzetesen eladta s ezt abba bevezettette.1)

Nevezett Logrechy fia, János, már 1320-ban a főispáni széken ült; 
birtokai, úgy látszik, a Dráván túl, Valkómegye határain feküdtek, me
lyekből I ly  na s Újlak nevű helyeket elcserélt Szava községért.2) 1327- 
ben János főispán minden további megjelölés nélkül fordul elő,3) hol 
Bátmonostori, akkor még Bechey, Egyed előtte a püspök ellen panaszt 
emel; ugyanaz évben mint magislert említik a nemesek bíráival együtt. 
1328-ban János, Logrechy fia, baranyai főispán.4) A nevezett tehát 1320- 
ban, úgy 1327- és 1328-ban is főispán volt. Sőt még 1330-ban is főispán- i)

i) Zichy I. 311. — 2) Zichy I. 189. -  *) Zichy I. 299. — *) Zichy I. 308. és 311.
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nak nevezik. ') Nagy Iván szerént akkor macsói bán s egyúttal Yalkó-, 
Szeréin- s Bodrogmegyék főispánja is volt, valamint 1333-ban is macsói 
bán, Szeréin-, Bács-Bodrog-, Baranya- s Yalkómegyék főispánjának írják, 
mikor úgy a fönnevezett Becsey Egyeddel a király nevében Maysa nevű 
birtokot (ma Maiss) elcseréli Babócsával (hajdani falú Harsánytól dél
nyugatra).

Nem valószínű, hogy ez egész idő alatt, 1320-tól 1334-ig, e Logrochy 
János volt a főispán, mert bár 1322-ben amaz oklevélben, hol Pécsvárad 
kiváltságai írvák, olvassuk a János nevet, ) de 1323-ban Pál macsói bán 
a főispán. Lehoczky szerént3) 1327-ben a főispán szintén Pál macsói bán4) 
s holott 1328-ra Lehoczky is főispánul nevezi János Lucretius (?) fiát, 
ki egyúttal a nevezett megyék főispánja is,5) mégis 1329-re főispánul 
Besenyő Benedeket (Benedictum Bissenum) nevezi, 1330-ra Logrechy 
Jánost. Főispánsága tehát elég szakadozott volt, még azután is, mikor 
Pál macsói bán halála után eme méltóságot is elérte s úgy látszik, ez 
állapotban is halt meg, mert egy 1338-ról szóló okmány róla már mint 
néhairól emlékezik meg. °) Özvegye, Ilona, még 1357-ben is él.7) Honnan 
vette Lehoczky Besenyő Benedeket, az mindeddig talány. Hatos kétségbe 
látszik vonni ez állítást, Jerney pedig ama véleményben van, hogy kell 
lenni ezt bizonyító okmánynak.8) Bizonyos az, hogy e században Herczeg- 
Szőllős vidékén már szerepelnek Bissenus nevű egyének.

Megjegyzendő egyébként, hogy épen Logrechy János főispánsága 
alatt van az első nyom 1327-ből, hogy a megye közgyűlését Nagyfáiéi
ban tartja .9) E közgyűlési és bíráskodási hely meg is maradt azután 
századokon keresztül, csakis Mátyás király idejéből olvassuk, hogy a, 
bíráskodásokat néha Trinitáson tartották.

E körülmények azt látszanak igazolni, hogy az ország Karoly uralma 
alatt pacificálódot.t, a régi zűrzavar megszűnt s az újabb intézmények 
állandóságot nyertek. Miként szorultak a megyegyülések Nagyfáiéira, azt 
nem nehéz megmagyarázni. Bizonyos, hogy Slavónia egy része a mai 
Nasiczig Baranyához tartozván s északra csak a Mecsek-hegylánczig ter
jedvén, a keleti oldalon Nagyfáiéi némi kéj) középpontját képezte a megyé
nek. A nemesség legnagyobb része az alsó vidékeket foglalta el, Siklóst 
urasága nem engedte meg gyülekezés helyének, mi az akkori fölfogás 
szerént fölötte káros és kellemetlen volt; Pécs városát a gyűlésektől 
kiváltságok mentették föl, természetes volt tehát, hogy arra egy útba eső, 
könnyen hozzáférhető nagyobb községet válaszszanak, mely akkor a közel 
eső Babócsáról Ítélve, valószínűleg királyi birtokot, képezett.

Hóhért Károly trónra emelkedésével új korszak nyílik Magyarország
ban a róm. kath. egyházra. Károly jó részt a pápának köszönhette trón
ját s így a pápa eléggé fölhasználta az alkalmat, hogy a helyzetet úgy 
hatalmi, mint pénzkérdésben kizsákmányolja. A pápai adó, mit az ország-

!) Na»y Iván IV. 328. — 2 Fejér Vili. 2 338. — 3) Stem. I. 118. — 4) Hazai II. 2. —
5 Stem. I. 114. — 6) Zichy I. 525. — ") Tört, Tár 1895. 2(51. — 8) Keleti utazás I. 24G. — 
») Zichy I. 300.
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bán általánosítottak, nem új eszme, a szent czélokra való adakozást már 
III. Incze pápa kötelezővé tette, 1199. decz. 30-án kelt bulla szerént s a 
szent föld javára a papi jövedelmek negyvened része (2'5°/o) volt áldo
zandó, melyet valószínűleg be is szedtek.

III. Honor pápa 1216-ban ugyan e czélra a jövedelmek huszadrészét 
(5%) szedette be és annak az országból való elszállítása iránt intézke
dett. 0 1261-ben szintén van ily gyűjtésnek nyoma,2), mely szerént az 
összegyűjtött pénzek Velenczébe, szent Mór egyházába voltak elhelyczen- 
dők. 1274-ben a lyoni zsinat, határozata szerónt az összes egyházi jöve
delmek tizedrésze hat éven át a szent föld segélyezésére volt fordítandó.3) 
Ez adózás számadásai már meg vannak a Monumenta Yaticanában (I. I. 
1— 12.) Összesen beszedtek ekkor Magyarországban mintegy 3000 ezüst 
márkát. (Az itt számított márka Turonensis Salamon fejtegetései és dr. 
Fejérpataki számadásai szerént 34 Irt jelenlegi értékre, az egész tehát 
102.000 írtra tehető). 4)

A XIV. században új adónemet hoztak be, melynek czíme „a pápai 
követ udvartartásánál-: költségei“, melyet egyszerűbben „procuratio“-nak 
neveztek. Az egyházi javadalmaknak hányadrészét tette ez, vagy minő kulcs
csal vetették ki a procurat iót, azt nem tudjuk ; de hogy magas volt, igazolja 
az, hogy Miklós pécsi éneklő-kanonok, kinek, mint előadtuk, pere is volt 
Gentilis előtt, 160 márkát fizetett s a főpapok ebbeli adója három éven 
át 10.000 ezüst márkán fölül áll (ez budai értékben veendő, mely a fön
tebb helyen jelzett megfejtés szerént mai 24 frttal számítandó márkán
ként). A procuratio számadatai szerént a pécsi püspökség a 6-ik helyen 
állt az országban.

1309-ben Gentilis bibornok Roffinus Alberti de Civino (vagy Cimino) 
nevű olasz papot erőszakolt Péter püspökre, hogy az első üresedés után 
adjon neki kanoniát,5) ki azután tolnai főesperes lett, majd ismét elhagyta 
a megyét. Ezt 1316-ban XXII. János Avignonból hazánkba küldte az 
üresedésben lévő egyházi állások a pápát illető fele jövedelmeinek össze- 
szedésére.

Roffinus Pécsről való jelentésében előadja, hogy a prépostság üre
sedésben volt, melynek jövedelme 34 márkára tehető, 240 ezüst banalist 
számítva egy márkára, ennek felét, vagyis 17 márkát (melynek mindegyike 
három aranyat ér) meghagyta Egyed  prépostnak, hogy 1318-ban fizesse 
„Urunk“ részére, melyet ki is fizetett. Az utolsó részletet Tamás prépost 
de Hanta fizette ki.

Továbbá a pécsi főesperesség is üresedésben volt egyszer, melynek 
jövedelme 12 márka lehetett; ezt megfizette István főesperes. Ebből tud
juk meg, hogy a tolnai főesperesség 20 márkát jövedelmezett. Ez volt az 
adózás kezdete.

Roffinus e czímen 1913 arany forintot szedett be hazánkban, mely
nek azonban egy része a beszedési költségekre és átszámítási perczentekre

!) Theiner M. H. I. 6. — Fejér VII. 5. 337. — 3) Acta Conciliorum VII. 688. —
4) Századok 1887. 501. — 5) Mont. Vat. I. 2, 2 ő 7 .  — 6) Fejér Vili. 2. 109.
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esett. Később Róbert megengedte a tized szedését, mely a pápa részére min
den egyházi javadalomtól kivétel nélkül járt a második lyoni zsinat értelmé
ben. Ezt az adószedést bár nem szívesen s csak ama föltétel alatt engedte 
meg Károly, hogy a befolyó összeg harmadrészét a hazai keresztények 
védelmére fordítsák. Maguk a püspökök se szerették e megadóztatást, írtak 
is 1Ö1 ellene a pápához, de ez czélra nem vezetett.

A pápának eleinte két kiküldötte volt, Jacobus Berengarii és Heimun- 
dús de Bonofato. Ez utóbbi 1334-ben Esztergomban meghalt, kit a pápa 
Jacobus de Longres franczia pap személyével helyettesített. Se Beren
garii, se Longres, kik Pécsett laktak, eljárásukról többszöri utasítás és 
intés után se számoltak be. Longres Jakab 1339-ben Pécsett meg is halt, 
a nélkül, hogy eljárásáról beszámolt volna, ennélfogva Gervasii Péter 
1339-ben Pécsre jött, fölvenni az elhalt hagyatékát. A számadás végét, 
úgy látszik, 1340-ben csinálták meg a pápa színe előtt, hová Berengarii 
és Gervasii megidézést kaptak. Egyébként Gervasii hazánkat csak Károly 
betegsége s halála hírére hagyta el 1342-ben. E pápai adószedés összesen 
14 évet vett igénybe, noha csak 0 évről szedtek be tizedet.

E tized 1332 1336. évekre szólt a pécsi egyházmegyében; legalább
több évekről jegyzés nincs.

Jelzett évekről jegyzéket vezettek, melyet Koller a vatikáni könyv
tárban fölfedezvén, azt jeles művében a püspöki megyére vonatkozólag, 
közzé is tette.

E jegyzék fölötte érdekes történeti okmányt képez, különösen egy 
monographiára nézve, miután az mindama falvak neveit magában foglalja, 
melyek a mondott időben plébániát képeztek. Nagy hibája azonban ez 
okmánynak, *) a helynevek rossz s értelmetlen visszaadása, hozzájárul még 
ehez, hogy a megadóztatás nem a helyszínén történt, hanem a javadal
mazott évenként kétszer Pécsre jővén, a főesperességek szerént bizonyos 
meghatározott napon, magánál a pápai megbízottnál eszközölték a fizeté
seket. Ennélfogva a községeknél csak annyiban mutatkozik bizonyos rend, 
mikor egy vidék együtt jön fizetni, vagy több fizetést egy pap hoz be. 
Innen van az, hogy az összeírás maga csekély tájékozást nyújt.

A mű tökéletlensége okozta, hogy újabban ismét átkutatták ez adó
íveket s némi változással s tán javítással, de most már az egész országra 
szólólag közölte azt a Monumenta Vaticana első kötete.

Magában Pécsett, mint ez okiratból látjuk, negyven kanonok volt, 
kiknek jövedelmeit fölbecsülték s arra meg kellett esküdniük. Egyesek 
jövedelmét 10 márkára tették. A pápai adószedő összesen 37 márkát ka
pott, a subkántortól még 2 márkát. Két kanonica (Péter székesegyházi 
főesperesé és János de Esyage =  Aszuágy) üresedésben volt.2)

Fizettek azután e kanonokok birtokaik után is tizedet. Itt a követ
kező neveket olvassuk : Michael de Vek, Petrus de Zav, Giebeck fia, János, i)

i) Cinkografiát közöl róla mutatváxiykép a Monumenta Vaticana. — 2) Koller II. 357.
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Pineta Pál, Lőrinez, Joannes novus, Johannes magistri, Lorandus, Péter 
mester, Philpe, Miklós kántor.

1333-ban a kanonokokból a következőket jegyezték föl: Péter custos, 
János lector, András tolnai főesperes, Miklós cantor, Tamás prépost szent 
Jánosról (Peter Hospitalis), Gergely marchiai főesperes, Miklós aszuágyi 
főesperes, Lőrinez mester, Fekete János, Philpet mester, N ogh (Nagy) 
Mihály, Novus János, Petrus apothecarius (tehát gyógytáruk is volt), Pál 
praepositi (hihető a prépost adlatusa), Logreehi Pál, Tamás lectoris, suc
centor, János dékán, reguni (regölyi) s baranyai főesperesek.x)

Ugyan i t t a  szent János káptalant külön is említik: Dominikus, 
Jakab, Mihály s György, tehát a préposttal együtt csak öten voltak.

Látjuk a lajstromból azt is, hogy a székesegyházon kívül Pécsett 
akkor négy plébánia volt és pedig a Bertalan-templomi (ma belváros), 
a szent lienedek-teinplomn (mely később az egyetemi lett) és a minden- 
szentek-iemplonn, mely tehát ez időben már fönnállt s a Kozma- ésDömjén- 
tomplomi plébániák. E kívül Pécs város területén volt egy szent Jakab 
nevű kápolna is monostorral, mely még emlékében is elveszett. Pécs bel
városában, Nagy Ferencz házában (Scitovszky-tér 11. sz.) egy kisebb 
templom nyomaira bukkantak,8) lehet, hogy itt állott a szent Jakab-kápolna. 
Az egyházi karról is megemlékezik e lajstrom; e szerént a szent Mihály 
oltárának papja Dominik, szent Király oltár papja Miklós, szent Katalin 
oltárának papja Péter, szent Ilona kápolnájának papja Balázs, Gergely 
Hont főesperese.

Látjuk, hogy a negyven kanonokon s a fölsoroltakon kívül még igen 
sok pap volt Pécsett, kikre az időben nagy szükség is volt, mert a tör
vénykezés, továbbá a közigazgatás minden ága kezükön fordult meg.

A várost tehát a viszonyok szerént akkor is nagy és virágzó város
nak mondhatjuk, melyben eszes és gazdag emberek laktak.

1323-ból olvassuk, hogy Károly király vicecancelláriusa, Endre mes
ter, pécsi lectorkanonok volt.3)

Maga Bárányavármegye jelen fogalmaink szerént nem foglaltatik a 
pápai tizedjegyzékben. Azonban, mint föntebb megjegyeztük, az akkori 
székesegyházi (azelőtt vátyi) főesperesség magában foglalja a mai Baranya 
nyugati részét, a baranyai főesperesség a megye keleti részét, a Mecsek- 
hegylánez alatt kevés kivétellel, mely kettő ma baranyai főesperesség 
neve alatt olvadt össze. A hajdani tolnai és reguni (regölyi) főesperesség 
néhány plébániája ina szintén Baranyához tartozik. Ezeken kívül a Drá
ván túl ama terület, mely egykor az aszuágyi főesperességhez tartozott, 
az időben nagyrészt Baranya kiegészítő része volt.

Ortvay Tivadar a pápai tizedekből a falvakat földleiratiiag összeál- 
lította, melyben ugyan a pécsi püspökségre vonatkozólag Koller már 1S04- 
ben megelőzte őt nagy művéhez tartozó Prolegomenáiban. (95 —121.)

!) Koller II. 385—86. — 2 ) Archaeologiai Értesítő 1878. 57. lap. — 3) Fejér Vili. 2. 
414. és Zichy I. 250. lap.
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A székesegyházi íőesperességben Koller 113 plébániát, ellenben Ort- 
vay 106 plébániát sorol l'öl. E különbség főkép onnét származik, mert 
Koller az igen rosszul írott helynevek többjét különböztette meg, minők 
például Zoók, Tarosa és Keszi'i. melyek kétszer és háromszor is előjönnek. 
Azonban még így sem oly nagy a plébániával bíró községek száma, mert 
vollak egyes községek, a melyekben két plébános is volt, minők Németi, 
Szent-Gál; ellenben határozottan két Árpád fordul elő a mai egy helyett, 
összevetve tehát az egészet, e főesperességben összesen 104 községben 
volt római katholikus plébánia. Föltűnő e jegyzékben az, hogy kicsiny 
és egymáshoz közel fekvő helyeken, mint pld, Orfű, Bános, Kováczena, 
valamint olyan helyeken is voltak plébániák, hol a falú már fekvésénél 
fogva se lehetett nagy, mint a minő például a ma már nem létező Érsek 
(Erszeg) község, miből látható, hogy az egyes plébániák tetemesen kiseb
bek voltak és tekintve, hogy az okiratos adatok az elősorolt plébániákon 
túl is számos községet neveznek meg, úgy látható az is, hogy a népese
dés igen sűrű volt. A székesegyházi főesperesség nyugatra egész Zsibót 
és Almamellék vidékéig, a déli részen Sztáréig terjedt ki, melyek még 
plébániák voltak. Innen befelé Ibafa, Csebény, Bakócza vidékén alig talá
lunk plébániát, miért is a, fölismerhetetlenségig elferdített Doci, Bapermars, 
Amac stb. neveket e vidékre kell elhelyeznünk.

Összevetve ezeket, a székesegyházi főesperességhez tartozó római 
katholikus plébániák névjegyzékét, ama megjegyzéssel adjuk, hogy c nevek 
itt a jelenlegi névalakban sorolvák s csak a meg nem fejtett nevek jegyez- 
vék az eredeti alakban: Abaliget, Agtelek, Almamellék, Árnak, Árpád, 
Baksa (Bacha), Babarczszőllős, Bakonya, Bános, Bicsérd, Boda (Boka), 
Bodony (Budim =  Sudan), Bogdása, Boldogasszonyfa, Botvka, Csány, 
Cserkút, Csonka-Mindszent (Ostrimentried =  Okor-Mindszent, Omnium 
Sanctorum juxta Okur), Czun, Dencsháza, Docinar, Enyeszd (Emisd, 
Patacs mellett), Érsek. Garé, Gerde, Görcsöny, Gyűrűin, Helesfa, Hörnyék, 
Keresztes, Keszii, Kémes (Cremas), Kisasszonyfa, Kisdér, Kiskozár, Kis
telek, Kovaczena, Kökény, Körcsönye, Kőrös, Kővágó-Szőllős, Magyar- 
Mecske, Magyar-Ürög, Marócza, Málom, Megyer, Nagy-Peterd, Nagy- 
Váty, Németi, Olasz, Árpád, Orfű, Oszró, Ózd, Pellérd, Pécs, Posnay, 
Ramdzu, Rapermars, Rec . . ., Regenye, Rinex, Rugásd, Sámod, Sellye, 
Sumony, Szabás, Szakái, Szent-Dénes, Szent-Dómján, Szent-Egyed, Szent- 
Erzsébet (Nyugat-), Szent-Gál, Szent-Iván, Szent-Jakab és Szent-Jakab 
kápolna, Szent-dános de Nieratis, Szent-Király, Szent-Lélek, Szent-Lőrincz, 
Szent-Marton (de monte =  Hegy-szt.-Márton), Szent-Márton (kis Szent- 
Márton), Szent-Miklós, Szerdahely, Szilvás, Sztára, Tarcsa, Tésen, Topord 
(Tupurd capcud), Ugla, Új-Mindszent (Kacamonzente =  Bata-Mindszent), 
Vaiszló, Yuzló, Zand, Zók, Zsibót. Összesen tehát 94 község.

A baranyamegyei főesperesség Baranya keleti részét, mely a Mecsek- 
hegylánez alatt fekszik, ölelte föl, melyekből azonban Kozár és Árpád 
mégis a másik főesporességbe tartozott. Ellenben a Hegyháton Szék, 
Jánosi, Barátur és Pölöskét a baranyai főesperességhez számították. Le
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kell azonban ebből számítani a Pécsváradlioz tartozó községeket, melyek 
Babarez, Fejéregyház (község Szebény alatt), Lovász-Hetény, Hird, Ká- 
toly (Kach Kaid), Nádas (elpusztult község Szilágy és P.-Szt.-Erzsébet 
között), melyet Ortvay Pereked és Himesháza közé helyez, Ni megy, Pécs- 
várad mögött, Pereked, Szent-Iván, úgy a Hegyháton fekvő Komló és 
Csonka-Mindszenten valószínűleg fönnállóit Gangria.

E főesperességben Koller 117, ellenben Ortvay 11(1 plébániát állapí
tott meg, hol Koller Nyárádot vette kétszer. E főesperesség nyugati ha
tára Turony, Siklós.

A baranyai főesperesség, a fönti rendszer szerént összeállítva, a kö
vetkező plébániákból állott: Adria (nem Ata), Anna (?), Baranyavár, Ba
rátin1, Bellye, Beremend, Birján, Bisse, Bolmány, Bon, Borjád, Bozsok, 
Budmér, Csele, Csemény, Csúza, Danócz, Dárda, Doboka, Dráva-Szent- 
Márton, Duna-Szekeső, Egerág (Neger), Emén (Emin), Földvár (Sátor- 
istye), Géta, Gyula, Gyűd, Hále, Haraszti, Harsány, Hásságy, Henese, 
Herezeg-Szent-Márton, Himesháza, Izsögli (Hiző), Iván, Izsóp, Jene, 
Kassa, Káeslalú, Kémeiül, Keskend (Keste), Kirugi (?), Kékesd (Kikugli), 
Lancsuk, Lőcs, Lotlia, Lothárd, Laskó. Liptód, Maiss, Maróthfalú (Marod), 
Magyar-Sórós, Magyar-Szék, Magyar-Bólv (Deseboja), Mohács, Meszes, 
Mesta (?), Miliálykerek, Monostor, Monoka. Munkád, Nagy-Nyárád, Német- 
Bóly, Nagyfalú, Neic (?), Nyomja (Amia?) . . . .  oncor, Ormánd, Pócsa, 
Petárda, Peters (Petis?), Peterd, Betörd (Szekcsőnél), Piliske, Pogány, 
Piispök-Bogád, Ráez-Bója, Ráczgörcsöny (Kurchive), Rácz-Petre, Rév, 
Sári, Seer (St('r), Sepse, Siklós, Sobona (?), Stagandu. Stekchen (?), Sza- 
lánta, Személy, Szentkereszt, Szent-György, Szent-Márton, Szent-Trinitás, 
Szopok, Turony, Ugh, Varasd, Vek, Ventye, Villám, Yörösmarth, Zvitha, 
Zebech, összesen 104 plébánia.

A tolnai főesperesség]íez tartoztak s jelenleg Baranyavármegye ha
tárában a következő községek állanak: Ráczkozár, Köblény, Hidasd, Já
nosi, Kárász, Nádasd, Mágnes, Mana (nem Mánia), Máré, Szabar, Vaszar, 
Ljfalú, Szászvár, Zamaria.

A regölyi főesperesség Baranyához tartozó falvai: Sásd, Váz’snok, 
Dáró (Darugli), Nyerges (Nerkes). Ez esperesség a mai Baranyában a 
baranyai csatorna menlén Dombóvártól egész Sásdig húzódott, mely 
községek akkor Tolnamegye tartozékát képezték.

A mi Baranyavármegye Dráván-túli részét illeti, ez nagyjában meg
egyezik a pápai lajstromban jelölt oziagi (aszuágyi) esperesség határával, 
melyben Koller megkülönbözteti Oziak plébániát1) Ezeek, Essek plébá
niától, míg Ortvay egynek és pedig Eszéknek veszi. Aszuágyot magát a 
főesperesség névadóját Eszéktől meg kell különböztetnünk, noha kétségtelen, 
hogy Aszuágyot és tartozékait politikailag Baranyához számítani nem lehet.

Mind Koller, mind Ortvay a főesperességliez tartozó Verőfény ked
véért, melynek helyét Eszéktől nézve délkeletre, a Trpinye fölött fekvő i)

i) Prole#. Ilii,
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Vem nevű helységgel azonosították, az aszuágyi főesperesség határait a 
compact területbűi északkeleti sarkán kinyúló hosszú földnyelvvel tették 
idomtalanná.

Már dr. Csánky *) Verőfényt Habjanovcze vidékére helyezi; mi később 
itt is beigazolást nyer, mert Verőfény a mai Prisumcani-puszta helyén 
feküdt, mely név a Verőfény hű fordítása. így Koller véleménye teljesen 
elesvén, az aszuágyi főesperesség egy kikerekített egészet képez, melyről 
elmondhatjuk, hogy tán kevés kivétellel, e főesperesség községei Baranya- 
megyéhez tartoztak.

E névsorban találunk városokat, melyek már akkor nevezetes sze
repet játszottak. Verőfény maga nevezetes hely és város volt; ott van 
Szombathely vár és város, ott Szeglak, szintén vár és város és ott van 
Valpó, mindmegannyi baranyai helység a XIV. században. Nincs említés 
a tizedjegyzékben Kas nevű helyről, mely a későbbi okiratokban Kosvár 
név alatt fordul elő (a mai Koska), melyről tudjuk, hogy azt a Kórógyiak 
már a tatárdúlás után megkapták, kik ezzel a baranyai nemesek sorába 
léptek, ők  bírták az okiratok szerént Csapát is (a mai Csepin). Neveze
tesebb tartozéka Kosvárnak Pázmánfalva volt, melyet a pápai tizedjegy- 
zék Posman, Porsati nevekkel jelöl,4) melynek neve a Harkanovcze mel
letti Posnavcze dűlőben ma is él s mely Kosvár urainak temetkezési 
helyéül szolgált, ép úgy, mint a Siklósiaknak Trinitás.

Hazai okirataink e várak nagy kiterjedésű és sok falúból álló tarto
zékairól emlékeznek meg; az aszuágyi esperesség e leírásában e tartozé
kokról igen keveset olvasunk, jeléül annak, hogy e kisebb falvakban 
plébániák nem voltak s hogy ama falvak, melyekben plébániák is állot
tak, nem tartoztak átlag eme nagyobb uradalmakhoz, hanem kisebb ne
messég birtokaiként szerepeltek. Valószínűnek látszik ezekből, hogy 
Baranyavármegye ez időben csakis Valpó alatt az aszuágyi főesperességre 
terjeszkedett ki, a Karasicza-folyóba ömlő Vucsicza (hajdan Ulesicza) 
patak jobb partján terült el, míg Aszuágy, mint uradalom, a Vucsicza 
bal partján ieküdvén, közigazgatásilag e földrész már nem tartozott Bara
nyához. Maga Aszuágy, dr. Csánky Dezső előadása szerént,3) Miholácz 
és Sveti (lyurai vidékén keresendő, mert az általa hivatkozott okmányok 
Aszuágy tartozékait is fölsorolják. Aszuágy mindig Szent-György (Sveti 
(lyurai) szomszédságában áll.4) E kívül csak egy 1228-ból származó ok
mány jelöli meg Aszuágy helyét,D) azt mondván róla, hogy az a Dráva 
közvetlen szomszédságában fekszik. A rácz népség e vidéket még a mo
hácsi vész előtt elárasztván, Aszuágynak neve elhalványul. 1558-ban a 
szigetvári számadások Szent-Mihálv (Miholcze) tartozékai közt, Csakovácz 
község mellett, megemlítik Osvany és Alsó-Asvany nevű községeket. Ezek
ben Aszuágyra ismerünk. Smiciklás többször idézett művében (102. és 
103. lap) az 1702-iki összeírás Miholcza határáéi délre Moroszlovszky i)

i) Magyar tört. füldr. II. 467. — 2) Ortvaynál 33-ik sz. a. 3) Akadom, széki. 90. 
lap. — «) Dl. 18482. — Dl. 145.
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községet adja s ma is van ott ily nevű dűlő. Moroszlavce keleti határa 
város, mely alatt Sveti Gyurai is érthető, de az elpusztult Aszuágy is. 
Moroslavczénak a régi okiratokban semmi nyoma, de az 1558-ban említett 
( 'sakováez, mint dűlő név, máig is meg van és Sveli Gyurai tói nyugatra 
fekszik. Összevetve ezeket a helyszíni vizsgálattal, Aszuágv városa a 
Miholj ae és Sveti Gyurai között húzódó országút északi oldalán, Janevci 
hajdani községtől délre, IV4 kim. Csakovácztól nyugatra feküdt. 1281-ben 
Baranyához akarták ezt csatolni, de Aszuágy urai erősen tiltakoztak ellent? 
Lajos királynál, ki visszacsatolta azt Kőrösmegyéhez. ')

A Sellyéhez csatolt drávántúli részek, ezek közt Szuhámlaka, csak 
a XV. században tartoztak Baranyához.

A drávántúli Baraiiyamegyéhez tartoztak később Podgorács, Nekcse 
(111a Nasice), Matucsina (ma Motocsina, Dolnje és Gornje-Dolne) és ezek 
tartozékai. Ezeket azonban már nem az asznágyi, hanem a pozsegai főes- 
perességhez sorolta a pápai tizedjegyzék; valószínű tehát, hogy e tized- 
szedés idejében még nem is tartoztak Baranyamegyéhez, hanem csak 
akkor csatolták azokat ide, mikor a Garay-család e vidéken a XIV. szá
zad végén s a XV. század elején tetemes adományokat nyert. Nekcse, 
Podgorács és Matuesinához tartozó uradalom azonban nem terjedt ki 
csupán a mögöttük délre álló hegyes vidékre, hanem részben az északon 
lévő síkságon nyúlott el. A Vucsicza és Karasicza köze a megyéhez nem 
tartozott.

Mint föntebb láttuk, Páter pécsi püspök nehezen érhette el a püspöki 
széket s mégis azt nem is sokáig élvezhette, mert már 1815-ben mást 
találunk a püspöki székben, kit Lászlónak neveznek az okiratok. Ez év
ben már mint püspök megerősíti a pálosokat Urögh-hegyen összes javaik
ban.2) Előjön 1317-ben is, kit ez évben Becliei Imre Lajmér község végett 
egyéb lajméri nemesekkel perbe idézett és 1323-ból tudjuk róla az ist, 
hogy testvére, Péter, boszniai püspök volt.3) Ez a /vórógyi-családból szár
mazott, tehát saját megyénk nemességéből került ki. 1290-ban még pap
növendék,4) 1300-ban már pécsi kanonok,5) 1309-ben pécsi prépost.0) 
Püspökségét tehát fiatal korában nyerte el.

1234-ben Chanadius esztergomi érsek László pécsi püspököt és 
Márton pannonhalmi apátot utasítja, hogy a budai szigeti apáczák birto
káról (Baranyában is voltak birtokaik) tizedet ne szedjenek a pápai bul
lák értelmében,7) mert tudomására jött, hogy e szabadalmat a nevezettek 
megszegték. Kérdéses püspöknek több baja is volt a nyúlszigeti apáczák- 
kal. Neve egyébként számos okirat záradékában előfordul.8)

1338-ban XII. Benedek pápa levelet intézett Károly királyhoz, mely 
felelet ennek egy ama czélból hozzá intézett kérelmére, hogy László 
püspököt ne nevezze ki az üresedésbe jött 'kalocsai érsekségre, miután 
annak eképen való előmozdítása nemcsak igen gyanús, de veszélyes is lenne

i) Hazai VIII. 211. — 2j Koller II. 312. — 3) Zichy I. 247. — <) Árpk. X. 242. —
5j Árpk. XII. 659. — 0) Mon. Val. I. I. 160. — y Koller 11.463. — 8) pi. Hazai Okt. 1336. V. 111*
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az egyházra és királyságra. László püspök tehát, mint láthaló, Róbert 
Károlyival szemben az ellenpárthoz szított s azért lehetett veszedelmes.

Ugyan 1338-ban a pápai tizedek érdekében Gervasii Péter (értsd 
Gervasius fia) vivarai kanonokot küldötték ki Avignonból. Knnek jelen
léséből tudjuk, hogy a pápa által összegyűjtött pénz egyharmada minden
kor a királyt illette volna, ámbár az őt megelőző pápai kiküldött, Jakab 
de Longres, e harmad átadását mindenkor elmulasztotta. Longres köz
pontja valószínűleg ismét Pécs volt, mert eltávozván László pécsi püspök, 
Gervasii Péternek adta át itt maradt javait, t. i. ezüst edényekben 32 
márkát budai súly szerént. B

László püspök azonban, úgy látszik, a pápai tizedeket nem Gervasii 
Péternek adta át, hanem Yelenczébe küldte. Van egy okmányunk 1340- 
ből, itt XII. Benedek pápa meghatalmazza Bernardus de Laen kanonokot, 
hogy ama kétezer forintot, melyet László pécsi püspök Yelenczébe kül
dött, a velenczei praedicatorok conventusánál töl vehesse.")

Ugyan 1341-ben Gervasii Péter utasította íjászló pécsi püspököt, 
hogy 700 márkát budai értékben az említett velenczei conventnél fizessen, 
mely pénzt egykor Longres Jakabtól a pápai pénzből kölcsön vett, mi 
t)13 aranyat tett ki. Ugyan 1341-ben 520 arany forintot kapott Gervasii 
Péter a pécsi egyházmegyében üresedésben lévő állások után (1342). Föl
említi még a nevezett amaz adót, melyet Pécsről kapott Lőrincz boszniai 
püspök fölszentelése után. Ezt tehát íjászló pécsi püspök szentelte föl 
Pécsett, de érdekesebb része a dolognak, hogy a pápa még a piispök- 
szentelés után is szedett adót.3)

1343-ban a zágrábi káptalannak több javait Mihály bán fiai, István 
és Ákos, elfoglalván, Lajos király a pécsi káptalant bízza meg a vissza
helyezéssel. 4)

László püspököt élete vége felé ama szerencsétlenség érte, hogy 
világi testvéreivel együtt hűtlenség gyanújába esvén, Nádasd és Korogh 
javaiktól megfosztották s birtokaikat másnak adományozták, de a téve
désből reájuk rótt büntetés alól fölmentet vén, javaikat ismét visszanyerték u)

Megjegyzendő egyébként, hogy László volt az utolsó püspök, kit a 
káptalan szabad elhatározással emelt püspöki székébe. A pápa hatalmi 
jogkörének kiterjesztéséhez tartozott az is, hogy beszüntette az alsó pap
ság jogát, a püspököt „postulálni“. László 10 évi püspöksége idejében, 
1325-ben, XII. János pápa az indokból, hogy az egyház anyagi és szel
lemi erősbiilését szivén viseli, íontartotta magának a jogot, hogy a püspök 
bekövetkezendő halálával az új püspököt ő nevezi ki s mindennemű válasz
tást és postulatiót betiltott.6) Ezzel a papság e demokratikus jogától örökre 
elesett (mely csak még a szerzetekben áll fönn, ezeknek életerőt kölcsö
nözve) s helyét a merev hierarchismus váltotta tol.7) E jog később még 1

1) Koller ír. 477. — 2) Koller II. 472. — 3) Koller II. 478. — 0  Fejér IX. 1. 117. —
Dl. 3584. — 6) Koller II. 342. -  7) Fejér VIII. 2. 633.
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a kanonokokra is, sőt kisebt) beneficiumokra is kiterjedt, mint alább 
látni fogjuk.

1345 körül László pécsi püspök elhalván, 1346-ban február 13-án 
VI. Kelemen pápa H enrid Miklós (azaz Henrik fiát) tette meg pécsi 
püspöknek. Ez volt tehát az első pápailag kinevezett püspök nálunk.

Ez előbb már itt, úgy Erdélyben s Győrött kanonok volt s Katona 
szerént (IX. 46.) róla „de Say“ azt jegyzi m eg: „Louis enwoye en Italie 
l’eveque des cing-eglises, són frere natúréi.“ — Villánus János korának 
kedvelt írója e püspökre vonatkozólag azt jegyzi m eg :') „In questa Stanza 
arrivo in Italia il Yeseovo déllé cinque-ehiese . . . fratello bastardo dél 
Ré d’ Ungerico.“

Ugyan Lajos király Miklós püspökké neveztetése idejében Heves- 
újvármegyében lévő Poroszló birtokot adományozta Miklós püspöknek és 
testvérének, Mátyásnak és 1346-ban beiktattatásukat elrendelte.2) Az erre 
vonatkozó oklevélben Lajos király Miklós püspököt comes capellae (való
színűleg koronaőr) cancellarii secretarius-nak nevezi s egykori nevelőjének 
(informatoris nostri) és testvérét udvara katonájának hívja. Ez okmány 
azt látszik igazolni, hogy nem igaz a föltevés, mit a külföldi írók Miklós 
püspökről állítanak, mintha Lajos természetes testvére lett volna. A kül
földön elterjedt vélemény onnét származott, mert Róbert Károlynak csak
ugyan volt Kálmán nevű természetes fia, kit a győri káptalan 1336-ban 
püspökének választott (?) s ki czímerében az anjou liliomot használta és 
ily híreknek külföldre való terjedése szülhette a téves véleményt Miklós 
püspökre nézve. Egyébként a bánásmód, melyben Lajos király Kálmánt, 
a különben igen derék győri püspököt részesítette, nem igen jogosít ama 
véleményre, hogy Lajos király oly testvérileg gondoskodott volna termé
szetes testvéréről, mint minő atyailag gondoskodott atyja Kálmánról.3)

Koller azt mondja róla, hogy Miklóst tudományokban való jártas
sága, modorának dísze, életének tisztasága, lelkiekben való gondossága, 
az anyagiakban való eszélye ajánlották.4) Kinevezéséért 3300 fr. járt a 
pápának.ö)

A kinevezéssel egyidejűleg VI. Kelemen a pécsi káptalannak, Pécs 
városának, a püspöki megye részeinek, az egyház vazallusainak is küldött 
bullákat, fölszólítván őket a püspök iránti engedelmességre, szintén kül
dött bullát az esztergomi érseknek, Lajos királynak és magának a püspök
nek amaz engedélyt, hogy a consecratíót bármely püspöktől fölvehesse. 
Egy további bullában fölhatahnazta őt, hogy kölcsönöket fölvehessen; 
ismét egy bullában hatalmat ad neki, 3 évig 100 napi búcsút engedni. 
Egy további bulla megrója a pécsi egyházmegyét, hogy bár elegendő papja, 
de hiánya van tudományosan képzett s más egyéb erkölcsökkel ékeskedő 
papokban, miért is megengedi a püspöknek és másoknak (a pécsváradi 
apátnak stb., kik a bullában foglaltatnak), hogy egy érdemes egyén négy

V' Histor. Univ. XII. 88. — 2) Károlyi I. 185. — 3) Századok 188ÍJ. 389 — i) Koller 
III. 2. — 5J ü. o. 20.
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beneficiumig egyesíthesse magában a hivatalokat. Egy másik bullában 
megengedi, hogy a püspök érdekében egész öt évig távollévő papok jöve
delmeiket ez idő alatt is élvezhessék és ismét egy bullában, hogy a püspök 
hajnal előtt misézhessen. l)

Ez okmányokból látható, hogy a pápa előtt Miklós személye igen 
kedvelt lehetett s egyúttal az is, mily nagyon megkötötték akkoriban a 
püspököket cselekvéseikben, mert az előadott bullákat mint engedélyeket 
s szabadalmakat kell tekintenünk.

Pór A ntali) 2) fölemlíti, hogy Miklós azért lett püspök Nagy Lajos 
alatt, mert a pápa a megsértett királynak kedvezni akart, hogy Gothard 
mestert tehesse a veszprémi püspökségbe, mi azonban a pápának még 
se sikerült.

Látszik tehát, hogy a pápa se használhatta egészen szabadon püspök
nevezési hatalmát.

1347-ben Lajos király megboszulandó testvérének, András Siczilia 
királyának meggyilkolását, «Johanna, Siczilia királynője és tarentói Lajos 
ellen harczot indított, melyben Károly, durazzói herezeg, Johanna által 
küldve, Aquilea városát ostrom alá vette, melynek segélyére a legégetőbb 
időpontban érkezett meg Miklós püspök 200 legválogatottabb magyar 
vitézzel s azokkal, kiket Olaszországban összegyűjtött.

Ez 1347. év augusztus havában történt, miről Károly durrazói lier- 
ezeg értesülvén, az ostromot, bár nem minden viaskodás nélkül, abba hagyta.

Miklós ugyan eleinte Forli és Romagna alatt időzött, itt gyűjtve, a 
mennyire lehetett, seregét, Fnlignóba ment s magához vette az itt lévő 
katonaságot is, kik mindannyian Lajos király pártján állottak, úgy hogy 
serege ezer emberre fölszaporodott ; ily nagy sereggel az ostromlók hadait 
nem volt nehéz megrettenteni. Először San-Severinó grófja oldott kereket 
s utána a többi.

E hadjáratban Miklós püspökkel volt még, egy régi krónika szerént,3) 
Nicola Toutel (Treutel Miklós, ki már akkor szerepel Baranyában), Tamás, 
sebisteni (?) comes, Echicho mester, Sárdi comes, Fülöp mester, comes 
de Corán, Ladislaus, kit Sósnak neveznek, comes de Coroid, Pál mester, 
Prat Yanadae, György mester. Beberis comese.4)

Valósziniileg még e hadjárat előtt történt, hogy a zágrábi minoriták 
panaszszal fordultak VI. Kelemen pápához ama rágalom miatt, mintha 
Ők a pápai bullákat meghamisítva, a veszprémi káptalannak eladták volna. 
Ez ügynek megvizsgálására a pápa a pécsi és Csanádi püspököket küldte 
ki.5) Ez okmány 1347. márczius 4-én kell.

Ugyanez évben Miklós pécsi püspök egyességet köt Cornuti Péterrel, 
a jeruzsálemi hospitálisok magyarországi főnökével, mert a püspök jog
elődjénél e részben villongások voltak.

Az egyezség abból állott, hogy a Puchruchnak nevezett járásban 
(districtus), hol tíz évig nem szedhették a hospitálisok járandóságaikat,

i) Fejér IX. I. 377—399. — -’) Nagy Lajos 130. lap. — 3) Scriptores Kev. Ital. XV.
442. — 4, Koller Hl. 8 - 9 .  — &) Fejér IX. 1. 511
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ezután jogot nyertek arra. Ellenben a Nekte-féle területre (possesio) a 
priort záros határidőre jogának okiratos igazolására utasították.*)

Itt a Puchruch alatt valószínűen a Főkörük területe, Nekte alatt az 
akkori Nekcse értendő, melylyel e kerületek területei némileg megálla
pítva látszanak lenni.

1348-ban, miután Szepesmegye csak Károly és Lajos királyok alatt 
kezdett népesülni s miután egy püspökség alapítása szükségessé váll. 
Kelemen pápa által javaslat tételére a pécsi püspököt, a groni és visegrádi 
apátokat küldte ki,2) mely megbízatást azonban Miklós püspök a többi 
k i k ü 1 döttre 1 íárította.

A pécsi püspöki könyvtárban őrzött, 1499-ben Velenczében nyoma
tott misekönyvben 1351-ről följegyzés olvasható, mely szerént ez évben 
hozta Pécsre szent Livinius püspök és vértanú ereklyéit tisztelendő Miklós 
úr, pécsi püspök annak történetével, legendájával együtt Flandriának 
Gandan nevű városából, melyet közönségesen Genth-nek neveznek 3)

Szent Liviniust a római martirologium november 12. napján említi 
s Baronius jegyzéke szerént 033 körül élt és S. Bavo monostorában, Gan- 
daviában temették el.

A kérdéses későbbi keletű misekönyv szerént, úgy látszik, szent 
Livinius Genthben a benczések monostorában nyugodott (a latin szöveg 
e részben tökéletlen), mégis 1355. szept. 15-én VI. Incze pápa által ki
adott bullából arról győződünk meg, hogy Miklós püspök a várban a bol- 
dogságos szűz tiszteletére egy kápolnát építtetett s arra a hivatkozott 
bullában búcsút nyert4) s ide helyezték volna utóbb az ereklyéket. E 
kápolna meglehetős nagy lehetett, mert abban nyolcz oltár volt, melyeket 
a bulla egyenként nevez meg, u. m .: szent László, szent István, szent 
Imre, szent Márton, szent Livinius, szent Dorottya, szent Erzsébet és szent 
Magdolna tiszteletére, miből Koller azt következteti, hogy ez ereklyék a 
kérdéses templomban voltak elhelyezve annál inkább, mert ő építtette a 
kápolnát, ki az ereklyét hozta.5)

Bizonyos, hogy e vértanú ereklyéi a misekönyv nyomtatásakor, 1499- 
ben, tehát 27 évvel a mohácsi csata előtt, még megvoltak s a török invá
ziónak estek áldozatul.

E kápolnáról, Koller szerént, Oláh (I. 8. 3. §.) következőleg emlé
kezik meg: A székesegyház északi részén van az aranyos szűznek társas 
kápolnája, hol Miklós néhai pécsi püspöknek, a püspököknek valódi pél- 
.dányképének, koporsója látható, rajta fölfüggesztve lógnak ama cilicium 
és szőrruha, melyeket életében viselt. Mondják róla, hogy Isten igéjével 
legeltette nyáját, éjjelenként a közeli erdőségbe zarándokolt s vállán fát 
hozva, segítette a szegényeket, hogy ne csak a püspökségtől, de a saját 
keze munkájából is éljenek.6)

1351-ben Miklós püspök részt vesz ama nevezetes országgyűlésen, 9

9  Fejér IX. 1. 515. — 2) Fejér IX. 1. 570. — 3) Koller III. 16. — 4) Koller III. 63. — 
5) Koller III. 18. — 0 Fejér IX. 3. 174.
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melyben Lajos király megerősítette s átírta II. Endre aranybulláját,1) 
melyet a törvény záradékában is befoglalva találunk.

1353-ban ismét vannak nyomai, minő jövedelmet húzott a pápai 
kincstár a pécsi egyházmegyéből és pedig egy üres kanonia jövedelme 
után kapott 30 Irtot, a szent János káptalan prépostsága után kapott 
Zanon Jánostól 29 irtot, Wileymow László mestertől, ennek prebendája 
után 10 irtot, Bon Jánostól de Campello 16 irtot. Egy kanonia után, 
mely a boszniai püspöki székre való kinevezés folytán még betöltetlen 
volt, 30 irtot. Az üres eszéki főesperesség után, János lectortól 31 irtot, 
Itaron Miklós mester halálával üres canonia után (kit Grek János helyet
tesítőit) 28 irtot, az üresedésben volt szent János prépostsága után 69 irtot. 
Egy másik után 28 irtot, egy kanonok a pálosok szerzetébe lépett, Wid- 
wikelmus László mester helyettesítő fizetett 22 irtot. Miklós püspök con- 
secrálása után üresedésbe jött kánonjától 30 irtot, Guberti Biterien kano
nok halála után, Ossiogh István Balázs helyettes fizetett 18 irtot. Miklós 
dános önként lemondván a kánoniéról, ez üres hely után 20 irtot szed
tek be. *)

Mint látható, ez adóztatás két évre szól, melyben elég üresedés volt 
s egyúttal egy kinevezés a boszniai püspöki székre.

1357-ben olvassuk Miklós püspökről, hogy ennek Poroszló nevű bir
toka, úgy Leustakh fiai, László és Péternek, Leweo (Lövő) nevű birtoka 
között a határjárást, Széchy Miklós országbíró meghagyása folytán, az 
egri káptalan teljesítette.3) Miklós püspök ez időben már öreg ember volt 
s a következőkből kitűnik, hogy csak 1360-ig élt; ugyanis Fejér közle
ménye szerént (IX. 7. 227.) a püspök testvére, Henchkó mester és Simon 
de Nezmiel pörben állanak a neszmélyi révjog miatt Comes Lahus pozsonyi 
bíróval, mely pörben, az okmány szerént, a pécsi püspököt idézték meg 
1360-ban, de ez meghalván, jelzett örököseit újra megidézték

A mi ez idő főispánjait illeti, ezekről vajmi keveset tudunk. 1358- 
ban Miklós nevű macsói bán volt, ki amaz okmányban, melyben a Baza 
vizén túl fekvő Csuturtukhely, Purbissagfalva és Hursinafalva nevű helyek 
fölött mond ítéletet, mely okmányt Horváth István a Kisfaludy Sándor- 
féle levéltárból közölte4) s mely Szeréin-, Yalkó-, Bács-, Bodrog- és 
Baranyavármegye főispánját említi. E Miklós már 1335-ben macsói bán 
volt5) és 1338-ban a Zichy-féle oklevéltárban is előfordul6) és 1339-ben 
is mint ilyen szerepel,7) mely egyenesen baranyai főispánnak nevezi és az 
0.s/-esaládból származónak mondja. Az okiratok kiállításánál eltérvén ama 
merev formától, mely a királyi oklevelek záradékában a főispáni tisztsé
geket legalább részben megjelölte a zászlós uraktól, valamint a káptala
nok kiadványaiban is mellőztetvén a káptalani tagok névsora, ezzel az 
utókort számos érdekes adattól fosztották meg. Lehoezky Stemmatogra- 
phiájában 1345-től egész 1440-ig egyetlen főispán nevét se közölte. Hatos 
a „Századok“-bán ez évtől egész 1399-ig egy főispánnak a nevét sem adja.

i) Fejér IX. 2. 37. — i) 2) Fejér IX. 2. 249. — 3) Koller III. 65. — 4) Tud. Gyűjt. 1833.
X. 64. — ö) Fejér VIII. 4. 60. — 6) Zichy I. 525. — 7) Hazai II. 111.
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1845-ben Ostfí Dénes maesói bán, Szerem-, Valkó- s Baranyavár
megye főispánjaként szerepel. V) Ugyanaz, ki 1345-ben I. Lajos királytól 
az alvidéki ráczdúlások alkalmával szerzett érdemeiért Sopron- és Vas
megyében nyert birtokokat..2) Pesty Frigyes szerént ez már 1344-ben 
Asszony falvai Ostfy névvel Szerém-, Valkó- és Bőd rogmegy ében volt 
főispán. 1347-ben pedig egyedül Baranyamegye főispánja volt.3)

1349-ben a maesói bán neve Domonkos, kinek nevében Lóri néz fia, 
István, Nagyfalúban közgyűlést tart és abban Tőttős és Vesszős ügyé
ben intézkedik;4) ugyanez a főispán 1450-ben, mikor ugyanaz alispán 
közgyűlést ta rt.5)

1352-ben Baranyavármegye főispánja, András de Debregeztli, ki 
egyúttal Szerém, Valkó és Veszprém főispánja is,6) 1354-ben András 
maesói bán s egyúttal Baranyavármegye főispánja ; 7) utóbbi helyen közölt 
okmányból kitűnik, hogy az alispánt 1354-ben Domonkosnak hívták. 
1356-ban Baranyavármegye főispánja Ujlaky Miklós, ki egyúttal Szerém-, 
Valkó- és Bodrogmegye főispánja is.s) 1359-ben a főispán fíaray Miklós 
maesói bán, egyúttal Valkó- és Bodrogmegye főispánja. '•') 1360-ban Garay 
Miklós maesói bán csak mini Baranya főispánja szerepel. Iü)

Mikor Garay Miklós foglalta el a főispáni székel, egy másik neve
zetes fordulat is állott be a megyében. 1358-ban Zárában, február 18-án 
békekötés történt, ebben Lajos eskűtársai között volt \'ihnos, a király 
tanácsosa, ki utóbb pécsi püspök lett. :1) 1360. évről pedig azt olvassuk.1-) 
hogy Nagy  Lajos, a császár és neje között az egyetértést helyreállí
tandó, Vilmos egri prépost és kinevezett pécsi püspököt küldte a császár
hoz Nürnbergbe 1360. július 25-én, hogy veje, Rudolf irányában engedé
kenységre bírja. Mlmos oly ügyesen járt el küldetésében, hogy a 
bőkezű császár 2000 irtot ajándékozott neki,1') melyet kifizetni nem bír
ván, Selz várát adta neki zálogba.14) Pray György szerént pedig10) Mlmos 
egri prépost, a királyi kápolna comese (mely hivatalt ma koronaőrnek 
neveznénk) s reménybeli (postulált) pécsi püspök.

Világos tehát, hogy Mlmos már Pécsre jövetele előtt is nevezetes 
szerepet játszott; ügyes diplomata volt és megnyerő modorral bírt.Püspöki 
kinevezési díját 3400 írtban ajánlotta meg a pápának és cardinálisának 
1361-ben.lö)

Egyébként Vilmos kineveztetése után is megtartotta diplomácziai 
szerepkörét, mert 1363-ból olvassuk, hogy Lajos király a pécsi püspököt 
különös megbízással küldi a bajor herczegekhez, rokonaihoz s neki erre 
credentionalist ad .17)

Ez bizonynyal előkészület volt a következőkhöz. Ez időben ugyanis 
Károly császár és testvére János, morvái őrgróf között egyrészről, más-

1 Lehoczky Stem, í. 114. — 2) Hazni Ií. 82. 87., Hatos Századok 1870. 371. — 3j 
Századok 1870. 483. — 4) Zichy II. 389. -  3) Zichy II. 415. — Pesty Századok 1870. 
483. — ">) Anjou VI. 242. Zichy II. 556. — s) Pesty Frigyes Századok 1870. 483 — 
Pesty u. o. — 10; Zichy III. 189. — «) Pór Antal Nagy Lajos 335. 1. — 12) U. o. 428. 1. — 
i®) Koller III. 84—85. — H) Fejér IX. 3. 165. — 15) Hierarch. P. s. — ißj Fejér IX. 3. 2G1. 
ii) Fejér IX. 4. 58.
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részről Lajos magyar király és Rudolf ausztriai herczeg között erős sur- 
lódások forogván fönn, valamint a medioláni herczeg Barnaboo ellen, ki 
a római egyház területét elfoglalta, szükségessé vált óvszerekhez folya
modni, ez okból küldte el a szentszék valószínűleg a Corsinia-nemzetség- 
ből származó Pétert, előbb valateráni, később flórenczi püspököt, hogy a 
szentszék ez aggasztó ügyben Németországban békét létesítsen.

Ezt azonban Vilmos püspök nélkül nem eszközölhették, ki Károly 
császár különös kegyeiben állott, Lajos királynak pedig cancelláriusa volt. 
Úgy látszik, hogy sikerült is a békét helyreállítani, mert a surlódők kö
zött tényleg béke állott be és Barnaboo megrettenve Lajos király által 
a pápa segélyére küldött seregtől, visszaadta az elfoglalt területeket 
Orbán pápának.

Ez okból Y. Orbán 1364. május 23-án kelt bullájában Vilmos püspö
köt magasztalva köszöni meg fáradozását;1) Lajos király pedig 1366 körül 
az erdélyi szászok kir. helytartójává nevezte k i.2)

Mint cancellárnak számos okmánya fordul elő az okirat-gyűjtemé
nyekben.

1364-ben Becsey Lászlónak pőre van Vilmos pécsi püspökkel, mely
nek tárgyalására haladékot nyernek.3) Ugyan 1364-ben a rablók és fosz
togatók az országban igen elszaporodván, Kont Miklós az egész országban 
elrendelte a közgyűlések tartását s abban a gonosztevők megfenyítését. 
Baranyában és pedig Nagy falúban ez okból a közgyűlés szentháromság 
utáni hétfőn kezdődött inog, azonban csak a gyűlés hatodik napján hoz
tak határozatot.4)

A közgyűlésen maga Kont Miklós nádor elnökölt, Demeter mester 
volt az alispán, a nemesek bírái pedig Miklós de Almás, Elye fia, Fiilöp 
de Ourgus, Domonkos de Süllőd, István fia, Pál de Nempti (Németi). A 
többek ellen indított biinber azonban szükségessé tette, hogy a bírák szá
mát is ez esetre megszaporítsák, azért az első napok választásokban 
folytak le.

Bírák lettek Leukus (Lőküs) de Ságh (Ságh, kis falú Duna-Szekcső 
alatt), Bekus de Byle, Pál fia, Gyula de Siklós, János fia, Ponya, Pál fia, 
Miklós de Pállalva, Pál fia, János de Csukma, másik Pál fia, Marton de 
William (Villány), István fia, András de Bol, Dúsa Pál de Bergend, Denk 
de Radván (Radikoveze), Beke fia, Leontinus és János fia, Reynaldus de 
Palyna. E névsorból látható, hogy e közgyűlésen többen a slavóniai 
Baranya- és Kőrösmegyéből is részt vettek. A gonosztevők neveit a köz
gyűlési ítélet tartotta fönn. Vannak köztük nemesek és nem nemesek, cse- 
lekvényeiket azonban nem jegyezték föl. Álljon itt a gonosztevők névsora: 
István fia, Benedek és Miklós lipovai nemesek, Péter fia, Domonkos, 
ugyanonnan, Gergely fia, János de Herend, Tóth Gyúró, Deyka Benedek, 
Peterke János, Kelő János, Nagy István, Dubra Miklós, Szőke Pál fia, 
János, Balázs de Parlag fia, Imre (nemes), Kérő Imre, Leuches (Lőcsös)

1} Fejér IX 3. 435. — 2) Koller III. 79. — 3) Zichy III. 223. — <) Zichy ILI. 23G.
19
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János, Csene Péter Viliié nevű falúból (Dráván túl), Ftilöp fia, László, 
Bethlen Lőrincz fia, Fábián, Mekes (egykori herkani bán) fia, István, ki 
onnét megszökött és aszuágyi Pál fia, Miklósnál tartózkodik, Farkas I Kén
jén, Sólyom Péter fia, Farkas János, Vulchyn István, Szolga (Selavus) 
Péter, Kosa és fia, János, Szolga János és fia, Denke, Fekete Gergely, 
Balázs fia, István kadátfai nemes, András fia, Mihály, Zagyurvagon, más
kép Fületlen Pál, a ki Siklósi Péter fia, László birtokán időzött, Urduiig 
(Ördög) János és Bene, Wezeruelehyn Bugyák Tamás, Geuche vagy 
Butka Gergely, Krizy György Viliiéből. Ezeket mint nyilvános rablókat 
és tolvajokat, jószág- és fejvesztésre ítélték, szabadságában ál Iván bár
kinek javaikat elfoglalni, őket megölni; ki pedig nekik menedékei ad, 
ugyanaz ítélet alá esik. Innen származhatik, hogy Vilmos értesülvén Útib
ban, hogy erőszakos halállal kimúltak után a papság temetési költségre 
egy márkát szed, ez eljárást kárhoztatja s ezt a pápa által küldött bre
vével igazolja. D

Következik Baranya és Pécs város történetében ama nevezetes ese
mény, mely kihatásával feledteti az egyéb aprólékos dolgokat s ez a pécsi 
egyetem alapítása. Oka az egyetem alapításának mindenesetre az volt, 
mert a külföldi egyetemek igen messze esvén tőlünk s a tanulás is költ
séges lévén, csak kevesen részesülhettek rendes kiképzésben azok közül, 
kik az országban akár mint papok, akár mint közhivatalnokok léptek élet
pályára. Az alapos műveltség tehát általánosan hiányzott.

Tudjuk, hogy már Vilmos püspök jogelőde, Miklós alatt az volt a 
panasz, hogy sok ugyan a pap, de kevés köztük a tudós. Vagy Lajos 
azt irta a pápának, hogy a királyi tanácsban sokszor látta szükségét a 
tudós theológusnak, de régóta nem találkozott papjai között a szent hittan 
mestere; pedig ha valakinek, neki, ki körül van véve hitetlen és félhitű 
népekkel, volna szüksége oly egyénekre, kik a hit igazait meg tudják 
védeni.2)

Innen magyarázható, hogy a papok, jogtudósok, orvosok, kik csak
úgy mint a költők, énekesek, hírét vevén a magyar király tudománysze- 
retetének s bőkezűségének, messze földről összegyűltek udvarába. Nagy 
Lajost, ki mikor még Szicziliának volt királya, megerősítette a nápolyi 
hittani főiskola szabadságlevelét,3; lehet, hogy ez adta az eszmét a pécsi 
egyetem inegal apítására

Miért állította föl N agy Lajos az egyetemet épen Pécsett s nem az 
.ország más városában, ennek több oka lehel. Egyik oka valószínűleg az 
alapító-okmányban megnevezett ama körülmény, hogy Pécset az ország
ban mint jelesebb várost „urbs insignior“ nevezi meg. De Pécs egyúttal a 
legalkalmasabb is, a mennyiben ide nemcsak az ország minden vidékéről 
könnyen sercgelhettok a tndvágyók, de a tanerők megszerzésére is ked
vezőnek mutatkozott. Némi befolyással lehetett az is, hogy Vilmos, Pécs

*) Fejér IX. 3. 440. — 2) Fhciner Monum. t. 1095. Pór Antal Nagy Lajos GOß. 3) 
Anjouk, dipl. emlékek II. 253.
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püspöke, a király cancellárja és kegyeltje volt, ki mindenesetre Pécset, e 
világi zajtól kiváltságok által megoltalmazott várost s a szó szoros értel
mében püspöki várost óhajtotta az egyetemmel gazdagítani.

Ez okból V. Orbán pápa 1367. szept. 1-én kelt bullájában Nagy 
Lajos király kérésére Pécs városában, mint jeles és legalkalmasabb vá
rosban (magis accomoda inter alias regni civitates), a hitbeli erősödésre, 
a tudomány növelésére az egyetemet örök időkre (perpetuis temporibus) 
megalapította, melyben leszámítva mégis a theologiát, minden tudományo
kat tanítsanak, doktorokat kreáljanak. Az egyetem elnöke a pécsi püspök 
s óhajtja, hogy annak tanárai kellő díjazásban részesüljenek.')

Ez alapító-okmányban föltűnik, hogy abból a theologiát teljesen ki
zárták, mit némelyek arra magyaráznak, hogy a szakadároktól (a kik a 
katli egyháztól elszakadtak) való óvszernek kellett lennie, mert az ario- 
nismus itt keletkezett. A theologia kizárása azonban teljesen elveszti jelen
tőségét, ha meggondoljuk, hogy ez időtájban nyervén Bécs is egyetemet, 
a theologiát annak alapító-leveléből is kizárták. Különben a theologia az 
időben nem is ölelte lol ama szaktudományokat, melyek ma keretében 
állanak; maga az alapító okmány említi föl a kánonjogot mint kötelező 
tantárgyat, holott ez a theologiához volna számítandó. A theologia alatt 
akkor a szigorúan vett papi tudományokat értették, melyekre a pécsi 
püspöknek külön iskolájának kellett lenni ; ez azonban magában nem 
volt elég; a tudományos kiképeztetést az egyetem adta meg. Akkor 
a papság végezte nagy részben a törvénykezést is; e végből volt szüksé
gük a papoknak a theologián kívül az egyetemi tanulmányokra. Az egye
tem tanárai a királyi kincstártól nyertek javadalmazást, mégis a püspök 
fíalvanusBethininek, kit mint bonóniai polgárt (tehát világi embert) Pécsre 
hozatott tanárnak, mert decretorum doktor volt: a decretumok tanítása czí- 
mén a püspök saját jövedelméből 300 márkát, azaz 600 aranyforintot assig- 
nált, ezen kívül Galvanus Bethininek adta Üröghnek jövedelmét, mely 
70 írtra rúgott és Pécsett egy házban lakást bocsátott rendelkezésére és 
pedig olyképen, hogy e jövedelem a tanár utódaira is átszálljon.

Gnlvunus ez adomány megerősítéséért XI. Gergely pápához folyamo
dott, ki azonban 1372-ben ez adományt csak Gnlvanus személyére erősí
tette meg; a jogutódokra ki nem terjesztette s tán épen ez volt oka a 
fölvirágzás helyett az egyetem gyors hervadásának, mert a püspök jog
utódai nem szánták magukat arra, hogy az egyetem tanárainak fizetésére 
ily tetemes összegeket áldozzanak. A kérdéses 300 márka 7200 váltó forint
nak felelt meg, melynek értéke mai viszonyaink szerént ugyanannyi új 
forintot számlál.2) Érdekes ez okmányban, hogy a Galvanusnak ado
mányozott ház szomszédait is megjelöli, és pedig szemközt áll vele Sara
cenus de Pndua háza és dános kamarásé, másik részen István tolnai 
főesperes háza. Ezekből a két első házat domusnak, az utolsót hospitium- 
nak nevezi. Elsők alatt lakházat, utóbbi alatt valószínűleg gazdasági

i) Fejér IX. 4. 65. — Koller III. 96. — 2) Fejér IX. 4. 429.
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épületet kell érteni, miből az következtethető, hogy a kérdéses ház nem 
Feküdt a várban.1)

Saracenus de Padua, az első szomszédról, egy 1370-ki okmány is 
megemlékezik, mely Saracenus mesternek hívja s hivatala szerént Comes 
Camerae Quinque-Ecclesiensis. A király ugyanis ez évben a traguriak és 
phariak között fönforgó peres ügy elintézését László nyitrai püspökre és 
Saracenusra bízta.2)

Saracenus egyébként még a Szerénái kamara comese is volt, kinek 
Nagy Lajos Cherso és Oszeró szigeteket adományozta, miket azonban nagy 
hamar elvesztett, mert a nápolyi király Gritti Györgyre ruházta azokat.3) 
A másik szomszéd csak camerarius lévén, látjuk, hogy e hivatalok igen 
előkelő állást képeztek az akkori időben, habár hatáskörüket, tekintve, 
hogy nevezett comes föntebb a nyitrai püspökkel bírósági Ítéletet mon
dott, nem tudjuk határozottan megállapítani.

Kedvezményt kaptak XI. Gergely pápától doktorok, mesterek s tanu
lók, kik az egyetemen voltak, a mennyiben egyházi javadalmakat bírtak 
s tanulmányaik miatt e javadalmaiktól távol éltek. Javadalmaikat öt éven 
át, a napi distributiót leszámítva, megtartották.4)

Látni való tehát, hogy az egyetemi folyam öt évet tett ki. Az egye
temi élet Pécsett se volt másféle, mint egyebütt, melyet azonban a kor
szak durva erkölcsei jellemeznek. Bonifácz pápa egyik bullájából olvas
suk, hogy Benedek fia, György, zágrábi fiú, mint ifjú ember a pécsi 
egyetemen volt a tudomány igaz gyöngyét (seientiee margaritam) merí
teni, társával, Fábián fia, G yörgygyel de Szőllős. Ezek összeveszvén 
Jánossal, ki a város cancellárius papja volt; ez mind a kettőt meg akarván 
ölni, föl fegyverkezett. A többi tanulótársak azonban elárulták a dolgot a két 
jó barátnak, kik, hogy a bajnak elejét vegyék, az egyetem rectorálioz mentek, 
hogy a haragvó papot, ki szintén egyetemi hallgató volt, kiengeszteljék.

A rector épen előadáson volt s kilépett a tanteremből, hogy a dü
höngő cancellárius papot lecsendesítse; ez azonban bottal támadta meg 
a rectort s fejbe akarta vágni, mire a tanulók a tanteremből kirohantak 
s a hátul álló Szőllősy György nyilat ragadott és János cancelláriusnak 
úgy a szemébe lőtt, hogy az harmadnapra meghalt.5) Ugyanaz időben 
egy másik hasonló eset történt, melyben az áldozat szintén Joannes can
cellárius, miből látható, hogy ez a Joannes cancellárius költött név (az 
ügy emléke ugyanis az indulgentiákban maradt fönn). A megtámadott 
ellenfél több társával szövetkezett és állandóan fegyverkezve járt s egy 
alkalommal szólt egyik tanárjának (magister), feddené meg a támadót. 
A tanár meg is tette ezt, de János meg őt támadta meg s lakásáig ül
dözte. A megtámadott Benedek fia, György , nem mert haza menni, mert 
János lakása előtt kellett elhaladnia; — hogy tehát nagyobb biztonságban 
legyen, egy társát vette magához. Azonban János észrevevén őket, elkez
dett nyilazni; erről ezek látván, hogy vészéi}' nélkül el nem távozhatnak,

i) Koller 111. 129. — *) Koller 111. 107. — 3) Századok 1893. 895. Koller III. 174. 
Fejér IX. 5. 110 — 5) Mon. Vat. I, IV. 281,
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szintén nyíl azni kezdettek és Jánost akként találták, hogy az harmad
napra meghalt.1)

Az egyetem a jótékony nőegylet jelenlegi épületének helyén, a kert- 
ntcza keleti felén állott.

A pécsi egyetem fönnállása azonban épen nem akadályozta Pécs és 
a vármegyének lakóit abban, hogy vidéki egyetemeket is keressenek föl. 
így a bécsi egyetemen a következő tanulókat találjuk följegyzésben: 
1377-ből Mihályt és Jánost Pécsről, 1380-ból Györgyöt (Georgius) Pécs
ről, 1382-ben János fia, Miklóst Hidvégről, 1383-ban Garay Györgyöt, 
Jánost Pécsről, Pétert és Györgyöt Vátyról, György fia, Lukácsot, Pécs
ről, 1388-ban Tamás fia, Pétert Pécsről, 1389-ben Jánost (De Blina), 
valószínűen a Tóttős-család sarjadéka. 1390-ben Ágostont és Pétert Pécs
ről, 1391-ben Mihályt Gesztről ('?), Mihályt Szombathelyről (?), 1393-ban 
Györgyöt Pécsről, Dénes fia, Balázst Pécsről, 1397-ben Lukácsot Pécsről, 
Kiliánt és Györgyöt Vaskáról, 1401-ben Fábiánt Szalatnakról, Mihályt 
Maródról stb. a)

1365-ből olvassuk, hogy Baranya főispánja Garay Miklós, macsói 
bán és ennek alispánja Miklós fia, Demeter.3)

1368-ban Baranya főispánja László nádor, kinek elnöklete alatt 
N agy falúban közgyűlés tartatván, magát Apulia vezérének, Magyaror
szág nádorának, a kánok bírójának mondja; Baranyavármegye közgyű
lését az ő közgyűlésének nevezi, melyet Péter és Pál után tartott meg, 
melyről három okmány is megemlékezik.4) Közvetlenül előzőleg ugyanaz 
évben (Vitus és Modestus napján) Garay Miklós macsói bán volt a 
főispán,5), kinek alispánja Gliokmay Pál fia, János volt. (Csuknia kis 
falú volt Gyűdtől keletre.) 1371-ben az alispán Lorand fia, Péter mester.6) 
László nádor mintegy 1372-ig ült a nádori széken, ugyanaz évben már 
Imre nádort találjuk itt, valószínű tehát, hogy a baranyai főispánságot is 
ez évig megtartotta. 1370-ben a főispán Garay Miklós,7) 1374-ben Baranya 
főispánja Garay Miklós macsói bán, kinek alispánja Szentlászlói (Bodrog- 
megyei) László fia, Balázs.3)

1376-ban Horváthy  János a főispán, ki előző évben Szeréin-, Valkó- 
s Bodrogmegye főispánja volt és 1376-ban baranyai le tt.0) Ugyanegy 
ezzel az 1378-ban említett János macsói bán és baranyai főispán,10) kinek 
alispánja Kozma fia, István , a ki Tőttős Lászlónak Bója nevű birtokán 
(Rácz-Bóly) elkövetett hatalmaskodást megvizsgálta.

1380-ban főispán Garay Miklós nádor, u ) A Kemény-család akkor 
már elveszítette Harsányt, melynek óra ez időben Ilorváithy János ma
csói bán volt, kinek harsány! castellanusa, Balázs fia, István , egy másik 
hatalmaskodást követ el Tőttős László ellen. Horváithy János a láza
dás előtt Baranyavárat is bírta. Ugyanez időben Vilmos pécsi püspök 
(1372) letelepítette a karmelita nevű kolduló szerzetet Pécsre, helyet jelül-

') M o h . Yat. I. IX. 210. - 2) Dr. Schrauf Károly, Magyar tanulók a bécsi egyetemen
1892. — 2) Zichy III. 279. ■») Zichy 111. 855- 357. — 5) Zichy 111. 354. — «) Koller III.
115. — 7) Árpád XI. 5(58. — 8) Zichy III. 584—85. — ®) Pesty Frigyes Századok 1870. 83. 
10) Zichy IX. 47. — U) Fejér IX. 5. 444.
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von ki neki a városban. Ez második kolostoruk volt Magyarországon. 
XI. Gergely pápa ez adományt megerősítette s a karmelitákat templom
os házépítésre s temető használatára följogosította. 9 1878-bari XT. Ger
gely dánost de Znoyma, ki pápai subcollector volt (tehát ez időben is 
volt pápai adó) s egyúttal Vilmos püspök titkára, kinevezte pécsi kano
noknak,2; mi valószínűleg az okból történt, mert Mlmos püspök ekkor 
már öreg ember lévén, a pápához folyamodott, hogy neki coadjutort ad
jon.3) A fő pápai tizedszedő ekkor Petin Stefani volt, kinek jelentése 
szerént a pécsi püspök 909 írt 18 dénárt, papsága pedig 656 I rt 16 dénárt 
fizetett. Az akkori forint a mai forintnak háromszoros értékét közelíti 
meg. A püspök gyűrűjét e föl Írással: „EPI. ANNVLVS’ WILHELMI“ a 
XVIII. század vége felé a székesegyház körüli ásatások alkalmával ta
lálták meg, ama helyen, hol egykor az aranyos Mária temploma állott. 
Mlmos püspök idejéből olvassuk 1380- 
ból, hogy a pécsi várnagyot Mihály 
mesternek hívták, kinek fönhatósága 
alatt a püspök mohácsi offieialisa, Clin
ton (Gsató) dános,4) miből következtet
hető, hogy a pécsi várnagy e birtok 
használásával kapta díjazását. Ez ugyan 
nem soká volt e szolgálatban, mert 
utána már 1891-ből olvassuk, hogy a 
pécsi vár castellanusa György de I gái.
A püspök ennek díjazásáról akként gon
doskodott, hogy Kölked községet adla 
neki.5) Vilmos püspök idejében a mar- 
eliiai főesperest,ki Pécsett lakott,György
nek hívták, kit Vilmos püspök azzal 
bízott meg, hogy kerületében tizedeit 
kezelje; ez azonban időközben elhalván, a Túróczy-krónika augsburgi kiadásából, 
a püspöknek tetemesen adósa m aradt;
Zsigmond király ekkor meghagyta, hogy Tőttős László az általa lefoglalt 
ingóságokat a püspöknek adja át. °)

Vilmos püspök, mint láttuk, nevezetes szerepet játszott saját korá
ban és körében, még nevezetesebb azonban ennek utóda, Bálint, ki püs
pökké neveztetvén, már 1874-ben a pápa javára 3400 írt kinevezési ille
ték megfizetésére kötelezte magát, mi igen tetemes összeget képvisel s a 
püspök nagy jövedelméről tesz tanúságot.

Minők lehettek az akkori erkölcsi viszonyok, igazolja ezt XI. Ger
gelynek a püspök részére adott kiváltság-levele, mely szerént megengedi, 
hogy fölmentvényt adjon „de defectu natalium“ az általa fölmentendő s 
másként alkalmas egyének részére, kivévén mégis, ha azok valamely i)

i) Koller III. 131. — 3) Koller 111. 135. — ») Koller 111. 137. — 4) Zcihy IV. 152. — 
s) Zichy IV. 452..— «);Zicliy IV. 356,
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egyházi méltóságot viselő egyéniségtől származtak, vagy apáczától szü
lettek volna. p Ez okmány 1376-ban kelt. A püspök egyébiránt „decretorum 
doctor“ volt s a királyi udvar vicecancelláriusa; származására nézve az 
A/sány-családhoz tartozott, melynek tetemes birtokai voltak Yérvár, Atak 
stb. 1437-ben ez előkelő családnak Gergely fia, Alsány Jánosban magva 
szakadván, birtokait a Tal/óezy-családnak adományozták.i. 2) A püspök e 
származása lehetett indoka annak, hogy a püspök Alsón nevű helyen a 
pécsi egyházmegyében 1376-ban szent Ferencz tiszteletére monostort ala
pított, az építést megkezdette s a további szükséglethez XI. Gergely bú
csút engedélyezett.3) Alsón Szérémmegyében, a mai Morovicztól dél felé, 
a Száva s Gúnya helység vidékén kereshető.4) Már 1377-ben útban talál
juk a püspököt Zudar szepesi comes s országbíróval, úgy Ferenczczel de 
Sórrói i ,  kik mindhárman Paduában 1377. július 20-án 2000 arany forintot 
vettek kölcsön5) Minő lehetett e három egyén akkori küldetése, meg nem 
állapítható. A püspök, mint Lajos király követe, 1381-ben Turinba ment 
Pál zágrábi püspökkel békekötés eszközlésére, melyet augusztus 28-án 
meg is kötöttek.6) Turint (Taurinum) elhagyván, Yelenczóbe tért Bólint 
püspök, hol Contarini András velenczei dogé s népe a kötött békére esküt 
tettek, kik, hogy Lajos királynak kedvezzenek, Pál első remete szent 
testét ajándékozták Bólintnak a polgárok tudta nélkül.

Hogy ne csak a pálosok szerzete legyen a magyaroké,7) hanem Pál 
remete testét is bírja Pannonia, I. Lajos magyar király a velenczeiekkel 
folytatott harczoknak nem akart előbb véget vetni, míg csak a szent tes
tet oda nem Ígérték neki. A magyar küldöttek félvén a nép dühétől, ha 
azt nappal vinnék el, az éj csendjében vitték ki a városból és 1381. évi 
október 4-én hajóra szállván, vizen és földön szerencsésen átesvén, Budára 
vitték a királyhoz, ki nagy sokadalommal ment eléjük. Az egykorú kü- 
kiillői főesperes ez eseményről folytatólag azt mondja,8) hogy a szent 
testet a pálosoknak közel Budához fekvő szent Lőrincz nevű hegytetőn 
fekvő monostorába helyezték el ünnepélyesen, melyben maga N agy Lajos 
is részt vett.9) Mily odaadóan működött Bólint püspök küldetésében, iga
zolja az, hogy azzal saját ügyeit teljesen elhanyagolta. így olvassuk 1381- 
rő l,l0) hogy közte és István Péter dömöri apát között pör folyt, melyet 
Herbolth Vilmos, XI. Urbán pápa követe, döntött el. A püspöknek meg
ítélte, hogy az, régi jog alapján dézsmát szedhessen a következő közsé
gekben : Nomarad (vagy Nonarod), Tursod (Torsod), Svanitó (Szántó), 
Demes, Hezketh (Idegkuth), Marazód, Dergekhe, Gereth, Peremarthony, 
Acha. A prépost fölebbezett, mire a pápa Walma Kristófot küldte el au- 
ditorként s a pécsi püspök a megidézés daczára se jelenvén meg, perét 
elvesztette. Erről a püspök követség]' teendői között úgy elfelejtkezett, 
hogy még helyettest se rendelt ki, pedig a jelzett községek neveiből ítélve 
a kérdéses jog a püspök magánvagyonát képezte.

!) Fejér IX. V. 108. 2) Századok 1898. 220. — 3) Fejér IX. V. t04. —- 4) Dl*. Csánky
i. ni. 11. 290. — 5) Fejér IX. ö. 285. — ö) Marinus Sanutus ad annum 1881. — i) Kerche-
lich Kist. Zajjrt). 188. — 8) Cap. 42. - a) Pór Antal: Nagy Lajos 520. — lu) Fejér IX. 7458.
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Bálint püspökségének idejére esik, hogy XI. Gergely pápa megerő
síti a pécsi káptalannak mindama kiváltságait, melyeket az előbbi pápától 
nyertek; ez okmány 1376-ból származik. ') E kiváltságok valószínűleg 
egyházi dolgokra vonatkoztak.

1382-ben Baranyavármegye főispánja Pál do Lizkó . 2) Ez, mint 
egyéb okiratokból tudjuk, Baranyában, Einen községben volt földesül*. 
Ugyan az ő főispánsága idejében halt meg Lajos király 1382. szeptember 
10-én. Valószínű, hogy Bálint pécsi püspök közvetlen Lajos király halála 
előtt lön S. Sabina cardinálisa. A történetírók ugyanis e kitüntetésről 
közelebbi időmeghatározás nélkül úgy emlékeznek meg, hogy e czímmel 
Bálint püspököt csak Lajos király iránti tekintetből ruházta föl a pápa 
s úgy látszik, hogy Lajos király halálakor az még nem volt köztudomású, 
mert a két királynő, Erzsébet és Mária (Lajos neje és leánya) leveleket 
k ti ki vén szét az ország minden nagyjainak, ezek közt Bálintot egyszerűen 
pécsi püspöknek nevezik. S. Sabina egy monostor az aventini hegy lej
tőjén, mely a dominikánusoké volt s hol maga szent Dominikus is egy 
ideig lakott. E helyen a templomba Bálint saját czímét is föltétette, mely 
1601-ben még látható volt.'1) Az akkori idők szokása szerént. a püspök 
vörös kardinális kalapot viselt s nem nevezte magát többé pécsi püspök
nek, hanem a pécsi püspökség adminisztrátorának.4)

A két királynő uralmának kezdetén csakhamar lázadás tört ki. A király
nők, hogy a jádrai első mozgalmakat lecsillapítsák, Garay tanácsára, sze
mélyes megjelenésükkel, maguk mentek Jádrába. Bálint már akkor szo
rosan a királynők mellett tartott, maga kísérte őket Jádrába és sikerült 
is az első mozgalmat lecsillapítaniok. A következő évben nyíltan tört ki 
a lázadás, melynek élén Pál zágrábi püspök és Horváthy  János macsói 
bán és Simontornyay István állottak. A zágrábi püspök s a bán testvé
rek voltak, de valószínűleg testvér volt Simontornyay István is, mind
annyian Szalisznay János orániai perjel gyermekei, kinek atyja, a történet
írók szerént, törvényiedén fia Lajos gravinai herczegnek, Kis Károly 
atyjának; ezek tehát természetszerűleg Kis Károlyt pártolták, ki, miután 
az országba jött, csalárd barátsággal kerítette magához a hatalmat, mely
nek Bálint püspök se szegülhetett ugyan ellen, de szövetkezve az anya
királynővel, Kis Károlyt hamar eltették az útból.

A Chronicon Estense5) azt írja, hogy 1386. február 7-én Károlyt, 
Apulia és Magyarország királyát, árulással halálosan megsebesítette egy 
Balassa nevű magyar, a magyar királynők termeiben. A rendelkező ki
rálynők előtt, Miklós comes nádor, a pécsi püspök, G yörgy úr, Aimeri- 
cus és más árulók jelenlétében, a következő napon megparancsolták, hogy 
a királyt Micagra (Visegrád) várába bebörtönözzék, hol február 24-én 
méreggel megetetvén, meghalt.

Garay Miklós és a pécsi püspök jó barátságát bizonyítja az, hogy i)

i) Fejér IX. 5. UK!. 2j Pesty Századok 1870. 488. 3) Ciacconius 77<i. — *) Kol
ler III. Lő2. — 5) Scriptores Ital. XV. col. 512.



298 A TATÁRDÚLÁSTÓL

a nádort 1385-ben Pécsett találjuk, hol Ivtlnyi Mihály részére okmányt 
is állított ki. ’)

1386-ban a királynőket Gara (a mai Gorján) környékén, nem 
messze Diakovártól, Horváthy  János, Kis Károly halálát megboszulandó, 
fogolylyá ejtette s N agy Lajos özvegye Horváthy  börtönében gyászosan 
végezte be életét. Előbb Gommecli, később Újvár várában (Novigrád, a ten
gerparton) volt fogságban. A lázadók maguk részére hódították Dalmácziát, 
Kroácziát, Slavóniát, Pozsega várni egy ét, a valkói s szeréin i bánságot, 
s mint az okirat mondja, a királyi méltóság legnagyobb megsértése mel
lett, a királyi területekre is behatolva, még Pécs városát is megtámadták; 
a templomokat, szerzeteket föltörték s ezzel a királyi alattvalókat a leg
nagyobb félelembe ős végszükségbe ejtették.2) Ez okirat szerént a. király
nők letartóztatása 1386. július 25-ére, napok szerént szeptember közepére 
esik. Márki Sándor3) a Horváthy-lázachísról azt mondja, hogy a lázadók 
ügyei országszerte rosszul állottak. Wilczek szerént egy merész csapat 
nem kevesebbre vállalkozott, mint Pécsnek megtámadására és kifosztására, 
mi részben sikerült is .4) Ez oklevél 1387. április 14-én kelt. E szerént a 
városban iszonyú pusztítást vittek véghez s azt kirabolták. Különösen a 
különböző öltözetű szerzetesek templomai estek áldozatul, hová papok és 
világiak menekültek; magát a várat bevenni nem bírták, noha azt is erő
sen körülfogták és ostromolták.

Azonban Horváíliy se maradt büntetlenül, mert Zsigmond 1408. évi 
okmánya szerént, Pozsega várában elfogatott. Tlmróczy5) és Pontinus0) 
állítása szerént Pécsett hajtották végre rajta a halálos ítéletet, hol ló far
kához kötve, meghurczolták s miután a bakók összecsípdesték tüzes fogók
kal, fölnégyelték s a város kapuira függesztették Baranyavármegye egy
kori főispánját.

Elképzelhető, minő zavartak lehettek ez időben úgy a politikai, mint 
a birtokviszonyok. Hozzájárul ehhez, hogy ez időre esik egyúttal a törö
köknek első betörése is. Hogy a törökök betörései gyakoriak voltak, több 
esetek bizonyítják. így Miklós fia, Jakab de Neuna, 1400-ban dispensa- 
tiót kór a pápától, mert még pécsi tanuló korában a törökök ellen liar- 
ezolt, kik a falvakat, templomokat megtámadták, fölégették, a barmokat, 
nyájakat elrabolták s az embereket rabszolgává tették s néhány törököt 
és ráczot megölt. °)

A főispánok, kiket Lajos király halála után egész 1400-ig a törté
nelem följegyzett, valamennyien Garay pártján állottak. 1383-ban főispán 
Kórógy István, ki egyúttal Szeréin, Yalkó és Bodrognak is főispánja. E 
család akkor még nem bírta Harsány várát, melyet csak 1388-ban, a JJor- 
váíhy-család elpusztulása után nyert; mindazonáltal volt a családnak 
Baranyában több birtoka. 1

1) Zichy IV. 295. — 2) Fejér X. 3. 312. — 3) Márki Sándor: Mária királynő, 111. lap. 
Wilczek Század. 189G. 710. — 4) Pécsy Károlyi cs. oklevéltára 1. 422. — 5) S. 4. C. 4, — 
«) Dec. ID. L. 2.



A HORVÁTHY-LÁZADÁSIG. 299

1389-ben baranyai főispán Garay Miklós.*) 1390-ben baranyai fő
ispán Losonczy István, a ki egyúttal főispán Szeréin, Valkó és Bodrog
ban. 1393—94-ben ugyané megyék főispánja Losonczy László.2) Pesty 
Frigyes 1397-re Mórátl>y Jánost és Parányi Pétert jelöli Baranya s egy
úttal Szeréin-, Valkó- s Badrogmegyék főispánjának; Hatos szerént 1399- 
ben Maróthy János volt főispánja Baranyának, mit Lehoczky Stemina- 
tograpliiája is igazolni látszik és mi annál inkább föltehető, mert Garay 
Miklós után Maróthy János volt Zsigmond király egyik leghívebb embere. 
Ugyan ő volt a főispán 1400—1401-ben és 1403-ban is .3)

Nem érdektelen, hogy a század végén már sűrűén fordulnak elő az 
alispánok nevei, kik a legvalószinüebben a helyi nemesség sorából ke
rültek ki.

A század elején alig fordul elő alispán neve; 1327-ből olvassuk János 
mestert,4) ki intézkedik, hogy a püspökség tisztjei Becsey  Ügyednek ad
ják vissza szolgáját.

1347-, 1349- és 1350-ben előfordul Lőrincz fia, István,5 *) 1354-ben 
az alispán Domonkos, c) kit fölemlítettünk; 1355-ben7) az alispán Lő- 
rincz fia, István s a főispán a macsói bán; 1360-ban8 *) Miklós fia, 
Dömötör; 1368-ban Pál fia, János de Chűk m a ; <J) 1370-ben László fia, Ba
lázs,1") ugyancsak 1370-ben Pál fia, János de Chukma; u) 1377-ben Kozma 
István de Z yg e tli; 12) 1382-ben István fia, András de Bool; 13) 1383- és 
1384-ben Kozma fia, István de Zygetli;14) 1387-ben Miklós fia, M árton;16) 
1388-ban Balázs fia, Is tvá n ;16) 1389-ben, úgy látszik, ugyanaz „de Ga- 
thalkezy“ jelzéssel;17) ugyanez évről olvassuk, hogy az alispán Illés fia, 
János de Hethen ; 18) 1391-ben Miklós fia, László de Bachia; 19) 1396-ban 
Kutur Miklós de Radván és Gergely diák de Zaba az alispánok; 20) 1397- 
ben Dömötör fia, Miklós de Matucsina; 21) 1398-ban Matucsinav Miklósnak 
testvére, Ferencz, vele együtt, alispán;22) 1400-ban az alispánok Matu- 
csinay Ferencz és Frank de Gyula. 23) Ez is egyik régi nemese a megyé
nek, Óváry Konrád utóda. A következő évben két Gyulny  testvér, Frank 
és István az alispánok,24) Maróthy János főispánsága alatt.

A mi a kisebb birtoku nemességet illeti, az egyes falvakban elszór- 
vák, némely faluban több nemes is van, ellenben vannak családok, melyek 
több falvakban is bírnak birtokot. A falvaknak és pusztáknak száma igen 
nagy. A Zichy-eodex, mely Baranyavármegye helységeire nézve bő ada
tokat szolgáltat, 180 községről emlékezik meg ez időben, melyek rész
ben perkérdés tárgyát képezték, részben egyes nemesek neveiben fordul
nak elő. Azt lehet mondani, hogy az akkori községek száma kétharmad 
részszel több volt, mint a jelenlegi.

1) Zichy IV. 981. — 2) Péchy, Századok 1870. 488. — 3) Zichy V. 15G. 265. 312. —
4) Zichy I. 300. — 0 Zichy ü. 289. 365. 389. és 415. — 6) Zichy ül. 397. és 557. Anjou
VI. 242. — 7) Fejér IX. 6. 191. — ») Zichy 111. 189. — ») Zichy 111. 354. — i») Fejér IX-
6191. — U) Dl. 5361. — 12) Zichy IV. 20. — 13) Zichy IV. 235. — «) Zichy IV. 248. és 289.
— 15) Zichy IV. 328. — 1«) Zichy IV. 376. «) Zichy IV. 381. — 18) Zichy IV. 404. — k>)
Zichy IV. 474. — 20) Zichy 17. 20. — 21) Zichy V. 39. 42. 65. 75. — 22) Zichy V. 75. —
23) Zichy V. 156. — 2*) Zichy V. 265.
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A községek nemeseinek nagyobb része a harcztéren, otthon pedig a 
jogi téren működött. Vannak családok, mint a Hadaga, vagy Gerede 
(Gerde) község nemesei, kik századokon át mint ügyvédek (procuratorok) 
szerepelnek. Ezek a családok rendszerént elég óvatosak voltak, hogy ma
guk ne keveredjenek birtokaik miatt perbe. A korábbiakból ismerjük már 
a peres eljárást.

Később, a XIV. század második részében, mikor a megye képvise
lői, a főispán helyettese (alispán) s a négy „nemesek bírája11 képezték a 
bíróságot, némileg eltértek a régi rendszertől s panaszlók nem egyszer a 
megyei gyűlésekhez fordultak s ezek teljesítették a vizsgálatot, de azért 
a káptalanok s konventek működése, különösen az Ítéletek végrehajtásá
nál, fontosabb okiratok kiállításánál tovább is változatlanul fönnmaradt.

Az egyes nemes családok elszaporodván, rendszerént fölosztották 
saját falvaikat s a fölosztok külön kúriákat építettek maguknak. Lassan
ként e kúriához csoportosították a szolgálatukba álló népet, mi természe
tesen az egyes falvak kettészakadását s később három- vagy négyfelé 
oszlását is vonta maga után. Innét van, hogy nem egy községet elő- 
nevekkel találunk följegyezve. Ilyenek például: Al-Feked, Alsó-Himes- 
háza, Alsó-Lothárd, Fölső-Budmér, Fölső-Devecser, Fölső-Versend, Kis- 
Harkány, Kis-Kéménd, Kis-Sámod, Nagy-Maisa, Nagy-Tereny, Egyházas- 
Budmér, Egyházas-Sásd stb. Ritka az eset s csak egyedül Nagy-Vátynál 
áll, hogy az előnevet nem a kisebb nevű községtől való megkülönbözte
tésül használták, hanem valódi nagyságának kitüntetésére.

Az osztozkodó nemesek részben maguk között, részben a szomszé
dokkal rendszerént a határokon vesztek össze. A perek legnagyobb része 
határ-per volt, mi azt mutatja, hogy a népesség igen nagy s a termőföld 
az időben igen becses volt. A határjárásoknál csak elvétve akadunk erdőre, 
mert a legkisebb darabot is élelem termelésére kellett fölkasználniok.

Általános tévedés, mintha a mohácsi csata mezeje erdős vidék 
lett volna s tévedés minden erre fektetett kombináezió. Ép így va
gyunk a vizek szabályozásával. Vannak némely adataink, hogy a ké
sőbb s különösen a török uralom alatt posványossá lett vidékek előbb 
s különösen a XIV. században szabályozást nyertek. A Karassa (Karasieza) 
folyót a XVIII. század végén óriási költséggel csatornázták újra, mit a 
gondatlan törökhatalom eliszaposodni engedett, holott az előbb is szabá
lyozva volt. E mellett szólLapáncsa község hajdani neve: Gátrége, hol az 
első szabályozás valamikor végződött, s a mai csibogáti csárda, mely helyet 
egykor Csaba-gátjának neveztek; tehát Magyar-Bolytól egész a Dunáig 
a Karasiczát már a XIV. században szabályozottnak kell tekintenünk. 
Villánynyal szemben, a két vasút elágazásának sarkában feküdt egykor 
Keresztes nevű község. E helység nem létezhetett volna, ha e patak 
Lapáncsa fölött nem lett volna szabályozva. A Dráva mentén, Bolmány 
és Kácsfalú alatt elterülő vidéken szétszórt számtalan elpusztult község 
e helyen nem állhatott volna, ha az itt lévő vizek s egyúttal a Dráva, 
mely még a XVIII. században egész Petárdáig kiömlött, a korábbi időben,
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mikor az ott lévő falvakról az okiratok megemlékeznek: szabályozást nem 
nyert volna. Hasonlókép áll ez a Dráván túl lévő vidékekkel is.

A Bresosica és Vucsica patakoknak, melyek az egykori Baranyavár- 
megye területeit érintik, szabályozva kellett lenniök már a XIV. század
ban, mert különben el se volna képzelhető, hogy mikor fért volna el 
e vidéken annyi falú, mennyit ott följegyezve találunk. Aszú úgy  neve, 
melyről e vidék főesperessége nevét nyerte, mint azt dr. Csúnky igen 
találóan megjegyzi, jellemző neve is e vidéknek, mely nemcsak egy mé
lyen fekvő vidéket jelez az „úgy“ szóval; de egyúttal azt is, hogy az 
ki-kiszárítva kiaszott s innen a neve Aszuúgy.

E szabályozások nagy részét a földesurak saját erejükkel végeztet- 
lék, miért is hidjai kon vámot és az átkeléseknél révdíjat szedtek, melyek
ről nem egy helyen találunk följegyzést, különösen mikor a megkönnyí- 
tett átkelés a viz bármely táján lehetővé válván, egyesek a vámhely 
kikerülésével irányították útjokat. Innen támad a szokás, hogy az állandó 
vám- és révjogot a tulajdonosok elejtvén, csak sokadalom, vagy búcsú 
napján szedtek vám- és révpénzt s utóbb e jogokat ily alakban szabadal
mazták is.

A sok apró birtokrészlet szülte azt, hogy igen sok út volt a megyé
ben, melyek közül a rendes közlekedési útakat rendszerént nagyútaknak 
(via magna) nevezték. Ez utak állandóan meg is maradtak, sőt máig is 
megvannak s a dombok között az útak idő folytán elkopván, e helyeken 
„horrhók“ képződtek. Számtalan ily „horrhók"-at találhatunk a megyében, 
melyeknek korát 4—500 évre lehet megállapítani.



Zsigmond fogságától a mohácsi vészig.

Korszakunk Zsigmond királynak siklási fogságával kezdődik, mely 
esemény ugyan a köztörténethez tartoznék, de megyénket mégis közelebb
ről érdekli s Gavay Miklós akkori nádor életének legfontosabb esemé
nyét képezi.

Windeck Eberhardt, Zsigmond király kortársa és jó barátja, akkoron 
zágrábi püspök, leírta a király siklósi fogságát, melyet Papanek György, 
Baranyavármegye első monografikus írója a következőkben közöl: Zsig
mond király, hogy ellenségeinek szivét meglágyítsa, egész lélekkel a törö
kök elleni háborúra szánta magát és 1396-ban Magyarországon sereget 
gyűjtve, Gallia, Belgium és Csehországból azt kiegészítvén, rövid nap 
alatt gyors léptekkel átlépte Bulgária határát, s a török hadakat megfu
tamítván, Nikápoly falait megostromolta. IV. Bajazét október elején fana
tizált hadseregével a keresztényeket a legnagyobb erővel támadja meg, 
mire erős harcz fejlődik; sokáig kétes marad, végre Bajazeté a győ
zelem, ki a várat elfoglalja. Zsigmond csak kis csolnakon menthette meg 
magát, molylyel a Duna mentén haladva, több viszontagság után lvon- 
stantinápolyba ért. Elterjedvén Magyarországon a csatavesztés Ilire, mikor 
Zsigmond se jött vissza, ama vélemény emelkedett róla, hogy a törökök 
megölték; így a magyarok leghelyesebbnek tartották, hogy semmit se 
várnak, hanem új király-választásra gondolnak.

Övéinek ily gondolatai közt Zsigmond tengeri úton tér vissza s Dal- 
mátiában váratlanul jelenik meg s fölismervén a helyzetet, előbb Magyar- 
országba, majd Csehországba siet segélyért.

Mikor Magyarországba visszatért, a magyarok gyűlölete már oly 
fokra hágott ellene, hogy Budán fegyverrel várták őt s foglyul ejtvén, 
Yisegrád, a németül Blindenburgnak nevezett várba zárták.

A magyarok e dühét főleg Zsigmond ama kegyetlenségének tulaj
donítják, melylyel az ellenszegülőket büntette s a mérték nélküli kéj-
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vágynak, hogy felesége elhalta után a legelőkelőbb hölgyeket és szüzeket 
megostromolta, mely bűnével dicsőségét elhomályosította.

A jámbor papnak ez előadása nem egészen egyezik meg a törté
neti kutatásokkal, melyek Zsigmnnd fogságának okát egészen más szili
ben tüntetik föl.

Zsigmond király igen sok idegent hozott be az országba, udvara s 
környezete egészen külföldi, lengyel, cseh, német, svéd és franezia volt, 
mit a magyarok rossz szemmel néztek.

1397-ben országgyűlést tartottak Temesvárott, hol kitört a honfi lel
kesedés s határozatba ment, hogy: „A minden nekünk idegen embert és 
minden jövevényt országunkból elbocsátunk, leszámítva mégis Stibor vaj
dát, tiszteletre méltó Eberhard zágrábi püspököt és Maccarius erdélyi 
püspököt. E két püspök és vajdán s hozzájuk tartozóin kívül az összes 
jövevényeket, a mi összes várainkból s birtokainkból a következő év kará
csony nyolezadáig kivinni és elküldeni kívánjuk a már jelölt vajda és 
püspökök által.“ Egyúttal a jövőre nézve az egyházi s világi méltóságok, 
vagy javadalmak osztását az idegenek részére betiltották. Az idegenek 
eltávolítását tehát az országgyűlés rendelte el. Zsigmond azonban két év 
után is vonakodott e határozatot végrehajtani; ekkor az országnagyok 
magukhoz ragadva a végrehajtói hatalmat, végrehajtották a király által 
szentesített törvényt.1) Ezzel azután érthetővé válnak Windeck Eberhardt 
ama szavai, hogy Zsigmond elfogadása után a lengyel, cseh stb. idegene
ket földjeikről, mint a barmokat az urahagyott területekről, elűzték.")

Zsigmond király Visegrádon lévén fogságban, Garay Miklós, ki a 
dunai és tengeri menekülésben társa volt, királyához tanúsított kitűnő 
hűségével iparkodott az ország nagyjait reá bírni, engednék meg neki, 
hogy ő tarthassa Zsigmondot siklósi várában. Ezt nagy kérelem után meg
nyervén oda törekedett, hogy a gyűlöletet elfojtva, az ország nagyjait a 
király iránt való hűségre visszatérítse, mi megtörténvén, Zsigmondot öt 
havi Siklóson való tartózkodása után régi méltóságába visszahelyezte.3) 
Fessler, Zsigmond királynak siklósi fogságát fi hónapra terjeszti ki, mely 
1401. április havában kezdődött s októberben ért véget.4) Ugyanezt lát
szanak igazolni amaz időből fönmaradt okmányok is. A gyűjtemények 
közül egyik leggazdagabb a Zichy-codex. Ebből látjuk, hogy 1401. ápril 
hó 8-án adta ki Zsigmond utolsó oklevelét fogsága előtt. Május 21-én 
már országos tanács adja ki az okleveleket, vagy ennek megbízásából 
Szécheny Frank országbíró, vagy Kanizsay János esztergomi érsek, mint 
a „szent korona“ kanczellárja és nem a király. Csak november 4-én talá
lunk ismét Zsigmond által kiadott oklevelet.5)

Zsigmond király Siklóson nem részesült kemény bánásmódban. Előbb 
említett Windeck Eberhardt zágrábi püspök Zsigmonddal barátságos vi
szonyban állván, ennek jövedelméből élt, mondja Fessler. A siklósi vár-

l) Magyar történeti tár III. 227. — 2) Katona hist. erit. XI. 660.— 3) Papan ek Descrip
tio geograíica Coin. Bar. — 4) Fessler 11. 142. — Zichy V. 242., 254., 273.
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bán őrzött fölirás: „Kiildó nekem Isten az ő irgalmasságát s kiragadott 
engem az oroszlánok körmei közül“, a visegrádi fogságra vonatkozik. E föl
irás későbbi korból származott.

Bonfin Zsigmond király siklósi fogságáról szólva, azt mondja,1) hogy 
Garay Miklós anyja hallotta Zsigmond nyögését börtöne mélyéből és 
egy nyíláson le is mehetett hozzá. Bonfin ez elbeszélése a mesék orszá
gából való.

Zsigmond király megszabudalván börtönéből, teljes kegyelmet adott 
azoknak, kik őt fogságba vetették.2) Az idézett helyen Zsigmond részletesen 
megírja az ellene indított mozgalom kezdetét, Sárosy szalavári castellanus- 
nak működését, miként csatlakozott ahhoz János esztergomi érsek és annak 
papsága és Simon országbíró, mint akarták Durrazó Károly fiát, Lászlót 
a trónra emelni, mint maradott hűtlenségben Lndán Tamás egri érsek, 
mikor már mindenki hozzá csatlakozott.

Mikor Zsigmond király újra megnősült, a hatalmas Garay-családdal 
került rokonságba. Zsigmond király és Garay Miklós második nejeik 
testvérek voltak; igy Károly  franczia királylyal is rokonságba kerültek, 
a mennyiben Károly testvérének neje volt a harmadik Czilley-leány. Az 
elsőt Zsigmond, a másodikat Garay Miklós bírta nőül. Ez atyafiság alap
ján kapja a Garay-csahid a franczia király czímerének viselésére a jogot.3)

Zsigmond fogsága után egy békésebb időszak nyílik nemcsak az 
országra, de Baranya népeire is.

A korábbi idő alatti zavarok átalakítólag hatottak a közéletre, tár
sadalomra s vagyoni viszonyokra.

Az ország nemesei, kivétel nélkül, pártokra szakadoztak, ki Zsig
mond mellett, ki ellene emelte karját és kardját s igya Garay- és Maróthyak 
által támogatott Zsigmond a küzdelemből bukás nélkül menekülvén, ipar
kodott híveit megjutalmazni a hűtlenségbe esettek elkobzott javaival.

Baranyában az előkelőbb és gazdagabb nemesi osztály Zsigmonddal 
tartott, ennek tehát a pártviszályok gazdag aratást nyújtottak, mert úgy 
látszik, a nemesség középosztályának nagy része nyíltan s titokban Zsig
mond ellen harczolt. Végig tekintve az akkori szerepvivő családokon, lát
juk, hogy birtokaikat Baranyában épen e zavarok alatt szerezték, vagy 
öregbítették.

E körülmények idézték elő ama helytelen társadalmi állapotot, me
lyet a nagy- és kisbirtokosság birtokainak aránytalansága szült, melyhez 
hozzájárult ama körülmény is, hogy e korszak második felében a már 
századokig szereplő családoknak egymás után magva szakadt, siettetve 
ezzel is a vész gyümölcsének megérósét.

Nevezetes szerepet játszó család Baranyában a Maróthy-család, mely 
1397-ben a Sólyagi-család kihaltával, szerzi meg magának Valpot,4) 
hová a következő évtizedekben várat épít. A Valpóhoz tartozó ura-

i) Decade 3. lib. 3. pag. 380. — 2) Fejér X. 3. 748. — 3) Fejér X. 5. 563. —- 4) Fejér
X. 2. 454.
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dalom nagyobb részben a Dráva bal partján terült e l; a Dráva jobb part
ján csakis a Karasicza vizéig mehetett az uradalom, mert azon túl már 
a Kórógyiak birtoka feküdt; egy része ez uradalomnak a Vuesicza beöm- 
lése sarkába is beszorult, mely tehát még Baranyához számítandó, bár a 
Marótiak a hűtlenségbe esett Aszuágyiak  (Pököri-család) birtokait is 
megkapták 1403—14()4 körül, *) kiknek birtokai már Kőrösmegyéhez tar
toztak s így e részen Baranya határa igen nehezen állapítható meg. Vétel, 
csere s zálog útján szerezték meg maguknak a Marótiak a Lippóiak bir-

Zsigmond király a római császárság jelvényeivel.

tokát a mai Lipován s vidékén, mint Darabosfalván stb. 1422-ben Hódolni 
Péter is hűtlenségbe esett, ennek birtokai szintén a Maródiak kezébe ke
rültek ; később, 1457-ben szerezték meg a Valpó fölött fekvő Zagaiczát. 
Az ő kezükben találjuk az elszegényedett 4/atucsma-család birtokait, fő
képen a drávántúli részeket, a matucsinai várat s uradalmat.

Mind e szép vagyon a család dicsőségével együtt elfoszlik a XV. 
század vége felé, a család több tagra szakadt ágai egyenként halnak ki. i)

2d
i) Dl. 8937
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1470 körül Maróid Mátyás özvegye már gyermek nélkül áll s örök-szer
ződésekkel Valpó s tartozékai a Perényiek kezére szállanak.J) Maróti 
János magvaszakadtával 1481-ben birtoka a Greréö-családra és utóbb 
Corvin Jánosra háramlik.2) Legtovább élt Maróti Mátyás ága, de 1524- 
ben ennek is magva szakadt s kőrösmegyei birtokait II. Lajos eladomá- 
nyozta.3) Másik hatalmas család a Kórógyi - csal á( 1 volt, mely már, mint 
láttuk, a múlt századokban szerepet játszott; bírták Harsányt s annak 
mintegy 27 községből álló tartozékát. Az övék volt az ős Nádasd, Bara- 
nyavár és Karancs; később megszerzik Beremendet, 1405-ben az ő birto
kaik közt találjuk Baranyavárt, Csépánt, Keresztest (Villánynál), Nagy
falút, Percesét (Villány alatt), Szántót (Harsány alatt), Virágost és Német- 
Bólv vidékén néhány községet. Birtokaiknak zöme azonban a drávántúli 
részekre esett. Kosvár (a mai Koska), melyet 1392-ben a Szeglaki-család 
hűtlensége folytán kapott adományba, mintegy 19 községgel,4), lovábbá 
Verő fényt a mai Prisumcani-puszta helyén, Szombathely-várát (a mai 
Petrievcze helyén), magát a szeglaki erősséget, úgy, hogy a Kórógyiak 
birtoka betöltötte az egész területet, mely a Karasicza vizétől Valpónál a 
Vucicza jobb partján egész Nasiczig húzódik s mely e szerént Baranya- 
vármegye területét képezte.

Sokkal hatalmasabb területeket bírt a Kórógyi-csnVdd Valkó megy ében, 
hol Eszéktől délnyugat-délre mintegy 8 km. s Csepintől délkeletre 5 km. 
távolban ináig is megvannak egy mocsár közepén Kórógy-várnak romjai, 
a család régi fészke kiterjedt uradalommal, melyhez Eszék is tartozott s 
innen van, hogy maga Eszék, bár néha Baranyához számították, mégis 
jobban Valkómegyo tartozékát képezte. A /tórógyi-családnak is az a sorsa, 
a mi a Garayaké; családjuk minden tagja szerepet játszik hazánk s több
nyire Baranya történetében s nem egy főispánja volt e családból, azonban 
már 1472-ben Kórógyi János fiának, Gáspárnak magva szakadt s birto
kai egy nagy részét a monoszlói Csupor Miklós nyerte Mátyás királytól.

A szekcsői Herczeg-család a Zsigmond-féle küzdelmekben, úgy lát
szik, nem vett részt s ha volt is abban része, vagyonuk nem mutat semmi 
szaporodást. Birtokaik Duna-Szekcső és Kőszeg vidékén voltak, különö
sen a hegy alatti vidéken, Vörösmarth, Herczeg-Szőllős, Darázs, Ujfalú, 
Csatár, Hagyó, Kő, Szent-Miklós, a hegy mögött Daróez stb. érdemelnek 
figyelmet. E család ugyancsak a nagy átalakulások után halt ki, de már 
előzőleg elszegényedett s eltörpült.

Az óvári Aé/nemJi-család, mely a múlt században kitombolta magát, 
a Zsigmond-küzdelmek alatt egészen csendes ; az okmányok, melyek e 
korszakból a családra vonatkoznak, magántermészetűek s többnyire peres 
ügyek. A család két nagy ágra szakad; egyik Kémendről „de Kerned“ 
nevet használta, a község régi elnevezése utón; a másik Gyula község 
után „de Gyula“ hívta magát. A Gyulai-család egyik ága a Paí/i-család, 
birtokai többnyire Kémend vidékén voltak, mint Nyomja, Tol, Kadány, i)

i) Dl. 18485—21240. — 2) Dl. 18015. Dl. 33002. - 3) Dl. 33583. 4) Dl. 77G5.
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Lencsekut, Petre (Ráczpetre), Gerecz (a mai vókányi határban), Olasz, 
Hásságy, Hidor (Hetire), Balogd, Eilend, Palkonya, Tapasz vagy Tapazd, 
Csór, Gömzer, Esztyén (Usztin). A Gyulai-család föntartotta magát egész 
a tőrük hódoltságig, házassággal beolvadt az /stvántfy-családba. Javaikat 
a török foglalta el.

Néhai Lőrincz nádor leszármazó]' a mai Baranyának délkeleti részén 
bírtak javakat; székhelyük a mai Csemény-puszta, mely akkor város volt 
s több község tartozott hozzá. Volt ezenkívül a drávántúli Baranyában 
is tetemes birtokuk a mai Motocsina vidékén, mely az okmányokban 
Matucsina név alatt fordul elő s a család is „de Matuchina“ nevet hasz
nálta. Az eredeti Matucsina név a XVI. század elején Matusinyára ala
kult át. Ezek, mint láttuk, többször a megye alispánjai. A család a XV. 
század elején elszegényül, matucsinai uradalmukat a Maródiak bírják zá
logba. Csemény körüli birtokaikat nagyobb részt a Garaynk veszik meg 
s csak Mátyás alatt sikerül a család egy tagjának a kalocsai érseki székbe 
emelkedni, ki azután visszaszerzi a család régi dicsőségét. Váruk, inti Ív
nek romjai Nasicz mögött ma is büszkén emelkednek az ég felé, honnan 
a láthatár Baranya hegylánczain pihen meg, valószínűleg o íolvirágzási 
korból veszi eredetét.

Szigetvár északi vidékén, de legnagyobb részt nem a mai Baranyá
ban, a hűtlen Rupoli-család birtokait 1403-ban az Antliimiak kapják Szi
getvárral és mintegy 8 községgel, azonban a XV. század második felében 
előbb Garay Jób kezére, majd az enyingi Török-családnak jutott, kit ott 
ért a török.

A bátmonostori Töííos-család birtokai ez időben apró és szétszórt 
részletekkel folyton szaporodtak. Tőttős László, mint elődje is, katona, 
a megyei életbe nem folyik be, baráti viszonyban áll a Garaynk kai, oda
adással szolgálja Zsigmondot, miért ő is különös kegy gyei viseltetik a 
család iránt s mikor 1410-ban tudtára esik, hogy Lászlót a boszniai had
járatban elfogták s megölték, Avignonból keltezett levelével a családot 
különös pártfogásában részesíti. A család e század második felében, 1468 
körül, szintén kihal; birtokainak nagy része a Kisvúrdninkrn szállott, 
másik része a kalocsai érsekre szállván, szétfoszlott. *) Birtokaikban vol
tak Rácz-Bóly, Babócsa (Harsánytól nyugatra), Negyven (Kácsfalú mel
lett, a mai Nedvincse-dülő), Bezedek, Lóta (Német-Bólytól délre), több 
elpusztult falú, mint a mai Karakó Szebény vidékén, továbbá Csarnóta, 
a Dráván túl Oseneréve stb. Ez időtájban lépett ki a homályból az Istvnnffy- 
család is, mely akkor még csak „de Kisasszonfa“ nevet viselt, hihetőleg 
ezek is a Zsigmond-féle küzdelmekben nyertek jutalmat. Javaik a század 
folyamán egyre szaporodnak, különösen a baranyai dinaszták kihaltával 
szerzik meg Baranyavárat, a XV. század végén alispánok, követek az 
országgyűlésen; vérségi és sógorsági összeköttetésben álltak Baranya 
akkor minden előkelőivel, míg a török invázió mindent halomra nem dön- i)

i) Zscly fasc. 213. 2793.
20*
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tött. A család csak a XVI. században halt ki s jogutódai, a Drnskovicsok, 
hajdani birtokaikat soha vissza nem szerezhették.

Az ÓréW-család (melynek törzsfészke Kis-Köszeg alatt, a Duna part
ján ma is „Orévu-nek nevezett hely), szintén ez időben kezdi szereplését. 
1403-ban Csúza, Sepse, Ujfalú, Karikáiul, Csatár, Vörösmart stb. egy vidé
ken fekvő községekben résztulajdonosok s birtokosok, ezen fölül a Szebény 
vidékén fekvő Emel, Személy és Tótfalú községekben is, hol a Tőttős- 
családdal folytonos perben állottak. Az Őré W-család is kihal e század folya
mán, birtokait a Nagy-Luohey család nyeri el s az ebből származó 
perek folytán a vagyon részben elkallódik, részben alapítványokká lesz. 
Az Oréviek nagyobb birtokai Bácsmegyében voltak.

Fölszinre emelkedik a Bakonyai-család is, melynek akkor számos 
tagja volt.1) Birtokai Baranyában és Somogybán terjedtek szét. Nálunk 
korábban Bakonyát és alsó vidékét, későbbi időben Sellye környékét talál
juk kezükben. E család is kihal Mátyás alatt.

A Gavay-család is viharos időkben rakta meg fészkét Baranyában. 
Korábban csak kisebb birtokokat szereztek itt. 1397-ben Harkány vidékén 
négy falú jutott kezükbe: Ivis-Harkány, Ravaszdfalva, Senyefölde, Pera. 
1384-ben került kezeikhez Villámtelke, Ebes baranyai község, mely már 
korábban (1340.) Garay-hirtok volt s a drávántúli részekben látszik 
lenni. — Baranyában Zsigmoncl küzdelmei közt a Kán- nemzetségbe]i 
Siklósi-család szenvedett hajótörést, örökre elveszvén a megsemmisülés 
örvényében. E családnak két ága bírta akkor Siklóst, az egyik Gyula fia, 
Miklós volt, ki hűtlensége folytán javait elvesztvén, arra a pásztói Kaka
sok nyertek adományt.a) A család másik ágának élén Pál fia, Miklós 
állott, ki azonban szerzetes s a szent Ágoston szerzet főnöke volt a Sik
lóshoz közel lévő monostorban, ki tehát semmi politikai szereplésben nem 
vett részt. E körülményt használta föl a Craray-család, hogy a Gorján 
vidékénél kedvesebb siklósi uradalmat magához ragadja. A Kakas-családot 
valószínűleg pénzzel kielégítvén, Zsigmond király követelése fejében csere
birtokot nyújtott, ellenben Miklós frátert a Garnyak a kegyúri jogható
ságuk alatt álló alsáni püspöki székre emelték, javait pedig bérbe vették 
a püspök haláláig,8) mit azonban a kegyvesztett család azután se keres
hetett. Ily fortélylyal jutott a éra/viy-család Siklóshoz és uradalmához s 
hittek baranyai nagybirtokosok. Mikor szerezték meg a másik felét ez 
uradalomnak, mely a Siklósi-család hűtlenségbe nem esett részének ké
pezte tulajdonát, arról hallgatnak az okiratok, de bizonyos, hogy az hamar 
bekövetkezett, mert Zsigmond adományozásai a teljes siklósi uradalomról 
szólnak.

Az egykori Lőrincz nádor utódai, a Cseményiek elszegényedvén, 
azoknak a mai Baranyában fekvő akkori birtokait a Garnyak szerezték 
meg; köztük volt Csemény, Laskafalú (akkor Vaskafalú), Italé, Káesfalva, 
Koha, Mihálykereke stb. Siklós vidékének ama lalvait, melyek még nem i)

i) 1)1. 8048. — 2) Dl. 7245. — 3) Dl. 8077. és 25871.
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tartoztak o hatalmas uradalomhoz, mint Poroszló (közvetlen Siklós alatt), 
Senyeföldet szintén magukhoz kerítették. Terjeszkedésük elhatolt Sellye 
vidékére, hol Gereczét,*) Silyefalvát, Bogdását s egyéb falvakat szerezték 
meg, melyeket J. Ulászló idejében, Gnray László hűtlensége folytán, 
elveszteni látszik egy fönmaradt okmány szerént, de azért, azokat továbbra 
is a Garay-család kezén találjuk. Monostor és tartozékai szintén a család 
kezébe kerülnek egy ügyes örök-szerződés folytán; Villányban is bírtak 
részeket, de azon csakhamar túladtak. Mégis Siklós uradalma a baranya- 
vári liegyláncztól nyugatra egész Sellyéig húzódott, mely kevés kivétellel 
a Garayaké, úgy, hogy mikor Gnray Jób magvaszakadtával a Szécsiek 
a leánynegyed jogát keresték: a Siklóson 1495-ben eszközölt összeírás tanú
sága szerént, Siklóshoz összesen (14 község tartozott. Ezekhez járultak még 
a drávántúli részek, melyek közül Villámtelkét már korábban szerezték 
meg, ellenben Nekcsét, (Nasicz) és Podgarácsot, valamint az ezekhez tar
tozó s számtalan apró faluból álló kiterjedt uradalmat a Garayak csak 
1407-ben vették hatalmukba; valószínű, hogy azok ez időben különösen 
a Siklóson lakó Garayak kedvéért csatolhattak Baranyához.

Pécs és vidékén csak kisebb birtokosokkal találkozunk és semmi 
jelet nem találni arra nézve, hogy a Zsigmond király elleni mozgalmak
ban részük lett volna, bár azt se látjuk, hogy vele éreztek volna, mert 
mikor 1402-ben 112 magyar nemes biztosította aláírásával Albert ausz
triai herczegnek a magyar trón öröklését Zsigmond magtalan elhalálozása 
esetén, ezek között alig találunk néhány baranyait. A megye északnyugati 
sarkán lévő Dárók leszámításával csak három aláíró volt: Bika János 
Terehegyről, szekcsői Herczeg László s az Istvánffyakból Pál fia, István 
de Kisasszonyfalva. 2)

Ezek után most már kísérletet tehetünk Baranyavármegye XV. szá
zadbeli térképének megállapítására. A megye soha nagyobb nem volt 
mint e században, mit, mint említettük, a hatalmas földesurak kiterjedt 
birtokai okoztak.

Határjárásunkat a Mecsek mögött, a mai Mániánál kezdjük meg, mely 
már Tolnavármegyéhez tartozott s valószínű, hogy ngyanegy a régi okiratok
ban3) sokszor említett Malafalvával, melynek közelében feküdt Monok nevű 
község, melyet már a XIV. századbeli pápai adólajstromok is említenek; 
hihetőleg a mai mániái kápolna helyén állt s mely községről az IbSO-iki 
összeírások azt mondják, hogy sok óv óta pusztán hever.4) Innen kezdve 
a határ a völgyben haladt Oroszlő felé a korábbi időben, mivel azonban 
e században a pécsi káptalannak Jánosiban voltak birtokai s Csipán 
község is, mely Jánositól nyugatra feküdt, a káptalannak hódolt, ez egész 
területet hozzá kapcsolták Baranyához, mi 1401 körül történt, így emlék
szik arról egy okmány, mely Kemenfalváról, Jánosi vidékén, azt mondja, 
hogy „áttétel által“ van Baranyában (in Baranya per translationem existens).5)

p Össze nem tévesztendő a föntebb emlíLelt Gereczével, a. mely Vúkány vidékén fe
küdi. — 2) Fejér X. 4. 134. — 3) Zichy-codex. — 4) Urb. et C. fasc. 37. Nr. 46. — 5) Zsély 
fase. 213. 271S.
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Innen ;i határ visszatér a magyar-széki völgybe s mint előbb is 
Oroszlónál, nem fordul Sásd felé, mely Környékkel együtt Tolnához tar
tozott,1) hanem a mai bakócza-fölső-mindszenti vasúti állomásnál, a hol 
akkor a Tolnamegyéhez tartozó Zarándok község feküdt, vág át a Tol
nához tartozó Bakócza megkerülésével a mai Baranya nyugati határa felé. 
A megye nyugati határa is tetemesen bővebb, mint a mai. Az egykori 
Végág, mely Csebény határában feküdt, a mai Almamellék s lejebb Mosgó 
mint Szigetvár uradalma, Viszló, Diósd, mind Baranyamegye tartozékait 
képezték. Ennek ellenében Okorág és Monosokor vidékén, az Almás vize 
mentén, hosszú földnyelv húzódik Somogyból Baranyába, mi még a régi 
szent István-féle püspöki megye határainak megállapításából származott 
s egész a török hódoltságig föntartotta magát, úgy, hogy Somogy vármegye 
XVI. századbeli összeírásaiban e községeket Somogyhoz tartozónak ta
láljuk. 2)

A mi Sellyét illeti, ennek uradalma a XV. századbaü nemcsak köz
vei len vidékére szorítkozik, hanem a Dráván-túlra is kiterjed, innét van, 
hogy Szuhámlakát, mely Sellyétől délre 20 kilométer távolra van, még min
dig Baranyához számítják.

Visszatérve Mániához, a tolna- s bárányamegyei határ, úgy látszik, 
a hegytetőn húzódik egész a Hármas-hegyig, hol a völgybe tér, úgy, hogy 
Máró-vára már Tolnamegyében van, Szent-László pedig Baranyában; itt 
a Réka-völgyön s Halász-patakon áthaladva, a Kecskehát-hegy egyik 
keleti völgyén megy át Varasd felé, úgy, hogy Nádasd s az egykori Sza- 
maras község Tolnához tartoznak. A határ itt aként húzódik a hegytetőn 
Apáti (tolnamegyei) község felé, hogy azt még magába foglalja, mert a 
hátai apátsághoz tartozik, honnan ismét a hegytetőkön kijön jóval Bátta- 
szék alatt a lápság partjára, úgy húzódván Bátánál a Dunának. Látjuk 
tehát, hogy Baranya e része hajdan más alakkal bírt, mint a jelenben ; 
nagysága azonban körülbelül ugyanaz volt. Azonban ez a XV. századbeli 
Baranyának úgyszólván csak háromnegyedét képezte. Szükséges figye
lembe venni ama részeket is, a melyek a Dráván túl tartoztak Baranyá
hoz s melyekről vázlatosan már föntebb megemlékeztünk.

E részek meghatározása a XV. században némi nehézségbe ütközik. 
A mai Szeréin-, Verőeze- és Pozsegamegyék egykori vidékének nagyobb 
részét magyarság lakta. Egy 1244-ből való okmányunk szerént e vidék 
lakói teutonok, szászok, magyarok és szlávok voltak.8) A lakosság nagy 
részéi azonban a magyarság képezte, mit látunk ama helynevekből, me
lyek a XIV. század végéről reánk maradtak s melyek átlag magyar hang
zásnak. A XV. század már végzetessé vált az említett három magyar 
vármegyére s Baranyának drávántúli részeire. A török folytonos betörései 
s a délvidéki harezok e vidéket megfosztották magyarságától, a török 
haderő erősen nyomta a szláv elemet észak felé. E vidéken biztosabbnak 
vélvén magukat, mint Szerbiában, Boszniában stb., ide menekültek. Innen

!) Koller IV. 103. — 2) Or.s/.'r'os levéltár. ;— Fejér, Croat. et Slav. disipiis. 10. lap



312 ZSIGMOND FOGSÁGÁTÓL

származtatandó e magyar vidéknek elráczosodása. Mint példát említjük 
föl a Baranyamegyélioz tartozó Kosvárát, mely alatt a mai Koska falú 
temetője helyén lévő várat kell érteni. E várhoz tartozó uradalom lalvai- 
ból 1892-ben Pázmánfalvát 1506-ban Paznanovcznak hívják, így Váralját 
Podgradjanak, Pálfalvát Paulovcznak, Bodorfalvát. Budrovcznak, Kőrös
telkét Krisoveznak, Dersfalvát Dristyevcznek, Legényét Ladeniknak.

A XV. században ide menekülő népség se maradhatott itt sok 
ideig; Szolimán Magyarországot leigázó hadainak ez volt fontja, mely 
e vidéket nagyon elnéptelenítette, majd a török uralom alatt új szláv 
népség telepedett oda, mely a régi helyneveket nagy részben nem ismerte 
s az elhagyott községek egy részének új helynevet adott, úgy, hogy a 
törökök kiűzetése után, mikor 1697-ben elsőben kezdették meg e vidéket 
politikailag rendezni, a régi falvak helyén többnyire új rácznevíí falvakat 
találunk, melyek ugyanazonosságát csak úgy lehetne tán némikép meg
állapítani, ha a török időből bírnánk oly adójegyzékeket (deftereket), minő
ket a mai Baranyáról bírunk.

A hódoltság alatti egész időből alig maradt reánk más, mint Nikolies 
Péter pozsegai barátnak Petretieh Péter zágrábi püspökhöz 1660-ban irt 
levele, melyben e vidék vallási állapotáról értesíti s melyben a hajdani 
Baranyának e részeit röviden érinti. ‘)

Ebből tudjuk meg, hogy akkor a Dráva partja tele volt kelet felé 
egykori hatalmas épületek romjaival, melyekből külön hármat említ meg 
Szent-Györgynél, Zugovopolje- és Szombotinczánál.

E körülmény okozza, hogy a drávántúli baranyai falvak fekvését, 
miután teljes bizonyossággal megállapítani nem lehet, a megye határait se 
vagyunk képesek egész teljességgel meghatározni.

Hozzájárul eliez még egy másik körülmény is, még pedig az, hogy 
az egyes községek nem képezték állandóan ugyanaz uradalom tartozé
kait, hanem adás-vétel, avagy per utján más-más uradalomhoz csatoltat- 
ván, a mint az uradalom feje Baranyához tartozott vagy nem, áként dőlt 
el a község sorsa is, mert, úgy látszik, hogy a vármegye határait nem a 
községek, hanem az uradalmak határai szerént állapították meg. Például 
szolgál erre Csapa község (ma Csepin), mely a XIV. század végén még 
Kosvár tartozéka volt s ezzel együtt Baranyához számították ; később a 
Kórógyinká lett, kik azt a Kórógyi-vár tartozékához csatolták. Kórógy 
pedig Valkómegyéhez tartozván, Csapát is oda számították.

A drávántúli Baranya határainak megállapításánál tehát főkép ez 
uradalmakra kell figyelmünket fordítanunk, mert az egyes kisebb közbeeső 
rész együtt megy a nagyobb tömeggel. Első sorban itt Valpó várát kell 
megemlítenünk, mely c században a Áfaróíi-család tulajdonát képezte, csak 
a várat hívták Valpónak, az alatta elterülő várost Selyanovcznak nevez
ték. E vár tartozékai a Dráva mindkét partján terültek el; a drávántúli 
rész, úgy látszik, csak a Dráva s vele párhuzamosan folyó Karasicza kö-

p Hevenessy gyűjt.
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zöt.t feküdt s táji csak egy kivételt lehel tenni a Marianeznak nevezett 
községgel. Yalpólinz ez időben mintegy 14 község tartozott, elkezdve a 
mai Moszlavinától egész a Karasiczának a Drávába való beömlóséig.

E beömlésnél a Karasieza jobb pariján fekszik ma Petrieveze község; 
liajdaji itt feküdi Szombathely nevű vár és város, melynek szintén kiter
jedt uradalma volt. Fönt említett Nikolics Péter leírásában olvassuk, hogy 
ott falú állott, melynek neve Szombatincz volt, mely alatt egy másik falú 
terült el, melynek neve Petrieveze s ott, hol a Karasieza-folyó a Drávába 
ömlik, falak nyomai látszanak, melyek valami palota falai lehettek. Lehet, 
hogy Szombathely a magában Petrievczében lévő emelkedett rész, mely 
alatt a község elterül; lehet, hogy Szombathely emlékét a mai Samatovci 
puszta őrzi, melynek az 1702-iki összeírásban Suinotovci a neve.1)

Dr. Csánky2) Szombathelyt a Koskától délkeletre fekvő Subotica- 
puszla helyén gyanítja. E városhoz, mely a, XVI. század elején a vingárti 
(7e/*éó-családé volt, 1506—1507-ben 00 község tartozott s e kívül Verőfény 
nevű város a mai Prizuméani-puszta helyén (mi a Verőfény rácz fordítása). 
E községek Petrievczétől a Karasieza mentén nyugatra, a Vucsicza beöin- 
léséig húzott vonalon a Vucsicza, majd az abba ömlő Breznicza mentén 
egész Budminczig húzott sávon terültek el; legalább azok a falvak, me
lyek részben máig megvannak, részben pedig hajdani helyüket megálla
pítani sikerült, e vidéken s főkép a Vucsicza mentén egész a Brezniezáig 
nyúlottak el. A mai Bizovác, hajdan Bicsárfalva, ettől nyugatra pár kmtre 
feküdt Pál falva mai Pavlovcz nevű térség, etlől északra Szélszeg község- 
ina Zelkovae nevű terület.

Szombathelyhez tartozó községek része a korábbi időben nem ich1, 
hanem 1392-ben Kosvárhoz tartozott, melynek 21 község képezte tarto
zékát; ezek között áll Csapa is (a mai Csepin). Kosvár (Koska) tartozé
kai között egyik nevezetesebb község Pázmánfalva (később Poznanovcz), 
melynek nevét Harkanoveétól keletre alig egy kmrre fekvő erdőirtás őrzi.

Kosvárról tudjuk, hogy az a Szeglaki-családé volt, de Filpe fia, 
László, hűtlenségbe esvén, birtokait Kórógyi István kapta meg.

A Szeglakiaknak e vidéken egy másik uradalmuk is volt, maga 
Szeglak, melyhez 1467-ben S község és 10 puszta tartozott, de, melyek 
neveik után Ítélve, pl. Belenezfalva, Györgylűlva, Fagyanczfalva, egykor 
szintén községek lehettek, melyeket a török betörések tettek tönkre. A 
Szegi akink ez uradalma a kosvári birtokkal összekeverve feküdt s való
színűleg még azok osztozkodásakor hányatott össze. így Tebinczfalva Szeg
lakhoz tartozott, holott az ettől északra fekvő Pázmán falva Kosvár tarto
zéka volt. A Badaezfalva (a mai Habjaimvee) Szeglak tartozéka s az attól 
keletre fekvő Brodjancitól alig egy kmrre fekvő Kőrösteke (ma Krisevack«) 
nevű temető) Kosvár tartozéka.

Szeglaknak összesen 24 tartozékából alig sikerült néhányat megál
lapítani s Szeglak fekvését is homály borítja, nevének az 1097—1702-iki

0 Smicildas Sporn, o Slav. II. 120. lap. — 2) I. in. II. 4(>(>.
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conseriptiokban semini nyoma. Dr. Csánky véleménye s z e r é n ! 1) a Kara- 
sicza s Breznicza összefolyásánál kellene keresnünk, miután Harkányfalva 
(a mai Harkanovce) is a szeglaki uradalomhoz tartozott. Azonban ez 
összefolyásnál és egész vidékén hajdani építkezésnek legkisebb nyoma 
sincs. A mai Prodjancétől keletre és Csepintől északnyugati irányban, két 
vizárok összefolyásánál fekszik Selce-puszta az északibb patak balpartján, 
ennek átellenében, a viz jobb partján fekvő terület, ma Bizarévce név 
alatt ismeretes, hol egy helyet alakja és sánczainak nyomai miatt ma is 
régi várnak hívnak. Hasonlóképen Harkanovczétől északkeletre fekvő /o l
ei n nevű község nyugatra futó utczájának végén egy hajdani erősségszerű 
építkezés nyomaira akadunk, honnan még az utolsó időben is sok téglát 
szedett ki a falú népe; túl rajta nyugatra van a Zagradje nevű erdő, 
melynek neve maga is várra emlékeztet; nem lehetetlen tehát, hogy a 
Vucsicza-patak e részén feküdt a hajdani Szeglak, mert, úgy látszik, erre 
voltak tartozékai, sőt Gergelyfalva nevű tartozéka, melyet az 1702-iki 
összeírásban Gregoriánéi névvel jelöltek,2) már a Karasicza-Vucsicza viz 
közben feküdt, keletre a mai Radikoveétől és Bcnefalva alatt is valószí
nűleg a mai Beniéance községet kell érteni, mely szintén a fo Ivó-közben 
feküdt, bár e két folyó köze az akkori Kőrösmegyéliez tartozott a régebbi 
megállapodások szerént. Mikor Mátyás király Valpót s vele együtt szám
talan baranyai és kőrösmegyei birtokot adományozott 1481-ben Geréb 
Mátyásnak, ezek közt van Zaglak is, mely Szeglaknak látszik megfelelni. :') 
Az okmányban foglalt névsorból is arra kell következtetnünk, hogy e 
helyen kell Szeglakot keresnünk és nem a mai Selce-pusztánál; az itt 
fekvő hajdani erősséget az egykori Csenerévének kell tartanunk, melyre 
a Bizarévcze nevezés is utal. Bizonyos az, hogy a régi okiratokban csak 
egy Selcin fordul elő, ma pedig a Selce-pusztával két hason nevünk van ; 
nem lehetetlen, hogy ezek egyike a hajdani Szeglakból korcsosult el.

A mi Baranyavármegye e területének keleti határát illeti, a határt 
Rétfalúnál kell kezdenünk, mely a lipóczi Ketzereké volt s Baranyához 
tartozott, míg Eszék, melyet bár mint baranyai helyet is említenek, de 
általában mégis Valkóhoz számítanak; Rétfalúból a megye határa az egy
kori Petres község kikerülésével, Csepin északi részén, délnyugat irányban 
Brodjance- és Habjancetől délre fut, hol egyenest délnek fordulva éri el 
a Yuka-patakot Budminci környékén s a Vuka mentén jut Podgorácslioz.

Podgorácscsal megszűnik a Dráva mély völgye s egy már messziről 
szemünkbe ötlő hegyláncz tűnik föl, mely innét északnyugati irányban 
húzódik el számos völgyével. E hegyláncz északi lábánál Podgorácstól 
Slatina felé országút vezet, melyen Podgorács után Nasicét, majd tovább 
Ferisancét érjük el. Nasicon túl, mintegy 7 kmrre az országúton egy 
községet találunk a hegyek közt fekvő szélesebb völgyben, melynek neve 
Moticina dolnje. Podgorács, Nasice és Moticina azért kötik le figyelmün
ket, mert e helyek egykor mint kiterjedt uradalmak szintén Baranyavár-

i) I. m. II. 459. — 2) Sraicildas i. m. — s) Dl. 18482.
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megyéhez tartoztak. Legnevezetesebb ezek között Nasice, a hajdaniNekcse, 
egykor az Aba-nemzetség birtoka, kik hűtlenségbe esvén, azt a Laczfiak 
kapták, majd ismét, mint előadtuk, Garay Miklós nádor vette meg Zsig- 
mond királytól 1407-ben. N ékeséhez, mely vár és város volt, ez időben 
G3 község tartozott, úgy látszik nagyobb részt a hegységben, melyek tehát 
mind baranyai falvaknak tekintendők. Szintén a Garayaké volt Podgo- 
rác, mely bár Nekcséhez tartozott, de külön uradalmat képezett és 26 
faluval bírt.

Baranyavármegye határai tehát itt a hegyek közt voltak jó mélyen 
s valószínűleg megegyeznek a mai Pozsega- és Verőczemegyék határaival, 
miután még Kutievo irányában találjuk a Medenyák nevű falut, mely a 
XV. században Matucsinához és ezzel Baranyavármegyéhez tartozott s 
csak Matucsinától délnyugatra fordul a határ észak felé s Orahoviczától 
(a -régi Raliolcsától) keletre jön ki a síkra, a hol azután az A szilágyiak 
birtokával találkozik, mely Kőrösmegyéhez tartozott. Az Aszuágyiak  bir- 
tokának nyugati vonala ugyanis az 1228-iki határjárás szerént1) Jalsava 
nevű földnél, Oraliovicza szomszédságában találkozik e határral, mely 
Jalsava megfelel a XV. századbeli Jalsavafolyás nevű falúnak, mely a 
mai Josava-Stára község s egykor Baranyához tartozott. A régi határjárás 
szerént Aszuágy határa egy patak s ennek mentén keletre halad; a patak 
o keleti iránya tehát Baranyavármegye határa volt. Ez egy ideig kelet 
felé haladó patakot meg is találjuk Ferisanci fölött, Csitluk-pusztánál s 
mai neve Masianac. Elhagyván a patak keleti irányát, Baranya határa 
elhagyja azt s tovább megy keleti irányban s a régi határjárás szerént 
öt patakon vág keresztül, u. m. az Ulehyche- (Ucsicsa, Vucsicza), Loka- 
vecs-, Matichna-, Bokvik-, Nekcse-patakon; mindé patakok máig is meg- 
vannak, sőt a Bokvik- és Novicki-patakok névleg is léteznek. Nasicz- 
pataktól két tó mellett s egy nagy mocsár fölött a határ a Breznicza- 
patakhoz azért tér át, hogy ennek mentén haladjon tovább. A határt e 
két patak között a Breznicza-Njemaéka község fölött kell képzelnünk s a 
Breznica-patakra való szakadást Koskától nyugatra. A határ tovább a 
Breznicza-folyón megy, elhagyja Kosvárt, majd a Karasó nevű pusztához 
ér, mely a Kereszteseké; itt jut Karassó-vizéhez, melyen hosszabb mérték 
után Gereoh földig halad, majd a folyóból kilépve, északnak megy a Drá
váig, mely vidéket, úgy látszik, a mai Milioljaez és Moslavina között kell 
keresnünk, mert Moslavina és Milioljaez is Baranyához látszanak tartozni, 
míg ugyanis az Aszuágyiak  birtokai egész Dráváig terjednek. A Brez
nicza itt oly állandó határa a megyének, hogy mikor 1378-ban Aszuágyi 
Péter fiai, Demeter és Benedek közösen határt járnak Szeglaki Filpus 
fiaival, László és Jánossal, a Vucsicza vizén lévő hídnak a leiét mind
egyik fél a magáénak állítja.2) Baranyavármegye ilykép az egész Aszú- 
agyi birtokot, mely a Karasicza, úgy Breznicza, utóbb Vucsicza patakok 
között elterül, köriilövedzi s a baranyai birtokok közé beékeltnek tűnik

i) Hazai VIII. 21. — 2; Dl. G504.
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IV'»] s Baranya intézi") körei iparkodtak is azt 1381 körül Baranyához csa
tolni, azonban Aszuágy urai nőm akarták a baranyaiak társaságát; panaszt 
emeltek Lajos előtt, kinek parancsára azt ismét visszacsatolták Kőrös- 
megyéhez. 1)

A régi határjárásban előfordul a Keresztesek Karassó nevű pusztája, 
mely a Karassó vizénél lek heteit s tán a mai (loricza-puszta vidékére 
volna helyezendő. Miinek többé nincs nyoma az okiratokban, de Zsigmond
iul tudjuk, hogy 1398-ban a Imdahévézi Koresztesekkel cserét eszközölt s a 
törökök ellenséges támadásainak kitett birtokaikért, minők Baranyában is 
voltak, nyugalmasabb birtokokat adott nekik,2) valószínű, hogy e birtok is 
e csere tárgya volt, melyet azután a Marói iák részére elidegenített.

Zsigmond egyáltalán gondoskodott ama papságáról, mely egyházi 
küzdelmei között vele tartott s a papság is simult hozzá, mert a pápai 
hatalom túlkapásai ellen benne hatalmas pártfogóra találtak ; azonban az 
országban itt-ott másként gondolkodók is akadtak, mint azt az eszter
gomi, kalocsai s zárai érsekek, az egri, váczi, veszprémi püspökök esete 
igazolja. A pécsi egyházmegye püspökével együtt mindig Zsigmond em
bere volt. A Mntucsina-családból származó Imre pécsváradi apát esete 
(certi excessus), mely miatt fejvesztésre Ítélték, 3) nem bír politikai jelleg
gel ; Zsigmond meg is kegyelmezett neki.

Visszatérve történetünk fonalára, a pécsi püspök Bólint bíboros, ki 
Lajos királytól kezdve végig harczolt a küzdelmeken, sőt, mint tudjuk, 
olt volt Kis Károly tőrboejlesénél is, folytatta tovább is a küzdelmet s 
mint öreg ember 1407-ben a spalatói érsekkel XII. Gergely pápához uta
zott mint Zsigmond király követe.

A követség czélja volt, hogy a törökök támadása ellen segélyt nyer
hessen Zsigmond, másrészt, hogy a sebizma, mely az egyházban támadt, 
valami módon kisimítható legyen. Az elsőre bizonyítékul szolgál XII. Ger
gelynek 1407. november 11-én kiadott bullája, melylyel az összes keresz
tényeket szólítja föl búcsunverés ígéretével a segélyadásra. A bulla meg
említi a törökök ama kegyetlenségét, hogy a keresztényeket rabszolga
ságba lmrczolják. Hány magyar eshetett vidékünkről is rabul a török 
barbárságnak ! A törökkel együtl a tatárok hordája se maradt tétlenül ; 
épen a búcsú-engedélyekből tudjuk, hogy a XIV. század elején a tatárok 
Pécsett is pusztítottak.4) Zsigmond azonban a nyert segedelmet nem a 
törökök ellen, hanem Bosznia megfékezésére használta föl s e sikerei 
emlékére alapította a Sárkány-rendet, melynek első húsz tagja között 
megyénk szereplői, Gnrny Miklós nádor és Ma réti János macsói bán is 
olt tündökölnek.

Bíboros-püspökünk római követségének második okáról Oiaconus 
emlékezik meg.5) A küldöttek nem mentek maguk; Ciaconus említi, hogy 
Bálint kísérete igen sok magyar nemesből állott. Augusztus 8-án érkezett 
Bálint Rómába, hol nemcsak nagy ünnepélylyel fogadták, hanem egy 
saját ezímerével díszített zászlóval is megajándékozták (fu gli fatto un

i) Hazai oct. VIII. 211. — 2) Mou. Val. I. IV. 6(5, — 3) Dl. 9607. — *) Századok 1892. 
192. — 5) Editio Rom. 1601. pag. 776.
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grando onore per commune . . . fu gli dato un bellissimo Istendardo Farmé 
sua un braecio con un rosajo in manó, mondja Flórencz névtelen történet
írója), x) melyből egyúttal Bálint bíboros czímerét is megtudhatjuk, mely 
egy kar, rózsával a kezében. A követség terhei igen megsanyargatták 
Bálintot s már Rómában megbetegedett, s mikor látta, hogy a pápa s 
rokonai a javai után leskelődnek, így kiáltott föl: „Bizony sem engem, 
sem javaimat nem kapjátok meg (vere nee me, nec bona mea habetitis)“ 
s Rómából minden pápai engedély nélkül betegen vitette magát Vclenczébo.

A pápa és hozzátartozóinak ama törekvése, hogy a pécsi püspök 
Rómában haljon meg, abban leli alapját, mert a pápák látván ama nagy 
ellenszegülést, melyet a püspöki székek s más egyházi javaknak a pápa 
által való betöltése szül s így e hatalom elveszendő is volt, legalább jog
szokássá óhajtották minősíteni s ezzel 
maguk részére megmenteni, fölhasznál
ván az esetet, hogy egy főpapnak a 
pápai udvarnál történt halála által meg
üresedett szék betöltése s általán a fő
papok áthelyezésére való jogosítványuk 
jogszokásként megmaradjon, — mi ké
sőbb gyakorlatban is maradt.

A mi püspökünk, óhajához képest, 
élve jött haza; van okmányunk 1408- 
ból,1 2) melyben Bálint bíboros bizonyítja, 
hogy a „gubernator kanonok“ egy má
sik kanonokkal állását minden symo- 
nia nélkül cserélte el. — Sírköve előbb 
a Corpus Christi kápolnában volt, mely
nek rajzát Koller közli Prolegomenáiban.
Sírirata a következő: Reverendissimus 
pater Dominus Yalentinus tituli sancte 
Sabine presbyter Cardinalis Ecclesiae 
Quinqueeeclesiensis . . . .  t ibus ad Joan- 
nis bani filii Lucretii comiti de Alsan (pie de ruthe Magucli obiit autem 
in festo beatae Elisabeth regine anno MCCCCV11I. — Bálint neve okmá
nyainkban többször előfordul.3)

Ez időben Zsigmond is meglátogatta Pécset s valószínű a püspök 
temetésén is itt volt 1408-ban, ugyanis boldog Briccius püspök napja utáni 
csütörtökön kelt s általa kiállított okmányt olvashatunk.4) Szintén láthat
juk Zsigmond királynak egy 1408. november 14-én Pécsett kelt okmányát, 
melylyel Vess zás Tamás fia által 8 évvel azelőtt a bátyján i, komlói s 
jánosi jobbágyak közbejöttével elkövetett hatalmaskodás megvizsgálására 
a pécsváradi conventet kiküldi.5) Ugyanez évben Briccius napján utasítást

1) Script. Italici XIX. coll. 953. — 2) Fejér X. 4. 697. — 3) 1379. Hazai 0. \ .  176^
1387. V. 176., 179., 1388. U. o. V. 182. 1406. U. o. V. 202. — 4) Árpád X. 242. — 5) Zichy
V. 567.
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ad a somogyi conventnek Pécsről, hogy Tapsol ti János mestert bizonyos 
birtokba iktassa be.1) Zsigmond király, ki a városok politikai és straté
giai jelentőségét fölismerte, azok oltalmára már az 1405-ben tartott ország- 
gyűlésen a városok jogait kibővíttette. Pécs városa is, melyet eddig a 
kiváltságok sánczoltak körül, ily törvényes intézkedés folytán zárkózott
ságából mindjobban kibontakozott. Régi falai, melyek, mint a Horváthy- 
lázadás eseményei igazolják, eléggé megrongáltak lehettek, ismét helyre
állíttattak. 1410-ban szakítva a régi intézményekkel, Zsigmond Pécs városá
ban tartatta meg az országgyűlést,2) miről ez évi szeptember 3-án kelt 
oklevélben olvashatunk.

A tanáeskozmány határozatai magára a megyére, vagy Pécs váro
sára nem voltak ugyan semmi befolyással; fontos marad azonban Pécs 
történetében, mely ezzel mintegy a székvárosok sorába lépett, miután a 
megyei gyűléseket, mint azelőtt is, folyton Nagyfalúban tartották meg. 
Pécs, Zsigmond előtt kedves lévén, gondoskodott, hogy Eberhard itt 
püspökké lehessen. Ez Zsigmond különös híve, de egyúttal népszerű ember 
is volt, mert mikor az országnagyok azt kívánták, hogy Zsigmond király 
által az idegenek részére történt adományozásokat visszavegyék; Eberhard 
püspök, kit szintén idegennek tekintettek, maga vezette az adományokat 
nyert idegeneket Zsigmond s az országnagyok elé, visszaadván a, birtokuk
ban lévő várakról szóló adományleveleket.8)

A pécsi püspökség ügyeit ideiglenesen Fa Mátyás fehérmegyei kano
nok vezette, mint vicarius; hihetőleg a pécsi kanonokok közt nem talál
tak olyant, kiben Zsigmond király megbízott volna. Fa Mátyás ismeretes 
előttünk amaz okmányból, mely Szent-Miklós hajdani községre (Cserkút 
és Patacs közt) vonatkozik.4)

Nemsokára azonban két egyéniséget is látunk a püspöki széken, 
Jordanus de Ursini bíborost, kit valószínűleg a pápa helyezett ide s ki 
az érte járó 3300 frt arany kinevezési díjat meg is fizette. Ez magát az 
okiratokban a pécsi egyház commendatariusának nevezi. Tehát nem volt 
püspök, hanem csak meg volt a hatalma, hogy a püspöki jövedelmeket 
húzza s abból a püspöknek annyit nyújtson, mennyit annak megélheté
sére szükségesnek vélt. Oly pápai intézmény, melyet ha a pápák keresz
tülvihetnek, a hierarchikus pápa mellett a püspökök szolgahaddá sülyed- 
tek volna.

A másik Eberhard, a zágrábi püspök volt, ugyanaz, ki Zsigmond 
fogságát leírta, de ezt nem a pápa, hanem Zsigmond tette a pécsi püspök
ségbe helyettesítőnek.

A két egyéniség oly viszonyban állott egymással, hogy Jordanus 
de Ursini, a pápa embere húzta a püspökség jövedelmeit, Eberhard pe
dig, ki magát okleveleiben a püspökség gubernátorának nevezi, megtette 
a munkát.

p Hazai okt. III. 269. — 2) Fejér X. 8. 860—867. — 3) Magyar Nemzeti történ. Schön- 
lierr Gyula, 451. lap. — 4) Koller 111. 299.
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Jordanus, mint a jövedelem beszedője, valószínűleg Pécsett lakott. 
Kz abból gyanítható, hogy az akkor megtartott pizai zsinatban minden 
távolról megjelent bíborost, kik között Jordnnus de Ursini is jelen volt, 
a pápa vigasztalással bocsájtott haza.

Eberhard püspök, ki valamivel előbb lépett a helyettesítésbe, mint 
Jordnnus, időközi jövedelmét arra használta föl, hogy Vilmos püspök által 
Pécsre vezetett Lndisliws-testvévek (de monte Carmelo) részére akkor már 
bizonyosan diiledező épületeik helyett monostort és templomot építtetett. *) 
Hogy e szerzet Pécs városa mely részén feküdt, adatok hiányában meg
határozni nem lehet.

A szerzet tulajdonkép kolduló szerzet volt, melyet jótékonyság tar
tott főn. 1409-ben a karmeliták Rómában ülést tartván, a pécsi monostor 
priorja is elment, hogy megválasztatását megerősítse s a ház részére a 
szükséges segélyt megszerezze. Rómában igen megorrolták engedélytelen 
távozásáért, úgy, hogy Pécs város bírája s közönsége igen vonzód
ván a karmelitákhoz, 1409-ben írtak a rend főnökéhez, mentegetvén a 
prior eljárását s hogy az Eberhard zágrábi püspök s János választott 
pécsi püspök határozott óhaja folytán történt. Ugyanekkor Pécs város 
bírája a közönség nevében Rómába is irt, kérvén, hogy a rend priorja a 
pécsi püspök-helyettes (suffraganeus) lehessen, mivel bírják Eberhard ígé
retét, hogy őt mint helyettest alkalmazni fogja.2) Ez intézkedés czélja a 
szerzet vagyonának öregbítése volt, mert van egy ez időbeli keltezés nél
küli okmányunk,8) mely szerént a pécsi karmeliták egy bíboroshoz for
dultak élelmezésért; indulgentiákat is szereztek maguknak szent László 
király tiszteletére épített templomukban, mi jövedelmi forrásul szolgált.

A monostor e századbeli történetét összefoglalandó, megemlítjük 
anyagi helyzetének fokozatos javulását, mit főképen azzal értek el, hogy 
úgynevezett kültagokat szereztek a szerzetnek Pécs város világi elemeiből, 
a kik a szerzetet úgy tekintették, mint oltalmuk alatt álló intézményt.

1451 körül a szerzet priorja Hewbel János volt.4) Ennek elhunytá- 
val a provmeziá]is küldött új priort, de a szerzet azt nem fogadta el s a 
város ismét visszaküldte. Pécs város bírája s közönsége irt is c miatt a 
provincziálishoz, kettős okát adván a monostor lázadó hangulatának. Ezek 
egyike, hogy a szerzet tagjai többnyire magyarok lévén, nem akarnak 
maguk közé német priort, de másrészt számtalan kihágással fertőzik ma
gukat s rendetlen életet élnek. Ez okból a város oly intézkedést kért, hogy 
Pécs városa, mely a szerzetet alamizsnáival tartotta, jutalmat nyerjen érette 
Istentől.5)

A küzdelem tovább tartott, mert a monostorban kisebbségben lévő 
német párt mitsem akart engedni s az akkori suffraganeus püspök (ki 
szintén karmelita és németajkú ember volt) keservesen panaszolta el a 
karmelita-főnöknek a monostor rendetlen életét s erkölcseit, s hogy két 
karmelita egy harmadikat a temetőn át a belvárosban egész lakásáig ki- 6

i) Koller III. 302. — 2) Koller IV. 280—282. — 3) U. o. 272. — *) Koller IV. 336. —
6) Koller IV. 265.
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vont karddal üldözte a sok jelenlévő világi és pap méltó megbotránkoz- 
tatására. Végül 1462-ből olvassuk, hogy a szerzet priorjául Con Frankot 
rendelték ki s ezzel a küzdelem elcsendesedett. *)

Az új püspököt, második Jánost, XXIII. János pápa 1410. augusz
tus 13-án nevezte ki. Kérdéses püspök a Temesvárott 1397-ben tartott 
országgyűlés határozatai értelmébeni) 2 *) mindenesetre meginagyarosodott 
indigena volt. Fönt idézett pápai megerősítésből látható a consistorialis 
följegyzés szerént Rudolf de Han-i'éle családból származott, (íz volt tehát 
a később Medrei névvel jelölt család eredeti német neve. Előzőleg a püspök 
Benedek-rendü szerzetes volt és tiz évi püspöksége után a zágrábi püspök
séget foglalta el, valószinüleg Eberhard halálával. János igen kedves és 
megbízott embere volt Zsigmond királynak. Mikor a német birodalom 
gyűlését 1429-ben Pozsonyban tartotta meg, a király a gyűlésen betegsége 
miatt személyesen meg nem jelenhetett, hanem Garny Miklóst és János 
akkor már zágrábi püspököt küldötte maga helyett császári biztos gya
nánt, mit a, gyűlés tagjai, úgy látszik, nagyon restellettek.8) Ugyané János 
püspök volt, ki 1432-ben Ulászló lengyel király üzenetét, hogy ez a cse
hekkel a németek ellen szövetséget kötött, melyet a magyar urak hall
gatag fogadtak, a Siennában időző Zsigmondnalc magánúton megírta s 
ezzel teendőire előkészítette.

Püspöksége alatti időben, 1411-ben, mint a pécsi vár castellanusát 
Czigán Tamást említik az okiratok.4) János Zágrábba helyeztetvén, a 
püspökségben őt Henrik követte, kinek 3300 írt kinevezési díját Miklós 
pécsi kántorkanonok már 1421. július 14-én Rómában átadta a pápa ille
tékes közegeinek s kit az okmányokban mint pécsi püspököt, többször 
említve látunk5) és 1445-ig ült a püspöki széken. Ez is Benedek-rendü 
szerzetes volt, de mi ennél mindenesetre érdekesebb, hogy c két püspök 
egy anya gyermeke volt s mint testvérek szívélyes viszonyban álltak 
egymással. Jánosnak a zágrábi püspökségbe helyezése után is kedves 
városa maradt Pécs, itt többször időzött, mit abból következtethetünk, 
mert végrendeletét is itt készítette, melyen tanuk az összes pécsi kanono
kok, a dombrói plébános és Rokonaki János zágrábi kanonok. János 
püspök valószinüleg Pécsett is halt meg, bár végrendeletében nyilvánított 
óhajához képest Zágrábban temették el.

E végrendelet sok érdekes adatot tartalmaz.6) Olvassuk belőle, hogy 
ugyanaz Eberhard, ki előbb volt a zágrábi püspök s a pécsi püspökség 
gubernátora, szintén rokonsági viszonyban volt a testvér-püspökökkel; 
egyéb okiratok róla mint unokabátyjáról tesznek említést7) s tudjuk Pécs
ről 1416. október 26-án keltezett leveléből azt is, hogy bátmonostori Tőttős 
László neje vagy nővére, vagy inkább közeli rokona volt.

E végrendeletben a püspök testvérének nevezett Rudolf de Alben 
ct Medve névvel fordul elő, hasonlóan szerepel Henrik pécsi püspök is,

i) Koller IV. 270. — 2) Katona Histor. Crit. XI. GGO. — 8) Horváth II. 487. — 4) Acla
Paul. — B) Koller III. 325. Hazai okt. IH. 34G. 3G5. — e) Koller III. 347. — 7) Zalai Codex
II. 305., 344., 427. Hazai IV. 204., 305.
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látszik tehát, hogy ekkor ii németes hangzású Hahnt elhagyták s a pre- 
dicatum után nevezték a családot s ezért Alben, majd Medrei névvel sze
repelnek. Rokonságban állanak a Blngaiakkal is. 11 Ingni Antal neje a 
püspökök nővére, Mngdolnn s ennek leányai öröklik a püspök gyűrűit. 
Látható a végrendeletből, hogy János püspöknek nagy gazdagsága volt, 
melyből egy részt a pécsi egyház örökölt díszítmények bevásárlására. — 
Zsigmond királyt több rendű adósság terhelte nála, ezeket nagyrészt elen
gedte, visszaadni rendelvén a neki elzálogosított birtokokat, az el nem 
engedett követeléseket pedig templomok építésére rendelte fordíthatni. A 
pécsi prebendáriusoknak is hagyott 26 irtot s a gyászünnepélyre, mely 
egy hónapig szokott tartani, őOU Irtot. A végrendelet 1433. évi márczius 
14-én készült.

János püspök, mint ismeretes, Zsigmond király főcancellárja volt s 
ugyan Pécsről került a királynak vicecancellárja is. Usk János akkori 
pécsi prépost volt az; e minőségében találunk róla túljegyzést. Usk 
Jánosról olvassuk 1402-ből, hogy Zsigmond cancelláriusa, budai plébános, 
kinek Bonifácz pápa egyúttal a pozsonyi prépostságot adja.

Miben állt a cancellár és vieecancellár tevékenysége, tüzetesen nem 
állapítható meg, de bizonyos, hogy az 1414-ben megtartott constanci egy
házi zsinaton, hol maga a püspök nem volt, Usk nevezetes szerepet játszott 
mint Zsigmond királynak egyházi ügyekben való képviselője s a constanci 
zsinat történeti megírásában Usk lépten-nyomon előfordul és vicecancel- 
lárnak nevezik őt. E zsinaton még két baranyai vett részt, u. m. Gavay 
nádor s a trinitási apát.

János püspök idejére esik az 1416-iki, a már füntjelzett országna- 
gyok gyűlése Pécsett, igazoltatván ezzel az, hogy Pécs továbbra is kedves 
maradt Zsigmond előtt.

Míg azonban az országos ügyeknek itt a sors nagy szerepet oszt, 
addig a megyei életről vajmi keveset jegyzett lói a történet.

Maga a főispáni hivatal akkor igen korlátolt körben mozgott, a peres 
ügyekben való intézkedés és ítélkezés, a megyegyüléseken való elnöklés, 
ez volt ama kör, melyen belül a főispán teendője folyt, mi annak szép 
jövedelmet adott. A közigazgatás legnagyobb része a földesúri jogok gya
korlata mellett az uraságok kezeiben volt s a főispán maga ritkán lépett 
sorompóba.

A közgyűléseken, melyeket úgyszólván állandóan N agy falúban tar
tottak az egész korszakon át, a főispán csak ritkán és sokszor évekig se 
jelent meg személyesen, hanem az ügyek vezetését az alispánra bízta.

A főispánok inkább a méltóság tekintélyének föntartására, mint hi
vatalos ügyködésre szolgálván, ama kor rendszerént egyik-másik kitűnő 
államférfiút adta a megyének, ki azután nemcsak egy, hanem több me
gyében is viselte a főispáni tisztet.

Baranyában már az előző században is többnyire a macsói bánok 
viselték a főispánságot, kik azután Bács-, Valkú- s Bodrogmegye főispánjai

i) Mon. Vat. I. IV. 4Ü3.
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is voltak s annyira szokássá vált a macsói bán baranyai főispánsága, hogy 
habár a főispánt tisztje okmányilag igazolva nem lenne is, o méltósági 
tisztet bizonyosra lehet venni.

Az alispánokon kívül megtaláljuk még a négy nemesi bírót, kiket 
ha szolgabiráknak, vagy járásbiráknak nevezhetünk is, mégis nem tekint
hetjük a megyét bizonyos kerületekre, járásokra fölosztottnak, aminek az 
okmányokban semmi nyoma. Maguk e nemesi bírák az anyamegyéből, 
azaz a Dráván inneni részekből kerültek ki a kisebb nemességből, mert 
hisz a drávántúli részeken csak nagy állodiumok lévén, onnan nemes bírák 
alig származhattak. A megye egyes vidékeinek elnevezése, minők a, Bel- 
köz, Ormányság, Belső-Baranya, Ókor-Alma-köz, Hegyhát, nem a megba
tározott területekre, hanem csakis az egyes vidékekre vonatkoznak.

A megyét vezető alispánok korábbi időben kiadott okirataik fejében 
legalább megemlékeztek a főispánról s nem ritkán névszerént is említik 
azt, kinek megbízásából, vagy kinek nevében működnek; addig e korszak
ban csak ritkán találjuk a főispánra való hivatkozást, sőt nem egyszer 
történik, hogy az alispánok a királylyal nem a főispán útján érintkeznek, 
hanem levelezéseiket közvetlen intézik a királyhoz.

Az alispánok közül az 1400- és 1401-ből megemlített Gyulay Frank 
mester (Gyula községből) még 1407-ben is alispán, sőt 1408- és 1409-ben 
is,x) úgy, hogy ez kilencz évig volt alispán, mi ama korban ritkaság 
számba ment. Mint szolgabirák szerepelnek 1407-ben Hidagai György 
(Hidaga kis község Kékesd mellett), 1408-ban Sároki Pető fia, János, 
Ormándi Kozma fia, Miklós (Ormánd elpusztult község Bezedek mellett).

1410. évben, július 7- és augusztus 20-án tartottak bírói széket Nagy
falúban, melyről azt jegyezte meg az okirat, hogy azt rendesen meg
szokták tartani (sedem judiciariam celebrari consuetam), melyek' a mi 
közgyűléseinknek feleltek meg ama különbséggel, hogy az törvénykezés
sel és a panaszok fölvételével párosult.

Julius 7-ikéről olvassuk, hogy a megyének három alispánja volt, 
ii. m. Haraszti Dénes és Szentdienesi dános két fia, Kilián és Péter, 
mindhárman a máig ismeretes községek után nyerték előneveikot s azok
ban a kisebl) birtokosok osztályához tartoztak. Augusztus 20-án a Szent
dienesi két testvéren kívül alispánokként még följegyezték Szigeti Lászlót 
(Dárda vidéki földbirtokost) és Parragh Pétert.2) Valószínűleg ez időben 
négy alispánja volt a megyének. Följegyezték az okiratok az akkori ne
mesi bírák neveit is, kiket ma szolgabiráknak neveznénk. Ezek Medvesi 
Gergely fia, Imre (valószínűleg a drávántúli részekből, mert ott volt Med- 
ves), Bogádi Máté (Czinderi-Bogád), Sároki Péter fia, János és Batiz 
András Versendről.

1411-ben, a január 26-án Nagy falúban tartott gyűlésen már új alis
pánokat találunk s ezek Matucsinai Demeter fia, Ferencz és Trocliáni 
György.3) Előbbiről tudjuk, hogy Lőrincz nádor ivadékából származott s i)

i) Zichy V. 524, 544, 554, «15. — 2) Zichy V. «0. 65. — «) Zichy VI. 87.
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birtokai akkoriban a Dráván innen, Kácsfalú vidékén voltak; ellenben 
Trochan (Trocsány) nevű falúnak emlékét a múlt, lapjai meg nem őrizték. 
Ez évi szolgabírák közül csak Nagy Jánosnak maradt meg neve, ki 
Szarkáiul nevű községben volt birtokos.

1411-től egész 1418-ig macsói bánok gyanánt említik Ujlaky  Lász
lót és Imrét, kikről, mikor Bodrogmegyében tartanak közgyűlést, löl jegy
zik, hogy bodrogmegyei főispánok, Valkómogye közgyűlésén, hogy valkói 
főispánok, valószínű tehát, hogy Baranya főispánjai is ők voltak, bár nein 
maradt okirat, mely működésüket megörökítette volna, noha még ,1417-ben 
is ugyancsak ők a macsói bánok.x) . - :

1418-ban az alispánok Péter de Decs és Lukács de'G erenda; a. 
gyűlést Nagyfalúban, szeptember 19-én tartották. 1419-ben a macsói bán
ságban Garay Dezsőt találjuk, ki ott vau még 1420-ban is.'i) 2)

1428-ban határozottan mondja az okirat, hogy Garay Dezső Bará- 
nyavármegye főispánja (comes praedicti comitatus).3)

Különben 1419. október 2-án Marc/.ah Dénes Slavónia bánja által 
kiadott okirat szerént, a török elleni hadjárat következtében általános tör
vényszünetet rendeltek el; valószínűleg tehát Baranyában se volt törvény
kezés s a mi mégis elkerülhetetlen volt, azt a pécsi káptalan és pécsvá- 
radi convent teljesítette.4) — 1420. szeptember 19-én Zsigmond királyt 
Czikádoron (mai Báttaszéken) találjuk,5) jeléül annak, hogy a csend 
Baranyában is helyreállott s rövid időre minden visszatért a régi kerék
vágásba.

1421-ben Nagyfalúban, február 6-án tartott gyűlésen alispánokként 
szerepelnek Bogáncs Miklós de Gémjén és Rach (Rácz) András; ugyan
ezek az alispánok a, szeptember 18-án tartott gyűlésen. Szolgabírák pedig 
1421. szeptember 13-án Aholnai (Bolmány) András, N agy  László Ver- 
sendről; többet nem jegyzett fül az okirat.6)

1422. november 10-án az alispánok Tamás de Leiríe (yagy Lene) ős 
Bogáncs Miklós de Gémjén s ugyanazok az alispánok még 1428. július 
12-én is, mely napokon Nagyfalúban gyűléseket tartottak.7)

Szolgabiró 1422-ben Aholnai András, míg Keserű Miklós Gyubárt- 
ról (község Beremend mellett), Kis György Ventyéről és Sároki Benedek 
mint hivatalos egyének (nostri homines) szerepelnek. — 1423-ban 1 ’er- 
sendi László, Aholnai András, Bathafalvai György, Bogádi János.8) — 
1424. január 24-én a macsói bán és főispán Garay Dezső.9)

1425. július 22-én már Maróthy János a macsói bán,10) ki e tisztsé
get 1427-ig viseli; annak azonban, hogy Baranyában mint főispán is mű
ködött volna, csakis annyi nyoma, hogy ez idő alatt Karanes és Bodolya 
birtokáért pereskedett. 1428. év márczius 8-án és április 12-én említik 
Maróthy János macsói bánt baranyai főispánnak, mikor az alispánok íwa-

i) Zichy VI. 153., 1(10., 277., 44ÍI. — 2) Zichy VI. 567., 58G., 596., 639. — 3) Zichy
VIII. 101. *) Zichy V. 559. — .5) Zichy V. 632. — «) Zichy VIII. 5. 43. — n Zichy Vili. 70..
71., 100. — 8) Zichy VIII. 103. — 8) Dl. 11610. — W) Dl. 11607. Zichy Vili. 242., 361. ■ .
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chon de Merő és Mihály de Cyly tartottak Nagyfalúban gyűlést, a mikor 
is Maróthy Jánost az alispánok uruknak mondják. Szolgabirák ez időben 
Abolmii Zsigmond, Abulnai András és Tapazdi János (Tapazd, község 
Vókány mellett). *)

1428. augusztus 13-án a macsói bán már Lévai Cseh Péter lett, kiről 
az okiratok mint Baranya főispánjáról is megemlékeznek;2) ez évben szep
tember 27-én tartottak gyűlést Nagyfalúban, melynek legérdekesebb tárgya 
Kórógyi István fiai, Filpes és István s másrészről Maróthy János közötti 
per volt Karanes tartozékai iránt, főkép ennek erdő- és szőllőrészleteit 
illetőleg. Az alispán neve Mieske de Chel, szolgabirák Villányi Simon, 
Szén szád i (Sen Saad) Dénes, Vátyi Péter és Bogádi János; a kihallga
tott számtalan tanú a Kárügy iák részére döntötte el az ügyet.

1429-ben már két macsói bán van s így Baranyának is két főispánja : 
Lévai Cheli Péter és Ujlnky István, kik a Nagyfalúban tartott gyűlésen 
mindketten részt vesznek.8) Az ez évi közgyűléseket a király különös 
parancsára ejtették meg (ex speciali regio edicto); az október 3-án a köz
gyűlésből kiadott okiratok azt mondják, liogy az a közgyűlésnek 36-ik 
napja, melyen a főispánok végig ott voltak s a köztörvényhatóság renge
teg munkát végezett.4)

A  mi ez időben a népség sajátságos erkölcsi fölfogását illeti s indo
kolni képes a pécsi püspökség területén ez időben tartott ama nevezetes 
inquisitio okait, melyet elmondandók vagyunk, azt legjobban megmagya
rázza a minoritáknak 1421. november 18-án tartott közgyűléséből a pápá
hoz fölterjesztett kérelem,5) melyben ezek az inquisitio kiküldését a ma
gyar határszéleken dúló törökök miatt kérik teljesíttetni, kik Soinogyot, 
Zalát és Baranyát pusztítják dúlásaikkal. A minoriták tehát a török dúlás- 
bán Isten büntetését látták, melynek oka az elharapódzó tévhit. Maguk 
ugyanis úgy látván, hogy a schismaticus tanok nagyon terjednek, Sebe- 
nicoi Baptistet küldték ki, de a török a határokon két év alatt 28 szer
zetest megölt és két kolostort földúlt, tehát azért kértek főinquisitorokat 
küldetni.

A törökdúlás ily erkölcsi meggátlásának indokára vezethető vissza 
az is, hogy Henrik püspök s vele együtt a pécsi káptalan 1428. márczius 
30-án kelt pápai bulla értelmében közel a székesegyházhoz (prope dictam 
Ecclesiam Quinqueecclesiensem) egy templomot építettek szent Mór és 
társai tiszteletére s ezt aként dotálták, hogy abban egy theologia bacca
laureus nyerhessen állomást, ki az akkor már föltűnni kezdő eretnekség 
s az általános erkölcsi sülyedés ellen küzdhessen kiáltó szavával, mely 
egyszersmind kanonia állást is képezett. A kegyelet ilyképeni ostentatioja 
mellett erkölcsi hanyatlás volt észlelhető különösen a papság körében s 
azonkívül a hussziták nézetei is nagyon kezdtek terjedni.

Végül a pápa határozott s az eretnekség kiirtására marchiai Jakabot, 
a boszniai minoriták vicariusát küldötte (kit később a boldogok „beati“ i)

i) Zichy Vili. 34G., 348. — 2) Dl. 12001. — 3) Fejér X. 7. 182. — *) Zichy Vili. 400., 
401., 431. -  8) Tört. Túr 1895. 284.
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közé soroltak). Ez lett tehát az inquisitor, vagy mint akkor nevezték, az 
eretnekség gonoszságának (hereticae pravitatis) megvizsgálója s kinek föl
adata az eretnekség kiirtása volt.

Megérkezvén Jakab a pécsi egyházmegyébe, Henrik pécsi püspök 
1437. január 24-én kelt nyílt levelébenx) utasította az összes espereseket 
és papjait, hogy Jakab inquisitori tisztelettel fogadják, élelemmel s egyéb 
szükségessel ellássák és a pápai bulla értelmében gyóntatójukká válaszszák.

Jakab inquisitor azonban nem maradt meg az eretnekség kiirtása 
mellett, hanem a papság beléletébe is beavatkozott s abban nagy
mérvű rendetlenséget talált; vestros excessus et seelera, mondja ez ügy
ben Zsigmond királynak a pécsi papsághoz intézett levele. Az eljárás, 
melyet ez ügyben Jakab inquisitor követett, igen elkeserítette a pécsi 
papságot, mert nemcsak a szószékről hirdette az igét, hanem, hogy a pap
ságot a megtartóztatás erényéhez visszavezesse, minden módot megkísér- 
lett s mikor az nem sikerült kedve szerént, a dolgot még a pápának is 
bejelentette.

Tudjuk IV. Eugen pápának Zsigmond királyhoz irt leveléből,2) mely
ben panaszkodik, hogy nem lehet őket reá bírni, miszerént nyilvánosan 
tartott ágyasaikat elbocsássák (concubinas quas publice tenent, dimittant) 
é.̂  másként is tisztességben éljenek; innen van, úgymond, hogy e tarto
mány népe is az erkölcsös élet útjáról letéved.

A zavar, melyet Jakab inquisitor az állapotok azonnal való megvál
toztatásának czéljával előidézett, még sokkal rosszabb volt, mint az előbbi. 
Kiközösítés, vagy ehez hasonló eszöközöket nem lehetett használni, mert, 
Koller szerént, az egész klérus bűnösnek látszott lenni.

Henrik püspök, a még nagyobb zavarokat elkerülendő, ez amúgy is 
husszita-veszélyes időben a káptalannal egyetértve Jakab inquisitort a 
megyéből száműzte, beszüntetni vélvén ezzel az okozott zavarokat. Jakab 
azonban nem olyan ember volt, ki engedte volna magát ez eljárással 
megijesztetni.

Egyenesen Zsigmond királyhoz fordult Prágába, ki azután 1437. évi 
augusztus 23-án kemény levelet intézett a pécsi püspökhöz és a kápta
lanhoz, szemükre hányván bűneiket, kihágásaikat és reájuk parancsolt, 
hogy Jakab inquisitort tisztességgel fogadják.3) Ezzel csak szarvakat ka
pott Jakab inquisitor s mert a püspöki megyéből kihajtani királyi parancs 
ellenére nem lehetett, úgy látszik, a papi birtokokhoz is hozzányúlt, való- 
szinüleg olyképen, hogy a javadalmakat egyesektől elvette s más, szerénte 
érdemesebbnek adta. Ez lehetett oka, hogy Simon de Bachia (1. Bathia) 
valószínűleg marchiai főesperes, kanonok, Jakab inquisitort Újlak várában 
egyházi átokkal sújtotta, mert ily fegyverrel élni csak egyházi javak rneg- 
támadói ellen lehetett. Simon kanonok e tette óriási zajt csapott; voltak, 
kik védték, mások elitélték tettét. Albert király és neje Erzsébet a ki
küldött Jakab inquisitor személyében a pápai tekintélyt tartották meg
védendőnek s a dolog kiegyenlítésével az esztergomi érseket bízták meg.

i) Koller lü. 355. — 2) Koller 111. 329. — 3) Koller Hl. 359,
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Ez mindkét felet maga elé idézte s bár ha Simon kanonok bűnös 
lett volna, a legszigorúbb egyházi büntetéssel kellett volna őt sújtani; 
mégis bocsánat-kérésen kívül egyébre nem szorította s Jakab inquisitor 
örömmel fogadta ez elégtételt is, mert György esztergomi érsek a kibé
külésről az egész pécsi egyházmegyét értesítette s kiközösítés terhe alatt 
adott utasítást, hogy kihirdessék a szószékről, miszerént Jakab inquisitor 
minő vallásos ember, hogy úgy az egész országban, mint a pécsi egyház
megyében is helyesen és észszerűen járt el, mindent jól tett stb.

Az indulatos inquisitor erre annyi mérsékletet tanúsított, hogy többé 
nem jött a pécsi egyházmegyébe, vagy a pápa visszavonta küldetését, 
mert többé nem akadunk nyomára; de ez incidens megtanít arra, hogy a 
hierarchikus intézmény természetellenes fejlődése a túltengés első csíráit 
már száz évvel homályba borulása elölt megmutatta.

A lelkiismereti szabadság ez első bimbói mellett a tudományok föl
virágzásának alapjait is megtaláljuk ez idő szerént a megyében. Nagy 
Lajos egyeteme még mindig meg volt Pécsett. A püspök ez időben a 
pápától meghatalmazást nyert, hogy a pécsi egyetem tanáraitól akár a 
kánonjogot, akár a világi jogot tanítsák azok, a pécsi szent Péter, szent 
János és pozsegai szent Péter káptalan részére prépostokat nevezhessen 
ki azokból olyképen, hogy azok még más javadalmakat is élvezhessenek.* 
Az egyetem tehát még virágzott Pécsett; voltak pap tanárai, kik soron 
kívül pályázhattak három prépostságra.

1429-ről olvassuk, hogy Garay Miklós nádor a nádori székét deczem- 
ber 7-én és 9-én Pécsett tartotta s több rendű törvénykezési ügyet vég
zett ez alkalommal. A törvénykezésnél, mint magától érthető, de az ok
mányok meg is említik: az ország nemesei (regni nobiles) jelen voltak.1)

Megtudjuk ez időből, hogy országbíró s királynak megyénként külön 
emberei voltak, kik a megállapított törvénykezési díjakat, bírságokat stb. 
beszedték. így 1429-ben a nádor exactora Haraszti Thapan Kelemen volt, 
kinek hatásköre kiterjedt az egész országra; ellenben Orbonaz András de 
Szewgh, Palóc/. Mátyás országbíró itéletpénzeinek behajtója Baranya- 
megyében és Endródi István baranyai bírságszedő, N yáry  Péter és Eszeni 
Bálint a kamarai nyereségek diktátorai Baranyában 1429-ik évben.2)

1432- ben Baranya főispánjai Garay Dezső és Garay László voltak, 
mint maesói bánok.3) Dezső, Garay Pál h a ,4) László pedig a nádor ha 
volt. Mikor léptek ezek a báni méltóságba s mikor foglalták el a főispáni 
széket, teljes bizonyossággal nem tudható; Lévai Cseh Pétert és Ujlaky 
Istvánt 1429-ben látjuk utolszor működni. 1431. július 16-án csak egy 
maesói bán van, CscJi Péter; 1432. augusztus 1-én már a két Garayt 
említik.5)

1433- ból találunk jegyzést az alispánok neveiről is, ilyenek voltak 
Barótbi Mihály és Szentkirályi János, mint nemesi bíró \ ersendi János. 6)

i) Zichy Vili. 282 és 491. — 2) Zichy Vili. 376, 404, 405, 407. — 3) Dl. 12444. — <)
Nagy Iván IX. 327. — 5) Zichy Vili. 456, 457. —- 6) Révay, Gyulai II. 37.
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Az 1433-iki óv az összes vármegyék történetében nagy fontossággal 
bír. Előző évben Budán összegyűlt főurak megtették a honvédelem, illetve 
az úgynevezett banderiális rendszer szervezése és átalakításához a szük
séges lépéseket, mit ugyan az országgyűlésnek kellett volna elintézni, de 
a király távolléte miatt országgyűlést nem tartottak, mégis a javaslatot 
maga az ország közakarattal fogadta el. Ezek szerént a püspökök, főurak, 
birtokos nemesek tehetségükhöz képest állítanak ki harczosokat, kiket a 
megyei főispán megyei zászló alatt vezérel a liarczba s a számát a vár
megye maga határozza meg. 1433-ban e czélból minden megye ülésezett 
s bár határozataikat országgyűlés nem erősítette meg, azt mindenkor 
törvényerejűnek ismerték. Oly törvény volt ez, melyet a megyék alkot
lak. — Baranya, a nemzeti és mintegy 120.000 emberre rugó hadsereg
hez, 500 lovasból álló bandériumot adott, Somogy ugyanennyit. Tolna- és 
Valkómegyék két-két százat, a pécsi püspök is 500 lovasból álló bandé
riumot. E szerént a főispánoknak, kik macsói bánok is voltak, tetemes 
had állott rendelkezésükre, mert a bánság maga is 400 tagú bandérium
mal járult a hadhoz; hozzá kell eliez azt is számítanunk, hogy Garny 
dánosnak bandériuma szintén 500 lovasból állott s hogy a macsói bánok 
más megyében is voltak főispánok s így azok hadait is vezérelték. A főis
pán ság működésének egyik része tehát a hadvezérlet volt. A  következő 
évek elég izgalmasak leheltek, mert a főispánok törvénykezési működésére 
nem akadunk, csak annyit látunk, hogy a két Garny főispán még 1437- 
ben i s ; 1) de 1438. július 13-án már Garny Lászlót és Ujlaky Miklóst 
látjuk a macsói báni méltóságban.2)

A törökök ez időben, kiket az egyidejű okiratok a legkegyetléneb
beknek jeleznek, több és több oldalról törtek hazánkra, mi Baranya nemes
ségét is hadba szólította, mire nézve egyenes bizonyítékul szolgálnak 
okirataink. így 1437. január 13-án György esztergomi érsek, mint a ná
dor helyettese, törvénykezési ügyekben azért halasztja el Csanád- és 
Baranyamegyében a nádor hatósága alá tartozó pereket, mert a nemes
ségnek hadba kell mennie a betörő török ellen.3) Hasonlóan Báthory 
országbíró is 1437. január 13-án halasztást ad peres ügyben, mert Baranya 
egész népe hadban van a török betörések miatt.4) E halasztások május 
l-ére történtek, a török tehát téli hadjáratot vitt s azt remélték, hogy 
májusban már minden békességben lesz; 1437. márczius 3-áról pedig azt 
olvassuk, hogy egy pert azért halasztottak el, mert Tolna és Baranya 
összes hadai az ország alsó vidékein hadban állottak.5)

A török had évről-óvre ismétli betöréseit s dúló fegyvere mindig 
mélyebben hatol az ország testébe. Albert királynak egy,'1439-ben, ke
resztelő szent János napja körül Budán kelt levele szerónt, a török Valpó 
mellett táborozott, mely akkor Baranyához tartozott, kivel prodavisi Ördög 
István ős fia Miklós szövetkezvén, nemcsak versenyt raboltak, de különö
sen Miklós a legnagyobb kegyetlenségeket vitte véghez.6)

') Révay Gyűl. VII. 42. —  2) Zichy V i l i .  62H. 3) Zichy VIII .  275. 4!)8. — *) U. o.
VIII .  529. — 5) U. o. VIII .  596. — «) Horváth Mihály I I .  408,
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1440-ben Lehoczky Garay Dezsőt említi baranyai főispánul, 1442- 
bcn pedig Gavay Lászlót, mint nádort és macsói bánt említi m eg,1) való- 
szinüleg tehát a főispán is ő volt.

1443-ban Héderváry Imre, 1444-ben Gavay László jelentkeznek fő
ispánokul.

1439-ben halt meg Albert király s az ország nagyjai a király-válasz
tást illetőleg pártokra szakadtak; némelyek annak fiát, az utószülött Lász
lót, mások Ulászlót óhajtották a trónra emelni. A minket közelebbről 
érdeklő előkelőségekből Gavay Lászlót, Kóvógyi Filpes Jánost, Thamásy 
Henrik vajda fiát, Ujlaky Miklós macsói bánt Erzsébet pártján látjuk; 
később Ujlaky átpártolt Ulászlóhoz. Gavay László pártállása mintegy 
természetesnek látszik, mert az utószülött László királynak édes anyja, 
Erzsébet, unokatestvére volt, kit azonban a gőgös Czilleyekkel való ro
konsága tett leginkább népszerűtlenné az országban. Nem részletezzük 
itt az országos történetet, de tény az, hogy Gavay László az alvidék fönt
nevezett uraival szövetkezve, haddal indult Buda felé, valószínűleg oly 
tervvel, hogy Buda alatt Ezéehy Tamás hadaival találkozzék; azonban 
Ulászló gyorsabban gondolkozott s hogy a két sereg ne egyesülhessen, 
Hunyady Jánost a Szörényi hadakkal és a Duna mentén Ujlaky Miklóst 
egy lengyel dandárral Gavay László elé küldötte.

Hol találkozott a két ellenfél, azt egészen tüzetesen nem lehet meg
állapítani. Horváth Mihály2) és Báróii Szabó :t) azt' állítják, hogy Szcg- 
zárdnál, vagyis Szegzárd alatt folyt le a csata.

Történeti forrásaink, melyeket e részben bírunk, nem igen látszanak 
ez előadással megegyezni; ugyanis csak egyedül Bonfin az, ki azt mondja, 
hogy Hunyady hadai Szegzárd és Báta között vertek tábort s a csata a 
Dunától mintegy öt ezer lépésre volt,4) de a leírásból látható, hogy Bonfin 
a helyet nem ismerte, mert Szegzárdról azt állítja, hogy az Báta alatt 
fekszik, melyet Bonfin idejében Széknek hívtak. Ide érvén Hunyady a 
monostor alá, úgy mond, egy napig itt nyugodott; a leírás szövegéből 
azonban nem vehető ki tisztán, hogy melyik monostort, a szegzárdit, szé
kit (czikádori), vagy a hátait értette-e ? Ha azonban figyelembe veszsziik, 
hogy Szegzárd helyrajzi fekvésére nézve Bonfin tévedésben volt, úgy azt 
akarta érteni, hogy az ott Széknek nevezett helyen lévő monostor alá 
szállott Hunyady. A dolog megvilágítására szolgálhat az, hogy a Szék
nek nevezett hely nem más, mint a mai Báttaszék, hol a czisztercziták 
monostora állott, melyet Czikádornak hívtak s ettől mintegy 8 kim. távol
ságra fekszik Báta, hol szintén monostor állott. Ez utóbbi a bcnczéseké 
volt. E hátai apátságot zavarta össze Bonfin, a szintén benczés szegzárdi 
apátsággal s a Báta nevet Báttaszékkel. Douglass leírásában azt mondja, 
hogy a csata Bálánál volt, mely közel van a magyarul Széknek nevezett 
helyhez. Turóczy pedig azt Írja, hogy Hunyady a czikádori monostorhoz

i) Stemm. 113, 114. — -) II. 545. — 3) M. N. története II. 174. — 4) Bontin dec. III.
L. 4. 425.
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szállott. Nem lehet azért a csatát szegzárdi csatának nevezni, mert az 
vagy Báttaszék alatt folyt le, mely azonban csatához ma se volna alkal
mas, vagy valószínű ebben a Bátától délre fekvő magaslaton. A csata leírá
sát az írók közelebbi jelentőség nélkül adják. Az ellenfél csapatainak bal
szárnyán Garay László állott; Bothos András és Thamási Henrik a jobb 
szárnyon, míg Hunyady seregénél Hunyady  állott a jobb szárnyon, Uj- 
laky a balszárnyon s a közepén a lengyelek. A lengyelek a magyarokkal 
versenyezni akarván, hevesen törtek előre s ezek se maradtak vissza, 
úgy, hogy Hunyady  erősen hátra nyomta Garay Lászlót, ki maga kezdte 
meg a futást s fölbomlott hadaival egy erdő felé menekült, mire a had
állás teljes fölbomlása s a visszavonulók üldözése következett, mikor is 
Bothos Andrást (kit Bonfin Harapkó faluból származó Bocliusnak nevez) 
levágták; Garay László, úgy Kórógyi Filpes, bár igen testes emberek 
voltak, mégis lóháton megmentették magukat. A csata döntő volt Ulászló 
sorsára, de Hunyady meg nem elégedve az eredményűvel, Siklós és Si- 
montornya ostromára is megindult, azonban mindkét vár jó védelmi álla
potban volt s azokat be nem vehette, mire nem is volt szükség.

Ez az egyedüli eset, mikor a nagy Hunyady Baranya földjén is 
harezolt.

1446-ban baranyai alispánok gyanánt Tapsonyi Miklóst és Haraszti 
Györgyöt jegyezték föl a okiratok, kik Nagyfalúban szekcsői Hevczeg 
Rafael boszniai választott püspök és Tőttős László között fönlbrgó ügyet 
intézték el. L

Lászlód trónra emelvén, miután őt s a magyar koronát néhai édes 
anyja, Erzsébet, Fridrik német császárnak adta á t : 1452-ben az ország 
nagyjainak általános többsége Bécsben összejött s elhatározták, hogy Lászlói 
s a koronát visszakövetelik. Ezek közt találjuk Ujlaky  Lászlót, Kórógyi 
Jánost és András pécsi püspököt, ki tehát az akkori politikai küzdelmek
ből is kivette részét, úgy annyira, hogy még a pápai hódolásra kötelezett 
római utat is elmulasztotta s mikor maga helyett Erdődi Márton kano
nokot küldötte, a büntetés és Ítélet alól úgy kellett föloldani.

András pécsi püspöknek pere volt László bátai apáttal a bálái és 
apátii tizedek miatt, mely annyiban érdemel figyelmet, mert azok Rómá
ban folytak, de ott nem végezték be, hanem András püspök halála után, 
1457-ben III. Callixtus pápa az Esztergomban tartózkodó Angeli bíbo
rosnak, a fenyegető török vész miatt utasítást adott, hogy a folyamatban 
lévő tized iránti pert, úgy az apát ellen végrehajtás alatt álló 4000 frt 
püspöki követelés ügyét, mielőbb intézze el.2) Angeli János bibornok volt 
az is, kinek rendelete folytán a végrendelet nélkül elhunyt pécsi kanono
kok összes vagyona a káptalanra szállt vissza ama czélzattal, hogy az 
a székesegyház újra építése, föntartása és egyéb szükségleteire fordítassék. 
Látható tehát, hogy az alig 50 évvel előbb helyreállított templomnak már 
nem Ígértek nagy tartósságot.

!) Zsély fasc. 213. Nr. 2524. — 2) Koller III. 427.
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1454-ben Pécs várának várnagya szerdahelyi Ders fia, Pál volt, 
miből ez állás igen nagy tekintélye következtethető, mert Ders Pálnak 
kiterjedt birtokai voltak Somogybán, de valószínűleg Baranyában is. Mikor 
Német-Újváron Mátyás király megbnkatására czélzó tanácskozásban Ga- 
ray  László is részt vett, Ders Pál ama gondolatban, hogy Garay ezzel 
hűtlenségbe esvén, vagyonát elveszti, Siklósra és a siklósi uradalomra 
vetette szemét s annak a pécsi káptalan előtt kifejezést is adott. ’)

András püspök halála után Ders (Daucli) Pál lett a püspöki javak 
őrzője; a kinevezett új püspök, Miklós (de Barnis, de Bari, Barius), a 
király vicecancellárja s előbb egri prépost volt és már 1455-ben utasította 
László király a pécsi várnagyot, hogy az ujonan kinevezett püspöknek a 
várat jószágvesztés terhe mellett adja á t ;2) a kinevezést a pápa 1456. évi 
január 23-án erősítette meg s a reá vonatkozó iratok igazolják, hogy a 
püspök decretorum doctor volt.

Ez egyik nevezetesebb éve a magyar történelemnek; ekkor űzte el 
az ősz Hunyady  Mahomedet Belgrád falai alól s az abban résztvevő A'n- 
pisztrán ez évben fejezte be életét. Kapisztrán népszerűségét hirdetik ama 
levelek, melyeket egyesek az országból hozzá küldtek s az ige hirdetésére 
meghívták. András püspök is meghívta őt Pécsre 1455-ben, „hogy őt ta
nítani hallhassák és szavainak édességét élvezhessék“, mely levél ma is 
föltalálható a szentté avatási percsomóban. Nem régen a levél Írása előtt 
löbb pécsi követségben lévén Ausztriában, alkalmuk nyílt, Kapisztrán 
szent szónoklatait hallani. Kapisztránt népszónoklatai mellett theologiai 
tudománya is segítette népszerűvé tenni; fönmaradt szakirataiban meg
nyilatkozó nagy tudományossága ma is bámulatba ejti a hozzáértőket.3)

Volt-e a meghívónak sikere s töltött-e néhány napot Pécsett a szent 
férfiú, meghatározni nem lehet; valószínű, hogy itt volt, mert a következő 
évben a siklósiak is küldöttek hozzá meghívólevelet.

Kapisztrán 1456. október 23-án 71 éves korában halt meg Újlakon 
s így nem bizonyos, hogy a siklósiak ez év mennybemenetel napján irt 
óhaja teljesedésbe ment volna.

Miklós püspök csak 1459-ig ülhetett székén, ezen túl életben létének 
semmi nyoma sincs. Halála előtt saját vagyonáról végrendelkezett s miután 
Nürnbergből 100 arany forint életjáradékot húzott, ezt Gozthon Tamás és 
Pesthi Márton pécsi kanonokoknak és Sáfár Gergely pécsi polgárnak 
hagyta olyképen, hogy azt életfogytiglan haszonélvezzék, haláluk után 
pedig a székesegyház chorusához 12 prebendát alapítsanak, mégis ama 
föltétel mellett, hogy érette, valamint szülei- és testvéreiért naponta egy 
misét szolgáltassanak. Mily nagy összeg voltakkor 100 i r t ! A tőkepénzt, 
melynek e nürnbergi életjáradék kamatját képezte, egykor a püspök 
Nürnberg városának adta volt kölcsönbe. A város azonban nem soká tar
totta magánál a pénzt, hanem egy váltóintézetbe helyezvén, a kamatfize
tést beszüntette, mi már Janus Pannonius püspök idejére esik, azonban

') Károlyi-Codex II. 301. — 2) Dl. 15009. — 3) Századok 1893. 762.
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a járadék élvezői még életben voltak. Janus püspök, a káptalan és haszon
élvezők beleegyezésével, nehogy az 1500 írt tőke sokáig kamat nélkül 
heverjen s netán bonyodalmas perre szolgáltasson alkalmat, aként oldotta 
meg a kérdést, hogy e pénzen Valkómegyében megvette a pécsi püspök
ség részére Ivánka szent-györgyi uradalmát, mely a mai szerémmegyei 
lvankovo községnek felel meg, x) mivel a püspökségnek eddig nem volt 
alkalmas helye, hol e megyéből befolyó jövedelmeit egyesíthette volna. 
Viszontszolgáltatás fejében a püspökség bizonyos faluinak tizedjövedelmét 
engedte át az alapítvány részére. E falvak a következők voltak : Zederyes, 
Norges (Nyerges), Sárad, Zekclieo (Kapos-Szekcső), Olaszfalú, Vifalú 
(Újfalu), Dombó (Vásáros-Dombó), Kisiagolvak (Kis-Jagonak), Mczeed, 
Nagiagolvak (Nagy-Jagonak), Hersik (Hörnyék), Saasd, János, Wasnok 
tolnamegyei falvak, úgy Osztró, Kcrchene (Körcsönye), Nagchan (Nagy- 
Csány), Vifalú, Zaporica, Sazen, Kichan (Kis-Csány), Bezenecz (Besencz), 
Ivarich (Kákics) Baranyamegyében és pedig oly föltétellel, hogy miután 
e falvak tizedeiből több jövedelmet lehetett remélni, mint az eredeti jára
dék, a szent misék a jövedelem szaporulata szerént, énekes misékké vol
tak alakítandók. E megállapodásra vonatkozó okmány el is készült, an
nak egy részét maga Janus Pannonius készítette, a mi meglátszik annak 
irályán; azonban a pápai jóváhagyást reá meg nem szerezte s csak Janus 
halála után Zsigmond pécsi püspök kérte reá a pápa megerősítését, mi 
1475. február 1-én történt meg.2)

Maga e körülmény is igazolja a püspökök nagy elfoglaltságát, miért 
is az akkori püspököknek állandóan volt helyettesük. Henrik püspök ide
jében Frank Kon rád lidi czimz. püspök volt az állandó snffraganeus, ezt 
György argenti püspök követte, kinek halála után Knendler Vitus bodoni 
ez. püspök, szintén karmelita, hosszú éveken át viselte a snffraganeus 
tisztségét.

Egy szebb kor hajnala virradt hazánk egére akkor, mikor Mátyás 
király lépett a trónra. Könytelt szemekkel néz vissza ide minden magyar 
s egy dicső emlék tölti be itt a mi történetünknek lapjait is.

Miklós püspök 1459-ben jobb létre szenderülvén, Mátyás király az 
országban időző Angeli bíborosnak János nagyváradi kanonokot hozta a 
püspökségre javaslatba, ki még papi fölszentelést se nyert s csak mint 
diakon élvezte a kanonia jövedelmét.

II. Fiús pápa nehezen akart a dologba menni, mert János kanonok 
még 27 éves se volt, azonban, úgy látszik, a kellő informácziók hasz
náltak s a pápa 1459. november 5-én kinevezte pécsi püspöknek s törvé
nyes kora elértéig az adminisztrácziót a suffraganeusra bízta. A kineve
zésről egyúttal Baranya népeihez, vazallusaihoz s máshová is menesztett 
bullákat, melyek az új püspök őszinte tiszteletére sarkalnak.

A püspök, ki Mátyás király különös támogatása mellett ily fiatalon 
jutott a püspöki tisztségbe, nem más, mint a hírneves latin költő, kit 
Janus Pannonius név alatt ismerünk.

i) Dr. Csánky II. 284. — 2) Koller IV. 400.
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Az édes nyelvű költő származásáról alig vannak némi adataink és 
sajátságos, minél messzebb megyünk vissza ama történetírókon, a kik róla 
írtak, annál tökéletlenebbek az adatok s valóban az eredeti forrásokhoz 
kell visszatérnünk, hogy valami bizonyosat szerezhessünk róla. így Kapri- 
na i1) azt mondja, hogy Janust előbb Jotwnesnek nevezték, Szerimben 
született, atyját Lucidiusnak, anyját Katalinnak hívták sth. Azok, miket 
Lampe említ meg Janus Pannoniusról, tévedésen alapulnak. Janus csa
ládi nevét ezelőtt általán Cesinge-nek Írták. Erre nézve egyetlen okmá
nyunk van, ez II. Fiúsnak Angeli bíboroshoz irt levele 1460. február 
16-ról,2) melyben elmondja, hogy az üresedésben lévő püspöki széket 
János Cesingévol töltötte be (Johannis Cesinge providimus). Az akkori 
írásmód szerént e második név mindig az atyát jelenti és genitivusban 
áll, bár e korban „aeu helyett mindig „eu-t írtak, pld. Gallus Blasii, azaz 
Balázs fia Gallus.

Cesinge tehát a pápai iratban az apát jelentené, mely név, különö
sen ha az Rómából származik, megbízhatatlan. A Cesinge szóban tehát 
valami keresztnév-alakot kellene keresnünk.

Későbbi kutatások kiderítették, hogy a Cesinge név Chezmice 
(Csezmicze) alakban olvasandó. Már Koller oly véleményben volt, hogy 
c név nem az apát, hanem Janus Pannonius származási helyét jelenti s 
Koller gyantásának teljesen megfelel a következmény, mert hogy egye
bet ne említsünk, a Fuló-család oklevelei között Janusra vonatkozó okmány3) 
kétszer is úgy említi ő t : „Johannes de Chezmice“, azaz csezmiczei János, 
így az származási helyére s nem atyja nevére vonatkozik.

Születési helyére nézve maga a költő azt mondja:
Me simul hos inter fatis et sorte Deorum 
Pannoniae tellus tenero tibi misit in aevo 
Qua mox Danubio mixturus nomen et undas 
Pingvia culta leni jam gurgite Dravus.
Engemet a kisdedet a végzet s az istenek sorsa között 
Pannonia földe ott küldött az idők tengerére,
Hol a Dráva gazdag földek között a Duna 
Torkába ömölve nevét és habjait elveszti.

Miből az következnék, hogy a Drávának a Dunába való beömlése 
táján született.

Máshol egyszerűen azt mondja:
lile ego et hac cecini Dravttm generatus adaltum 
Perlege et haec si quis et caetere forte legis.
En énekeltem ezeket, ki a mély Drávánál születtem,
Olvasd ezeket is el, ha a többit elolvastad.

E szerént születési helye a Dráva pontján volna keresendő. — 
Thuróczy azt mondja,4) hogy Szlavóniából szegény, de nemes szülőktől 
származott. Aeneas Sylvins5) állítja, hogy slavóniai származású volt; 
Tubero és Ranzanus ugyanezt állítják, miből korábbi szerzők ama véle-

Ü Hist. Dipl. II. 372. — 2) Koller IV. 49. — 3) Századok 1896. 374. — 4) Ghron IV. 
67. — 5) Utóbb II. Pius de Europa, lap 2.
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raényben vannak, hogy semmi esetre se született Valkóban, mely akkor 
nem volt Slavóniában, hanem Magyarországhoz tartozott.

Koller a Cesinge névnek keresett is megfelelő községet és azt Csa- 
czineze kőrösmegyei községben vélte föltalálni s annyi bizonyos, hogy 
Szerém-, Valkó- s Pozsegamegyének aHunyadyak korában fölvett földrajzá
ban hasonló nevű község elő nem lordul. Születési évét Koller éles com
binál ioval 14d4-re állapítja meg; napját a költő maga kétszer jegyezte föl:

Sextus et liic decimus vitae milii labitur annus 
Narravit nato si modo vera Parens 
Septimus incipiet Septembres ante Calendas 
Si modo producant tres mihi fila Deae — és 
Septimus incipet medio cum ardebit Olimpo 
Mensis ab Augusti tertia fine dies.
Tiz és hat év futott el fölöttem,
Ha igazat mondott szülőanyám
S a hetedik (azaz tizenhetedik) szeptember kalendájával kezdődik,
Ha addig a három istennő a fonalat elhúzza. Es 
A hetedik kezdődik, mikor a nap Olimp közepéből 
Augusztus vége előtt harmadnappal fog égni.

Ebből augusztus 29-ike határozható meg.
Nemes családból való származását igazolja Tubero,:) úgy Thuróczy 

(lap 07.), de maga is mondja Ugohoz készített Epigraminjában:
Divitior cum sim cum sim te junior Ugo 
Sanguinis et clare nobilitate prior.
Mikor gazdagabb vagyok Hugó és fiatalabb mint te,
Azonkívül nemes vérem tisztaságával is előbbre való.

Teljes bizonyosnak vehetjük, hogy atyja magyar nemes volt és azt 
vagy szintén Chezmieze névvel nevezték, vagy nevét az idők örök fele
désbe temették. Hogy magyar volt, azt igazolják az olasz írók, kik .Jú
liusról irataikban megemlékeztek, mert majd Hungarusnak, majd Ung- 
lieretusnak hívták.

Telegdi és Szentiványi azt mondják, hogy Janus családi neve Vitéz, 
miután Vitéz nagyváradi püspök és később esztergomi érsek, Janusnak 
nagybátyja. Ez állítás tévedésen alapul; Janus az érseket avuneulusnak 
hívja és nem patruusnak, már pedig Janusról, ki a latin nyelvet annyira 
bírta, hogy költeményeinek irályát az ókor classicusaitól megkülönböztetni 
alig lehet, föl nem tételezhetni, hogy az avunculus és patruus szókat 
összezavarta volna, miért Vitézt az ő anyai nagybátyjának értette s anyját 
kell Vitéz-leánynak, vagy származéknak tartanunk. Egyébként magának 
az érseknek neve se Vitéz volt, hanem Zredna. Ivanich Pál e névvel 
adta ki összegyűjtött levelezéseit. De hogy Vitéz is magyar, kétséget se 
szenvedhet és el se képzelhető, hogy Mátyás király Vitéz Jánost az 
esztergomi érsekségre emelte volna, ha nem magyar s magyarul nem tud. 
Cornides Dániel és kiadóinak tanúsága szerént Janus magyar nyelvtant 
is irt (mely sajnos elveszett), mit nem tehetett volna, ha anyanyelve ma
gyar nem lett volna.

>) Comment de temporibus III. ü.
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Mintegy tizenhárom éves volt a fiatal Janus, mikor nagybátyja őt 
Olaszországba küldte tanulmányai végett, maga Írja ezt le anyjának aján
lott költeményeiben:

Imbiberam tenerae prima elementa Minervae 
Nec mala venturi jam documenta dabam 
Cum tuus Ausonias tradit me frater ad oras 
Longinquo et Musas querere in orbe jubet 
Illius impensa Venetas celeberrimus urbes 
Dum sol undecies per sua vadit.

A korai Minervának ittam első elemeit és nagyobb jövőnek adtam már akkor bizonyságát, 
mikor bátyád engem messze Ausonia (azaz Itália) tájaira küld; s parancsolja a Múzsákat 
keresnem az ő költségén s a velenczei városokat, mikor alig tizenegyszer ment el a

nap övén fölöttem.
Miből látjuk, hogy Janus tizenegy évet töltött Olaszországban. Alap- 

tanulmányait Grimanusnál Ferrarában, a. költészetet Galeotto Marktól 
tanulta, mire nézve szintén költeményei nyújtanak bizonyítékot. Volater
ranus Garinusról a következőket ír ja :1) „Veronai Vasinus Ferrarában 
tanított végnélküli szorgalommal s munkával. A tanítványoktól, kik nála 
voltak, a tanítás és ellátás díját megkövetelte; ezek között az én testvé
rem kitűnő elméjii itjú, kinek ha Isten hosszabb életet enged, tán ő is 
fényt vethetett volna irataival. Volt egy tanítványai közt, kit Unghare- 
tusnak (kis magyarnak) neveztek, pannoniai férfi, később pécsi püspök, 
ki latinul s görögül akár kötetlen, akár versben úgy irt, hogy nem bar
bárnak, de valódi rómainak tűnt föl.“ Ilyen s hasonló dicséretet eleget 
olvashatni Janus kortársainál; csak Garinust adjuk, kinek szavait Hon
fi ni us idézi:2) „Soha se volt az itálok, vagy idegenek közt ily tanítványa, 
kit tanulékonysága, kitűnősége, elméjének gazdag termékenységével ösz- 
szehasonlítani lehetne vele. Ha latinul beszélt, azt hitted, Rómában szü
letett; ha görögül, Athénében.“

Tizenegy évet töltvén Olaszországban Janus, mintegy huszonhét éves 
korában tért vissza 1458-ban szülőföldjére s már 1459-ben a pápa pécsi 
püspökségében megerősítette. Maga Írja meg e gyors előmenetelét:

At postquam Patriae me reddidit Itala tellus 
Obtigit et juveni Pontificalis honos.

De alig, hogy Itália földje hazámnak visszaadott, már is az ifjú püspöki méltóságot nyert.
Nem igaz tehát amaz állítás, mely Janus műveinek 1754-iki kiadá

sában foglaltatik, hogy Janus előbb katonai pályán lett volna, mit abból 
következtettek, mert egyik költeményében a sátorbani betegségét Írja le, 
de ez nem volt harczászat, hanem ártatlan vadászat; igazolja maga a. 
költemény, moly e szavakat foglalja magában:

O ego ter demens umbra qui et pace relictis 
Tentarim lituos et fera bella sequi.

Oh én háromszor dőre, ki elhagyva az árnyékot s nyugalmat, megkisérlém a kürtöket
követve, űzni az erdei vadakat.

A mi Janus irodalmi tevékenységét illeti, azt már Olaszországban 
kezdte meg; tizenkilencz éves korában költeményei ott már ismeretesek 9

9 Anthropl. XXI. G3U. Koller IV. 527. — 2) Pag. öl>9.
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voltak s őt magát, Volaterranus állítása szerént, az Ungharetus név alatt 
általánosan ismerték. Úgy látszik, nem készült papi pályára, mert ez idő
itől származnak erősebb szinezetü versei, melyekről maga megemlékezik:

Nos in amore rudes Marcelli lusimus ig-nes 
Quo modo vulgari luserat illa lyra.

Mi a szerelembe Marcellus durva tűzzel játszottunk s a lant is hasonlóan csak pórias
hangokat zengett.

Költeményeinek e részét műveinek kiadói nagyrészt kihagyták, csak 
egy-egy kiadásban található néhány ily költemény. Ezek egy kis porno
gráfián kívül az erkölcstelenségig nem sülyednek. Egykor szó volt, hogy 
Klimó pécsi püspök Janusnak összes műveit kiadja. Kollár erre vonat
kozólag Küllemek azt mondja, hogy Janus költeményei között oly laka- 
ratlanok is vannak (lasciva poemata), melyek semmikép napvilágot nem 
láthatnak.1) Irodalmi működésének zöme azonban püspöksége idejére esik, 
csak az kár, hogy e művei igen szórványosan jelentek meg.

Egy nagy része e műveknek Corvin Mátyás könyvtárának maradé
kaival a bécsi császári irattárba került, hóimét Sambucus és a többi 
kiadói merítettek.

Saját kortársai s ezek közvetlen utódai, nagy szorgalommal gyűjtöl
ték össze és írták le ez irodalmi gyöngyöket. 1490. június 18-án Péter 
kalocsai érsek levelet irt Kesztölcsi Mihály esztergomi olvasókanonoknak, 
kérvén a hallomása szerént Janus Pannonius nála lévő epigrammáit, hogy 
neki leírás végett megküldené, vagy költségén leíratná, mert bár ő Mátyás 
király parancsára összegyűjtötte Janus műveit, de a pergamenre irt könyv 
az idők mostohasága miatt elveszett, pedig a, legégetőbb vágygyal óhajtja 
e jeles és elmésségében Martialist fölülmúló férfiú emlékét megőrizni.2)

A költészeten kívül egyéb tudományokkal is foglalkozott Janus. 
Fümnaradt egy levele, melyet daruiénak irt Ragusába, köszönetét fejez
vén ki a. küldött csillagászati könyvben foglalt tanúságokért, melyek Pto- 
lomeus rendszerét teljes világításba helyezik, kérte egyúttal őt, küldené 
meg neki a szükséges csillagászati eszközöket, melyek Magyarországban 
még nem kaphatók.3) Ebből látható, hogy Janus volt Magyarországon 
az elsők egyike, kik a csillagászattal foglalkoztak.

Most pedig térjünk vissza történeti fonalunkhoz.
1448-ból találunk egy levelet, melyet Hunyady dános mint Magyar- 

ország kormányzója irt Baranyavármegyéhez,4) az okirat azonban kor
mányzati ügyet foglalván magában, nem bir reánk különös érdekkel.

1450-ben Baranya főispánjai Ujlaky Miklós és Kórógyi János, kik, 
úgy látszik, egész 1455-ig viselték e tisztséget, mert 1452-ben, 1458-ban 
és 1455-ben még mindig mint főispánokat találjuk őket.5)

1455-ben mint alispán szerepei István fia, János de Kisasszony falva.6) 
1455-ben az alispán Matyus de Chap, ki a nagyfalusi gyűlésből Herendi

i) Koller IV. 24. — 2) Koller IV. 405. — 3) Koller IV. 193. — 4) Révuy diversa 11.25.
1451. — *) Dl. 13398. Révay. Gyulai IX. G. 917. — «) Zély fás. 213. 2645.
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Miklós, nemesi bírót Laskóra küldte Zsigmondi szegzárdi apáthoz, meg
intendő, hogy Kórógh János elhajtott barmait adja vissza.1)

1408-ban Baranya várni egye főispánjai Ujlaky  Miklós és Szekcsői 
Herezeg P á l.2) Hosszú évek során át ez az első eset, hogy a Herczeg- 
családból valakit ismét szerepelni látunk. Tudjuk a történetből, hogy Uj
hiky  akkor Mátyás király ellen szegült s Fridrikkel szövetkezett, való
színűleg a szekcsői Herczegekkel együtt, miért a báni méltóságot is 
elvesztette s helyette Mátyás, Nagy Simont emelte a macsói bánságra, 
kit ugyan Ujluky pártja Körmendnél megvert, de később mégis győzött 
fölötte s Mátyás részére diadallal tért vissza a csatatérről. Valószínű, hogy 
mint macsói bán Nagy  Simon is Baranya főispánja volt, de ennek nyo
mára oklevélben még eddig ráakadni nem lehetett.

1400-ban Mátyás király és a császár között fölmerült súrlódások 
kiegyenlítésére a király s az országnagyok Janns Pannoniust küldötték 
a szentszék követéhez. A püspöknek ott ékes szavakkal .előadott latin 
beszédét a Pálfy-féle gyűjtemény örökítette meg s a pozsonyi levéltárban 
őrzik.3) — 1464-ben a békét megkötötték s az ország nagyjai között János 
pécsi püspök azok közt van, kik a béke és a korona visszaadásának föl
tételeit megerősítik.4)

1463-ban Baranya főispánja Ujhiky Miklós, ki nemcsak macsói bán, 
de egyúttal Slavónia bánja s erdélyi vajda s ki értesíti a megyét, miszo- 
rént Kér Mihály Bala községből a megyei bíróság által marasztalva lévén, 
Tőttős Lászlónak adta zálogba birtokát, hogy az ellenfelet kielégítse.5) 
Ugyanez évben mint a megye alispánja Viszlói János szerepéi.0)

1465-ben nagy dologra kellett a püspöknek vállalkoznia. Janus és 
Rozgonyi János tavérnikus, mint a király tanácsosai, ajánló levelekkel 
ellátva mentek követségbe II. Pál pápához, hogy ,tőle a király részére a 
török ellen pénz-segélyt kérjenek. Janus a pápánál két nagyobb szabású 
beszédben tolmácsolta a helyzetet. Mindkét beszéd Külleméi olvasható.7) 
A követség igen fényes volt; 300lovas kísérte őket, Bonfin előadása sze
rént, mind a legszebb daliák, kik a nők és férfiak szivét meghódították.8) 
A beszédeknek meg volt a kellő hatása; a pápa a török elleni segede
lemre 557 ezer aranyat ajánlott föl, melyet Janusnak adtak át és pedig 
egy részét Rómában, a másikat Velenczében, hol egyúttal a pénzt átvál
tani kellett; a püspök az összegekről térítvényt adott a szentszéknek, 
melyet a Vatikánban ma is őriznek.9)

Sajátságos és korát jellemzi, hogy Mátyás király ez alkalommal a 
pápának lovat és kardot küldött ajándékba, melyeket a pápa elfogadván, 
azt irta vissza Mátyásnak, hogy úgy fogadja, mint Ábel áldozatát.10) 
Mint e követség eredménye említendő, hogy a pápa 300 ezer aranyat ígért, 
Bonfin szerént pedig évi 500-ezer aranyat11) a török elleni harczokra,

!) Fraknói Szegzárd. Apát. XI. — 2) Révay div. II. 28. -  3) Kuller IV. 73. — 4) Kol
ler IV. 107. — 5) Zély fasc. 213. 2758. — «) Dl. 15876. — i) IV. 131. és 140. — 8) Bonfin, 
541. lap. — ») Koller IV. 142. — M) Mou. Vat. 1. VI. 37. — «) Bonfin. De. IV. 1. 542.
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melyet sok éven át meg is fizetett. Egyébként eltekintve attól, liogy minő 
összegeket adott Magyarország a korábbi időben a pápának s a török 
elleni liarcz vallási érdekek háborúja volt; a pápa még Mátyás idejében 
is tetemes összegeket szedett a püspököktől, így Janus Pannonius 1460. 
február 14-én 1650 arany fortét, 14(10. junius 20-án 1650 irtot, augusztus 
14-én 1700 arany forintot fizetett a pápának püspöki kinevezése díjában.')

1465-ben a megye főispánjai í ’j la k y  Miklós és Szokolyi Péter vol
tak. *) 1406-ban csak Szokolyit és 1467-ben csak I j l aky t  említik az ok
iratok.8) Valószínű, hogy 1468-ig mindketten főispánok voltak.

Janus Pannonius és Rozgonyi Sienán és Velenczén keresztül jöttek 
Rómából s a püspök költői Ilire mellett a pápától kinyert áldozat is nö
velte tekintélyét, nem csoda tehát, ha a lángehnéjii férfiúnak közel és 
messze keresték barátságát. Saját leveléből olvassuk, hogy Maurus Kris- 
1 óf velenczei dogé Janust és nagybátyját külön kegyelembe részesítette, 
miéri neki köszönetét mond Pécsről 1462. októberben.4) Ugyanez évi 
szeptemberben köszönetét fejezi ki S. Susannao bíborosának, hogy barát
ságával őt fölkereste s öt a távolból is szereti.5) Később, 1472 táján, járt 
is a püspök Velenczében, hogy egy bataviai egyént, Banns fiát, Miklóst, 
ki orvul emberölést követett el, a dogé börtönéből kiszabadítson; de ez 
nem sikerült neki mindaddig, míg ez ügyben maga Mátyás király nem 
irt, azzal indokolván kérését, hogy ez ember neki és országának fölötte 
szükséges. °)

A pápának ez időben is meg volt ugyan befolyása, de azt Mátyás 
király akaratereje igen korlátolta. 1461. október 10-én kelt leveléből olvas
suk, hogy II. Pilis, miután a szent .János-káptaiau prépostja, GJavina Pál, 
állásáról lemondott, saját cubiculariusát, Jánost, ki eddig a váczi káptalan 
custosa volt, e javadalom megtartása mellett, pécsi prépostnak nevezte 
ki. Az okmány szerént e prépostság 200 arany forint tiszta jövedelmet 
hozott s még annyiból is figyelmet érdemel, mert a két káptalan hatás
körét ismerjük meg bolőle. A szent János-káptalan a lelkipásztorkodás 
ügyével foglalatoskodott (cui cura imminet animarum), míg a szent Péter- 
káptalan a törvénykezés s közigazgatás teendőit s megbízásait végezte.7)

1467-ből ismerünk néhány közigazgatási férfiút is. Alispánok Geszti 
János és Földvári Czobor János, kik, mint látható, nem voltak baranyaiak, 
hanoin tolnai- és bodrogmegyeiek. Mint szolgabirót találjuk Herendy 
Miklóst.8) Sajátságos, hogy ez időben eltérve a közel 200 éves szokástól, 
nem Nagy falúban tartották a gyűléseket; hanem a tiszti üléseket, úgy 
látszik, állandóan Trinitáson, még 1468-ban is,9) sőt még a megyei köz
gyűléseket se tartották Nagy falúban, hanem Pécs közelében, miután a 
városban, a város kiváltságainál fogva, gyűléseket nem tarthattak, 
így olvassuk 1467-ből, hogy Tapazdy Kazának pere volt az Istvánfy  
elődök ellen Ózd birtokáért s az ügyet a Pécs közelében tartandó köz

it Koller IV. 49, 58, 59, G0. 2) Révay. Gyulai IX. 32. 37. — 3) Révay. diver. II. 3.
1)1. 1G577. 4) Koller IV. 97. — 5) U. o. IV. 99. — «) U. o. IV. 188. — ?) II. o. IV. 82.
8) Zély fasc. 273. 2790. — °) Zsély 213. 2795.
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gyűlésen kellett volna tárgyalni, de a felek választott bíróságba egyezvén 
meg, ez Trinitáson ült össze.’) Ugyan 1467-ről olvassuk, hogy Pécs köze
lében, Tamás apostol utáni hétfőn, közgyűlést tartottak guthi Ország// 
Mihály elnöklete alatt, melyen Junos pécsi püspök is jelen volt. -)

A megyegyülések helyének megváltoztatása abban lelheti indokát, 
hogy Nagyfalút előzőleg a török hordák megtámadták s elpusztították. 
Lehet az is, hogy Nagyfalú  oly kézben volt, mely ellenezte a gyűlések 
ott-tartását; lehet, hogy a gyűléseket guthi Országi) Mihály és János 
püspök óhajából tartották Pécsnél, ámbár épen ez évből tudjuk, hogy a 
papság s világi elemek nem a legjobb szívvel viseltettek egymás iránt. 
A papoknak az uraságok megtagadták a tized fizetését, vagy oly későn 
szolgáltatták át, hogy azoknak nyilvános kárára szolgált. Ez urak közt 
állanak Tőttős László s fia, Péter, polynai Yizlay  János, szigeti Anihi- 
miai dános, Szent királyi László, Ilelyesfalvai György, Zokoli Tamás, 
ki a jeruzsálemi szent dános-rend mestere. A káptalan és tizenkilencz 
plébános Dénes esztergomi érsekhez fordult panaszszal, ki egyházi átok
kal való fenyegetés mellett szólította föl ez urakat kötelezettségeik tel
jesítésére. •')

1468- ban Geszti dánoson és földvári Czobor Jánoson kívül még egy 
harmadik alispánt is találunk, u. m. Báróthi Pált. Három különböző okmá
nyunk van, hogy ezek elnöklete alatt Trinitáson gyűléseket tartottak.4) 
E gyűlések elsején Oswald zágrábi püspök is jelen volt, ki egyúttal 
pécsváradi apát.

1469- ben Baranya főispánja Maróthy Mátyás. Ugyan őt találjuk a 
főispáni székben 1470-ben és 1472-ben is.5) Ugyancsak 1472-ben három 
alispán működik: Somogyvári György, Besenyei Balázs és Pósahávzai 
László. A közgyűléseket ismét Nagy falúban tartották. 1472-ik év második 
felében Maróthy Mátyás főispánnal együttesen nádasdi Ungor Jánosról, 
együttes főispánról is tesznek említést,6) ki a Villány vidéki Nádasdi*« 1 
származhatott, mely község azután nevet is cserélt, a mennyiben a Garav- 
esalád javainak összeírásában egy Ungor nevű községet találunk.

1472. junius 16-án II. Pius pápa levelet intéz Mátyás királyhoz, hogy 
tenné éneklőkanonokká Pécsre azt, a ki e hivatalt keresi, addig, míg Mik
lós éneklőkanonok Rómában a saját és a káptalan ügyeit védi.7) Látszik 
tehát, hogy Mátyás király a kanonokukat tetszése szerént nevezte ki s a 
püspöki széket a pápa csak azokkal töltötte be, kiket Mátyás akart, de 
ez csak II. Pius alatt volt; a következő pápával igen feszült viszonyban 
állott a király.

Ugyanez időben egy János nevű prépostja is volt, a nagy káptalan
nak, kit közönségesen alemanusnak (németnek) neveztek. Családi neve 
Beckenlaer. Kocsigyártó fia volt Vratislavból, kit Mátyás király a nyel-

!) Kisfaludy ez. ltr. Repcze-Lak. - 2j Zsély fasc. 213. 2790. — 3) Zsély fasc. 213. 
2729. — Zsély fasc. 272. 2795., fasc. 213. 2799., 2800. — &) Dr. Csánky II. 566. Zsély 
ltr. ü. 44. Révay: Gyulai X. 1. Dl. 16989. DG. 17356. — °) Dr. Csánky II. 566. — i) Mon. 
Yat. 1. VI. 87.
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vekbeni jártassága s kitűnő modora folytán ajándékozott meg e prépost- 
sággal s egyúttal a pécsváradi apátsággal, holott csak subdiaconus volt. 
1465-ben már nagyváradi, 1471-ben egri püspök s 1476-ban esztergomi 
érsek, a ki azonban rútnl megcsalta Mátyás királyt, mert Frigyes császár 
pártjára állván, 300-ezer forint készpénz és temérdek arany s ezüst ékszer
rel az országnak hátat fordított, ') mint salzburgi érsek halt meg. Brckens- 
loer után, 1466—67 körül, a préposti székbe György ült Mátyás akara
tával, ki királyi tanácsos és vicekanczellár volt. Részt vett a német 
fejedelmekkel Niirnbergben tartott tanácskozásokban s hogy a pápa és a 
velenczei dogé ez értekezés eredményéről értesítést nyerjenek, Miityás 
király György prépostot és saját kapitányát küldötte Rómába és Volen- 
ezébe.2) Ugyané prépost 1474-ben részt vett a Kazimir lengyel királyival 
kötendő szövetség követségében. 1476. és 1477. években György, a pécsi 
prépost, a király kincstárnoka, a ragusai követeknek 454 forintot s egy 
dénárt nyugtat. *)

E jeles egyéniséget, kinek, mint pécsi prépostnak, oly nagy szerep
köre jutott Mátyás király ügyeinek intézésében, némely iró Hasznos 
Györgynek nevezi. Mások azt hiszik, hogy a Zápolyai-családból szárma
zott. Egyik föltevés sem áll. Dr. Csánky kimutatta, hogy a prépost a bara
nyai nemesek sorából került ki s az elszegényedett Matucsi/ray-családnak 
volt tagja, ki mikor 1478-ban Mátyás őt a kalocsai érseki székre emelte, 
de vele pápai kiváltsággal a pécsi prépostságot is megtartotta:4) elszegé
nyedett családját, a család javait a. Maróthyaktól kiváltván, régi fényére 
visszaemelte.

A pécsi káptalan javairól is történik ez időben említés. 1461-ből 
olvassuk,5) hogy a jeruzsálemi szent János hospitalisainak perjele, Székely 
Tamás, hatalmaskodást követ cl a pécsi káptalan ellen, elfoglalva ennek 
Ifazkasfalú, Zaank, Pethze, Bochsfalú, Hegü, Illnesfalú, Wezesd, Polini, 
Madaregha, Kis-Wislak és Reffalú nevű falvakban szedni szokott tizedeit. 
A káptalan a pápánál emelt panaszt s II. Pius a feleket választott bíró
ság általi ügydöntésre utasította. A falvak nevei az okiratban, az egy 
Révfalú kivételével, fölismerhetleniil eltorzítvák, de ez egyből következ
tethető, hogy e falvak Sellye vidékén s nagyobbrészt a Dráva jobb part
ján feküdtek. — 1467-ben a pozsegai káptalan a pécsi káptalan ellen 
Ókor-Alma-közben (így hívták az Ókor és Alma folyók közötti vidéket) tize
det szedett; miután e jog eddig a pécsi káptalant illette, annak lakói a 
pápához fordultak panaszszal, kiket a pozsegai káptalan prépostja egyházi 
átokkal sújtott.

Legjobban megtámadta a káptalani birtokokat Mátyás király. Eddig 
ugyanis a káptalani s egyéb egyházi javak adómentesek voltak, azonban 
a török-dúlások réme s az 1478. I. t.-cz. 233. pontja kényszerítette a ki
rályt, hogy e javakat is megadóztassa. Először a püspökökön volt a sor, i)

i) Horváth Mihály II. 499. — 2) Koller IV. 157, 163. — 3) Hazai III. 433. V. 335. — 
*) Moh. Vat. I. YI. 74, 77. — 5) Roller IV. 77.
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majd ráparanesolt a káptalanokra, hogy a királyi dikát fizessék. Az ekép 
befolyt pénzt a püspököknek rendelte adatni, hogy ezzel nagyobb hadat 
tarthasson készletben, mint különben tehetné s a pécsi püspököt utasította, 
hogy ha a káptalan a kívánt adót megadni vonakodnék, javait királyi 
tekintélylyel foglalja le. *) A védelem érzete egyébként közös volt, még 
a pápa is teljes búcsút engedett azoknak, kik a pécsi székesegyházat meg
látogatván, a török elleni harczok segélyezésére 4 arany forintot áldoznak 
a háromszorosan elzárt pörzsölybe s a búcsú mikénti alkalmazásáról 1402. 
július 12-én kelt bullájában részlegesen intézkedik.2)

Ez időben apáczák is voltak Pécsett és pedig a szent lélek-monos- 
torában, a külvárosban. 14Gl-ben a priorissa Helena volt, a gazdasági 
teendők vezetője szintén Helena. E két apácza két városi úri nővel úgy 
összekoczczant, hogy meggyalázásra, verekedésre került a sor s mindkét 
fél panaszt emelt Esztergomban. Dénes érseket és bíborost a kölcsönös 
előterjesztések zavarba hozták (eorum discussioni intendere non potuit). 
Péter olvasókanonokot és Urbán Jánost bízta meg az ügy elintézésével, s)

Ugyanez apáczák voltak, kik 1470-ben Patacsra és Megyeire vonat
kozólag cserét eszközöltek, mit II. Pál pápa megerősített. Ez okmányból 
kitűnik, hogy ez apáczák a predicatorok szerzetéből valók voltak. A római 
szent lélek-társulat anyakönyvében 1407. márczius 10-ról megtaláljuk e 
nőszerzet egész családját, mikor oda beiratkoztak. E szerént a priorissa 
neve Dorottya, a többi pedig Veronika, Anna, <'hristina, Barbara; ösz- 
szesen tehát 5-en voltak.4)

Ugyancsak 1470. évben két pécsi úri ember egy pécsi úrnőt pana
szolt be bizonyos verekedés miatt. Az esztergomi szentszék János kántort 
és Péter pécsi kanonokot bízta meg ez ügy elbírálásával; mivel azonban 
az egyik fél e bírákat nem akarta elfogadni, a kiküldöttek nem mertek 
itéletet hozni. Panaszló ez ellen fölcbbezéssel szeretett volna élni, de vé
dője aképen világosította föl, hogy azt csak akkor leheti, ha a kiküldöttek 
az itélelhozatalba bocsátkoznak.5) Ugyanez időben Kis Márton özvegye 
Pécsett tartózkodása alatt, a város bírája s néhány polgára elleni pana
szával egyenesen a pápához fordult. Mátyás király erre a pápához irt, 
előadván, hogy ily háborús világban sem a püspök, sem a város bírája 
reá nem érnek, hogy a törvénykezés ily hosszadalmas útjára lépjenek, 
kéri azért az ügyet rendes útjára ereszteni, hol a haszontalan huzavona 
mellőzhető s az igazság még se veszthet. °)

1465. junius l-én II. Pál pápa az esztergomi érsekhez és Janus 
Pannoniushoz levelet intézett egy Magyarországon fölállítandó egyetem 
érdekében. Mátyás király ugyanis tekintve, hogy az országban nincs egye
tem (in regno Hungáriáé non irget aliquamodo studium generale), mi a 
tanulni óhajtóknak sok nehézséget okoz, a pápától egy egyetem fölállítá
sát kérte. A pápa megengedte ezt oly föltétellel, hogy a bonni egyetem

i) Koller IV. 202 .  — 2) Koller IV. 91. — 3) Koller IV. 80. — *) Mon. Vat. I. V. Cl. -
5) Koller IV. 189. — e Koller IV. 190.
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szabályait fogadjuk ol alapul s e szabályokat hozzá lolterjeszszék s helyéül 
egy alkalmas várost válaszszanak. 1)

Sokan e pápai bullát aként óhajtották magyarázni, hogy a pécsi 
egyetem létezett azért, de studium generálénak azért nem volt mondható, 
mert nem volt hittani kara. Ennek ellenében Koller megjegyzi,-) hogy ez 
14()ö-iki bullát nem lehet aként magyarázni, mintha a pécsi egyetem azért 
nem hivatott volna studium generálénak, mert nem volt theologiai fakul
tása, mert hiszen az ldbö-iki oklevélből is hiányzik a theologia, mégis 
így nevezték s a pápák megszokták tartani elődeik írásmódját. Bizonyo- 
stihb n/., hogy a pécsi egyetem egy időre megszűnt. Sajátságos Mátyás 
király e nyilatkozata, hogy Magyarországon nincs egyetem, már csak azért 
is, mert Zsigmond király már uralkodásának kezdetén O-Budán alapított 
egyetemet, melyben a pápa 1410. augusztus 1-én kelt bullája szerént, a 
hittan tanítását is utólagosan megengedte.

14b4-ben a püspökségben is két nevezetes dolog történt; egyik az, 
hogy II. Pilis pápa 1404. junius 12-én bizonyos szerzeteket, melyek közé 
Baranyavármegyében a péesváradi és zebegéni monostorok is tartoztak: 
a püspök fünhatósága alól elvonta és az érsek fönhatósága alá helyezte, s) 
A második eset ugyanez évben történt, mely szerént Mátyás király Jnnus 
Pannonius püspöknek érdemei elismeréséül s szolgálatai fejében mindama 
arany és ezüst telepeket, melyek a pécsi püspökség területén találtattak, 
vagy találtatni fognak, teljes joggal a pécsi püspökségnek adományozza.4) 
Valószínűleg ez időben ilyenféle fölfedezést véltek tenni s ezt örökítette meg 
a nevezett okirat. 14b8-ban Mátyás király vasvármegyei javakat adomá
nyozott Jnnusnak, Telekes Benedeknek és Somlyói Péternek.5)

Jnnus püspök Nádasdot kétségtelenül azért szerezte meg a püspök
ség részére, hogy ott magának csendet s pihenést keressen Mátyás király 
fényes udvarának lármája elől; de azért őt mégis inkább a király udvari 
emberének kell tartanunk, ki élete nagy részét a király környezetében töl
tötte. Maga Mátyás király említi föl leveleiben, hogy Jnnus udvarának 
lényét képezi, erényeivel s kitűnő műveltségével annak kiváló dísze.c) 
0  nem csak mint szónok, de mint udvari költő is szerepelt. Épen költe
ményeiből tudjuk, hogy az udvar előtt egy ízben szelídített szarvasoktól 
vont fogaton jelent meg.7) A költő classicus költeménynyel örökítette 
meg ennek emlékét, melyben többek közt azt mondja :

Quis jam adeo ferus est, tilt! cjni servare recusat 
Accipiant ipsae cum tua frena ferae.

Ki volna oly vad, ki neked (Mátyás) hódolni nem akarna,
Mikor még- a vad szarvasok uralmad alatt elfogadják a zabolát.

Egyik alkalommal Mátyás udvarában tartózkodó tudós (Jalectti, 
Alesus nevű katonával megbirkózván s porba terítvén; Jnnus sietett ba
rátjának „palaestráját megénekelni.1,18)

Általán most is úgy ismerjük őt, mint európai liirfí humanistát, kü
lönben nem Írhatta volna Marsilius c szép distichont:

i) Koller IV. 146. — 2) IV. 529. — 3) Koller IV. 1U». — •») Koller IV. 113. — *) Hazai 
Oki. HL 420. — 6) Episl. Math. Cor. 199. 1. — ") Poemat I. 462. — «) Poem, 1. 461.
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Nuper in Eliseis animam fluni quero Platonis 
Marsilio Samius dixit inesse senex.

Minap, hogy az Eliseumban Plató lelkét kerestem,
Azt mondta az öreg fír, hogy Marsiliusba ment át.

1471. junius 17-én a pápa brevét intéz János püspökhöz, hogy ked
velt emberét, Makófalvi Bálint fiát, Albertet, a Csanádi papot üresedés 
esetén ajánlja.1) Ugyanez évben Miklós éneklőkanonokot, ki a káptalan 
ügyeiben akkor a római széknél tartózkodott, a kalocsai érsek figyelmébe 
és oltalmába ajánlotta.2)

A mily fényesen kezdte Janus pályafutását, oly gyászosan végezte 
azt be. 1471-ben az elégedetlen elemek Mátyás király ellen összeesküvést 
forralva, őt trónjától megfosztani s arra Kazimir lengyel királyt óhajtot
ták emehii. A párttusába Vitéz esztergomi érsek és Janus Pannonius is 
belekeveredtek.8) Mátyás király alattvalóinak tervéről ideje korán értesült, 
Janust épen barátja, a krétai püspök árulta e l; de a pápánál is panaszt 
emelt ellene zsarolásai miatt. A király az elégedetlen elemekkel gyorsan 
s ügyesen kibékülvén, a két főpap jóformán maga maradt Kazimir párt
ján. Mikor Kazimir fiát hadsereggel Magyarországba küldte, Janus püspök 
ugyan hozzá csatlakozott 200 lovasával, de csakhamar elhagyva visszatért 
Esztergomba. Kazimir nemsokára belátta, hogy párt nélkül áll az ország
ban, mert Mátyás országgyűlést hirdetvén, Rákoson tizenhatezer ember
ből álló sereget gyűjtött össze, miért is Kazimir tanácsosabbnak tartotta, 
visszatérni Lengyelországba. Erejét tehát a király az esztergomi érsek 
megalázására fordította, kit börtönbe vettetett ugyan, de kivel, Országit 
Mihály nádor és Zápolyai Imre közbenjárásával, mégis kibékült s ki neki 
újra hűséget fogadott. Janus Pannonius megtudván nagybátyjának bör
tönbe vettetését,4) hogy meggyaláztatását kikerülje, Zágráb felé mene
kült, hogy ha a király üldözné, közel legyen az ország határához.

E közben Mátyás az érseket újra gyanúba vevén, Yisegrádon 1472. 
év elején elzáratta, de április 1-én szabadon eresztette, mindamellett a 
bútól megtörve. Vitéz négy hónap múlva meghalt. Janus még mindig 
lappangott s nagybátyja esetét s később halálát hírül vevén, e kettős bá
nat őt is teljesen megtörte s meghalt, elhagyván őt ezzel, mint írója 
mondja, az örök kívánság, inkább Itáliában, mint Pannóniában lenni. — 
Longinus azt állítja, hogy megmérgezték.5) Pray szerént Zágrábban halt 
meg; Echenloch hozzáteszi, hogy a zágrábi püspöknél, kinél igen sok 
kincsesei vonta meg magát s ki ezeknek kiadásával engesztelte meg Má
tyás királyt.6) Annyi bizonyos, hogy a heves indulatéi Mátyás király 
kezdetben igen haragudott Janusra s a hűtlenség bélyegével sújtotta, 
inagánvagyonát elvette s másnak adományozta; mert, úgymond, „nemrég 
a lengyel királyhoz s egyéb vetélytársainkhoz pártolt s áruló dudásként 
elfelejtkezve jótéteményeinkről, felségünk ellen lázadt.“ 7)

p Századox 1892. 55. —- 2) U. o. 556. — 3) Thuróczy IV. 67. — 4) Boufin 569. — &) 
Koller IV. 14. — cj Teleky Huny. kor. IV, 291. — 7) Koller IV. 446.
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Bonfin szerént Janus püspök papsága, hulttestét titokban visszaho
zatván, szurokkal bevont koporsóba helyezte. Nemsokára Mátyás király  
Pécs városát és templomát meglátogatta. A papság megkérte a királyt, 
hogy Janust, a költőt, kit, a király haragjától félve, eltemetni nem mert, 
méltóságához képest helyezhesse örök nyugalomra. A király a papságot 
balvéleménye miatt megkorholva, maga rendelte el a fényes temetést. *) 
Pallic „De litteratorum infelicitate“ (Az irók balsorsáról) czímű művében 
némi változtatással adja elő a dolgot. 0  is követségben volt akkor Ma
gyarországon s jól lehetett értesülve. Szerénte a szurkolt koporsóba zárt 
holttest a prépost lakásán volt. Mátyás király haragja már lecsillapult, 
mikor Pécsre jött s mindenfelé kerestette az élőnek hitt Janust, mire a 
prépost a királyt lakásába vezette s megmutatván neki a koporsót, így 
szólt: „Itt van, királyom, két év óta elrejtőzve a te Janusod, tőled és 
minden királytól biztonságban.“ Ekkor kérte a megszomorodott királyt, 
'Janus tisztességes eltemettetésére. A temetésen maga a király is részt 
vett, sőt, Gebhardi szerént,2) maga a király emeltette neki a síremléket. 
Tuberó előadása szerént a király megengedte, hogy Janus sírja fölé egyik 
költeményének négy utolsó sorát Írják:

Quiri etiam tacita jaceam ne ignotus in urna 
Signari hoc cineres Carmine mando m eos:
Hic situs est Janus patrium qui primus ad Istrum 
Duxit laurigeras ex Helicone Deas 
Hunc saltem titulum livor permitte sepulto 
Invidae non est in monumenta locus.
Ha némán is, de ne ismeretlenül feküdjem a sírban,
Poraimat ezen verssel kívánom m egjelölni:

Itt nyugszik Janus, ki az Iszter mellett fekvő hazájába 
Első hozta el Helikonról a babérkoszorúzta istennőket.
E ezímet hadd meg legalább kajánság, az eltemetettnek,
Hisz a sírban nincs már helye az irigységnek.

Bizonyos nz, hogy az irigység Janus halálánál nem játszott szerepet, 
ballépésének maga volt oka, de saját síriratának forrását is önmagában, 
saját fölfogásában kell keresnünk. E részben lelkületére világosságot vet 
a már idézett levél, melyet Galeottohoz irt,3) melyben az intéző körökről, 
a bíborosról és érsekségről szólva, melyeket barátja neki kívánt, azt mondja 
a bíborosról: „Annak törődjem-e csevegésével, kinek beszédét mindenki 
neveti s ki műveit még nem irta meg, mert nem ir s kinek verseit senki 
nem olvassa.“

Koller síriratnak Gvarinus költeményét ajánlotta,4) mely méltó Janus 
nagy tehetségéhez:

Pannoniae decus et nostri lux maxima secui i 
Hic situs est cunctis Janus gemende bonis 
Te Nemus Öonium laceris te musa capellis 
Te posita moestus flevit Apollo lyra.
Pannonia éke s századunk legnagyobb fénye i)

i) Bonfin üß!). — 2) II. 382. — 3) Koller IV. 194. -  * )  IV. 18.
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Itt van elhelyezve, a jóktól meg’siratott Janus 
(jobban: ki után a jók sóhajtoznak)

Téged, az Öonius ligete (a Parnassus alatt) s múzsa dúlt 
Fürtökkel s Apolló is letevőn lantját, búsan siratott

Hogy Mátyás király néhány évvel Jnnus halála után tényleg Pécsett 
volt, igazolja az, hogy 1476-ban Pécsett tartották meg az országgyűlést, 
melyben az a nevezetes, hogy ebben vetette ki a porta helyett a füstadót 
az országnagyok beleegyezésével, minden „füstre“ egy forint számíttatván, 
mi által a királyi bevételek tetemesen szaporodtak a nép terhére. 4) Bár 
az adózó népre ez nagy teher volt, mégis Mátyás halála után, Boiifin 
följegyzése szerént,2) azt sóhajtotta a nép, hatszorosan is megfizetnék az 
adót, csak ő támadna föl. E gyűlés októberben lehetett, mert 1467. évi 
október 15-ikéről találjuk Mátyás királynak egy Pécsről keltezett levelét.

Jnnus Pannonius idejében mint püspök-helyettes a lelkipásztorko
dás teendőit Iluendler Yitus végezte, ki előbb a karmeliták provincziálisa 
volt Német- és Magyarországban, s) E suffraganeusra nézve Koller száz
ötven különféle okiratot gyűjtött össze, melyek igen tanulságosak.

Látjuk, hogy ez időben püspökök általán nem végeztek a lelki dol
gokban semmit, hanem helyettest fogadtak, ki az összes teendőket, bizo
nyos csekélyebb fizetés mellett, teljesítette.

így Huendlernél olvassuk, hogy vizsgálatot rendelt el Zwoynna nevű 
faluban a plébános ellen, mert kőt hívével veszekedésben élvén, haláluk
kor a szentségek föladását tőlük megtagadta.4) 1450-ben olvassuk, hogy 
a székesegyházban papokat szentelt föl,5) rectifikálta az indulgentiákat, 
bizonyítványokat adott a fölszentelésről, oltárokat szentelt föl,0) búcsúkat 
engedett,7) megengedte, hogy valaki a városon kívül is mondathasson 
magának misét,8) elrendelte, hogy egy férfi és egy nő, házasságon kívül 
élvén egymással, addig a templomba ne bocsájtassanak, míg magukat 
meg nem javítják.9) Raholcsay László macsói bán nejének, Borbálának, 
40 napi búcsút engedett.10) Megfértőztetett templomokat újra fölszentelt.n ) 
Temetőket szentelt föl,17) mi akkor valószínűleg a püspöki hatáskörhöz 
tartozott.

Huendler Yitus megszerezvén e tisztséget, gondoskodott, hogy mi
előbb püspökké szenteljék, mi 1448-ban Bécsben történt meg, hol két 
püspök már volt s harmadiknak lluondter Yitus, a bataviai suffraga ne üst 
hívta m eg.1:l) Az idő folyván s a szükséges dolgokkal cl nem készülhet
vén, a pécsi püspöktől egyelőre halasztást kért.14) Első ünnepélyes misé
jét Bécsben tartotta a karmelitáknál. Kinevezési okmányát Y. Miklós pápa 
még 1447-ben állította ki s bodoni püspöknek nevezte k i.lr>) Akkor még 
nem voltak valóságosan czímzetes püspökségek s így a bodoni püspökség
nél is a pápa külön okmányban engedte meg a bodoni egyháztól való 
távoltartózkodását s hogy a pécsi megyében a püspököt helyettesíthesse.10)

p Dr. Csánkv, Századok 1SS:|. 523 —- 2) 655. lap. 3) Koller IV. 27U. — 4) IV. 251. 
®) IV. 275, 276. ci IV. 27S. -  1)  IV. 279. ») IV. 279. '■') IV. 587. -  I0) IV. 309.
m IV. 315. 15) IV. 319. — 13) IV. 332. — U) IV. 333. U) IV. 154. — W) IV. 259.
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Azaz, a jogalak tartatott inog s mégis csak czímzetes püspökség volt az 
in optima íörma.

A kérdés a suffraganeusnál legelőbb is a fizetés körül forgott, mire 
nézve Huendler kérdést is intézett a püspökhöz s András püspöktől azt 
a választ nyerte, hogy a fizetése ugyanaz, mit az előbbi suffraganeus ka
pott. *) — 14ö0-ból fömmiradt egy okmány, mely szerént Miklós és András 
püspökök s most a váradi alatt a suffraganeus fizetése 100 köböl búza, 
100 köböl zab a városban, ha pedig Hidason, vagy Szászvárét! kapná ki, 
úgy az udvari provisor azt elhozatni tartozik; úgy negyedévi részletekben 
fizetett 40 írt.2) Egyik alkalommal Huendler pénzül vette ki búzáját s 
kapott KM) köböl búzáért 20 Irtot.3) 1455-ben Huendler leveléből látjuk, 
hogy két hordó bort szokott kapni a küki-i (kükényi) püspöki helytartó
tól s más egyéb a háztartáshoz szükséges dolgokat,.4) A készpénz a ru
házatra lön számítva.5) Huendler e fizetéssel nem elégedett meg s fizetés- 
emeléssel javítani jövedelmét nem lehetett, tehát más módon iparkodott 
czélt érni. 1400-ban a szent András-teinplomábau lévő szent Ilona oltárá
nak mestere, László pap, meghalt, ennek helyét kérte a püspöktől, mert 
ennek jövedelméhez lakás is járult, mi a suífraganeusnak hiányzott. °) A 
kérdéses ház udvarral is bírt, mely a nagy templom iskolájához közel 
feküdt (prope scolain majoris Ecclesiae sit domus), tehát a székesegyház
nak akkor külön iskolája volt.

Ilyen gond nélküli hivatalt (beneficium non curatum) már Miklós 
püspök ígért Huendlernek, utasítván a káptalani prépostot s vicariust, ha 
egy üresedésbe jönne, azt neki (a püspöknek) tartsák fönn.7) Ilyen üre
sedésekért 1455-ben is látjuk Huendleri folyamodni s főképen a lakásért8) 
a nélkül, hogy czélját ebben elérhette volna. Fizetése mellett, különösen 
eleinte, többször törtónt, hogy adósságokat csinált,9) később azonban va
gyont szerzett s a püspöktől azt a jogot nyerte meg, hogy szabadon vég- 
rendelkezliessék.10) Egyébként a zaklatott püspöki teendők mellett nem 
igen volt kellemes élete a püspöki suífraganeusnak. Beckenslaer János 
egykori pécsi prépostnak fönmaradt egy levele, melyben Huendler életét 
festi; e szerént Miklós püspök, noha egészen magyar volt, Huendler iránt, 
ki német volt, nagy kegyelettel viseltetett s neki mindenben kedvezett, 
de Miklós utóda nem szenvedhette a németeket s a jó atyát semmikép 
se tűrhette. a) Ez időben Huendler iparkodott is Pécsről mindenkép sza
baduhu. Irt, hasonló állásért Váradra,.12) Egerbe,13) Kalocsára,14), Mátlié 
püspökhöz Fehérvárra. ,5) Végre eltávozott Nagyváradra, de ott az éles 
lég miatt nem maradhatott.10) Ez 1450 körül történt, a pécsi püspök ez 
idő alatt elvette tőle ama beneficiumokat, melyeket nem mint suffraganeus 
élvezett,1') végre mégis csak visszakerült Pécsre. 14(>0 körül Huendler 
mint már öreg ember, ki a magyar szóval nem tudott megbarátkozni,

1) IV. 335. — 2) ív. 291. — 8) IV. 290. — * ) IV. 331. — 5) IV. 338. — 6) IV. 310, 311. 
— p IV. 317. — «) IV. 341—342. — ») IV. 246, 247, 294, 304, 336, 355. -  i°) IV. 304, 314.

U) IV. 345. 12) IV. 326. i») IV. 327. ») IV. 339. - iS) IV. 340. IV. 355. -
7) IV. 354.
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Brassóba óhajtott nyugalomra térni. Az ajánlólevél, melyet ez ügyben 
Pécsről Brassóba Írtak, azt mondja, hogy az öreg úr mindenféle dolgok
kal s pénzzel rendelkezik, mert nagy jövedelmei vannak hivatala u tán ; 
egy kanoniával, egy doetorátussal bír, melyek egyike is elégséges a meg
éléshez, ha valaki vele cserélni akarna. E kívül Huendler mint püspök 
igen használható egyén s javait halála után oly helyen akarja hagyni, 
hol leikéről gondoskodni fognak.1) Mi lett tovább Huendlerrel, nem tud
juk, de olvasunk tőle néhány közmondásszerü költeményt, mi bölcselkedő 
elméjéről tesz tanúságot.

1475- ből olvassuk, hogy Máj ősi Mihály Baranyamegyo egyik nemesi 
bírája, ki Trinitáson kelt oklevelében a nyúlszigeti apáczáknak Cselén 
lévő malom iránt bizonyítványt ad .i) 2)

1476- ban a bajcsi monostor panaszt emel Villányi Márton ellen, hogy 
birtokait el akarja foglalni; az okmányban e Mártont vicebánnak s a ne
mesek jegyzőjének nevezik.3) Látható ebből, hogy a nevezett a bán he
lyettese, tehát a megye alispánja volt s így az akkori főispán a macsói 
bán volt. Itt találkozunk először a megye főjegyzőjének megemlítésével, 
kit a nemesek jegyzőjének neveznek s kiben a két hivatal akkor még 
egyesítve volt.

1478-ban Baranya főispánjaként Dakos Lászlót említik,4) a peres 
ügy azonban, mely Dobokai Dániel és a nyúlszigeti apáezák között peres 
versengés, mint magánügy, Dakos személyére nem ad semmi felvilágosítást.

Pécs városa ez időben egészen magyar volt, mi, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy városainkat a külföldről besereglő iparos osztály általán né
metté szokta átalakítani, figyelemre méltó jelenségnek tekintendő. A lakos
ságnak nagyon csekély töredéke lehetett német ajkú. Mutatja Iluendler 
Vitus snffraganeus esete, ki utolsó éveiben főleg azért kívánkozott el 
Pécsről, mert nem beszélvén magyarul (totus teát unus, mond az okmány), 
nem talált még alkalmas német szolgaszemélyzetet se.5)

Az akkori karmeliták között fölmerült súrlódások, kik a Pécsből 
küldött német priort nem akarták elfogadni s a város által vissza is küldet
ték, Pécs városának a karmelita-provincziálishoz küldött levele élénken 
igazolja, hogy nemcsak a szerzetben voltak a magyarok többségben,8) 
de az egész városban így volt; magukról a püspökökről is azt mondják 
az okiratok, hogy magyarok voltak s hogy a németet nem szenvedhették, 
így a németek az isteni tiszteletet illetőleg csak egy oltárra szorítkoztak, 
hol németül hallgathattak szent beszédeket. Bírunk egy okmányt 1460- 
ról, melyben a németek oltáráról (altare theutonicorum) történik említés, 
amelynek rektora Simon pap volt.7) Okmányaink megörökítették Sax  
Konrád nevét, kit lluondler Becsbe küldött s a neki adott passualis pécsi 
polgárnak (concivis civitatis quinque ecclesiensis) nevezi; Weishaup Ba
lázs pécsi polgárt Szóbelibe küldi Huendler.9)

i) IV. 297. -  2) Dl. 17656. — 3; Zay ez. levéltára. — «) Dl. 18087. — 5) Koller IV.
297. — 8) Koller IV. 265. — i) Koller IV. 297. — 8) u. o. IV. 327.
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Hasonlót lehet mondani a megyéről is, különösen ama részről, mely 
a Dráván innen van s melyet történeti alakulásai folytán a megye tör
zsének kell tartanunk. E korban a bírói eljárás némikép módszert változ
tatott s hatalmaskodások eseteiben, melyek a perek legnagyobb részét 
képezték, nemcsak a í'öldesurakat vonták perbe, kik sok esetben a javukra 
tett hatalmaskodásokról tudomással sem bírván, perüket elvesztették; ha
nem az egyes hatalmaskodó községek lakosait, kiknek neveit az okiratok 
ekéi» megörökítették. A számtalan ily okmány a legkülönbözőbb közsé
gekből erős bizonyítékul szolgál arra, hogy azok lakói mind magyarok 
voltak.

A török rabló-kalandok, melyek néha egész Baranyáig hatoltak, ha 
egyeseknek károkat okoztak is, sem a magyarság, sem a jólét fényén 
homályt nem ejtettek. A török kihágások legtöbb esetben a papság s fő
képen a szerzetesek ellen irányultak; így a zebegéni monostorról még 1450- 
ből is tudjuk, hogy apáttal bírt, *) mégis 1483-ban a pápa Zebegént mint 
javadalmat, Zsigmond pécsi püspöknek adja s az erre vonatkozó okmány2) 
megjegyzi, hogy az nem is bír oonventtel, mert azt a törökök dúlása vég- 
kép lerontotta, noha e monostor, a legnagyobb valószínűség szerént, Mo
hács alatt s a csata gyásztere fölött feküdt.

Egészen másként áll a magyarságot illetőleg a drávántúli részekkel. 
A török-dúlások okozhatták, hogy e vidéken erősen megfogyott a magyar
ság; hatalmas oligarchák voltak ott a birtokosok, kik a törökkel folytonos 
küzdelemben állottak, hadaikat saját birtokaikon toborzották, kik azután 
a csaták viharaiban elvesztek s a hon maradt nép védelemben is szűköl
ködvén, még könnyebben esett áldozatul a rabló török hadaknak. Az ura- 
ságok tehát szívesen fogadták a szláv ajkú népet, melyet ugyancsak a 
török hatalom nyomott délvidékről az egykori Valkó-, Baranya- és Kőrös
megyék tereire. E hatást főkép abból látjuk, hogy egy század lefolyása 
alatt a falvak nevei elváltoznak, a magyarhangzású szavakból rácz szavak 
válnak, bizonynyal, mert lakossága is megszűnt magyar lenni. így pusztí
totta az évszázadon lassan haladva a magyar nemzetiséget a török horda 
aknamunkája. Innen van, hogy a XIV. század elejéről származó falú- 
jegyzékekben majd kivétel nélkül vagy magyar, vagy erősen megmagya
rosított neveket találunk, minők mostani helyneveink is. így Kórógyvár 
tartozékai, melyek Valkómegyéhez tartoznak, csupa nagyar nevek. Ellen
ben Matucsina tartozékai 1472-ben íratván össze, azokból 6 magyar név 
és 13 rácz. Nekcse és Podgorács vidéke azonban már a XV. század ele
jén is nagy részben szláv ajkú lakossággal bírt; így Nekcséhez 1407-ben 
tartozó 03 községből csak tizenkilencznek van magyar neve és Podgorács 
26 községéből csak kettőnek.

Janus Pannonius 1434-ben születvén, csak 38 éves volt, mikor a 
világ őt elvesztette 1472-ben. Több ideig halála ismeretlen volt, így Má
tyás csak 1473. szeptember 10-én adományozta a pécsi püspökséget s i)

i) Zsély fasc. 213—2513. -  2) Koller IV. 432.
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egyúttal !i pécsi várat — melyet a király időközben helyreállíttatutt — 
Ernost Zsigmondnak. Nem tudható, azért-e, hogy c jeles férfiú származása 
nem tetszett a pápának, vagy Mátyás király önkéntes eljárása bántotta-e; 
Zsigmond püspök megerősítésében eltért a kánonjog szabványaitól, nem 
nevezte ki őt püspöknek, hanem a pécsi püspökség időbeli és örökjavai 
adminisztrátorának jelölte s e ezíin alatt fizettette meg magának a 3300 Irt 
kinevezési díjat.

A világiak azonban ily szőrszálhasogatásról nem vettek tudomást. 
A pécsi és zágrábi püspökségek között Pozsegamegyo tizede fölött per 
folyt s mikor az ügy Mátyás király elé került, az okmányban Zsigmon- 
dot maga is választott és megerősített püspöknek nevezi.J)

A család, melyből Zsigmond püspök származott, elég jeles család 
volt. Istvánly előadása szerént, Ernost János Sveviából jött hazánkba;2) 
nemsokára honosságot nyert s a magyarok általán Hampó névvel jelölték 
a családot. Mátyás király leveleiben a magyarosított alakú Ernust név 
olvasható. Az emlékkövén, melyet Zsigmond a várbejárat lölé tétetett s 
a melyet később a püspöki kertben helyeztek el, e szavak állanak : „Sigis- 
mundus Ernestus Episcopus Quiiupieecslesiensis me fieri fecit 1498.“

Ernost Jánosról Honfiú, Istvánly emlékiratai (jegyzékei) azt mondják, 
hogy zsidó volt (ein getaufter Jud), ki azonban 1467-ben már királyi kincs
tartó, utána Sklabina örökös ura Turóczmcgyében, később e megye örökös 
tőispánja. Volt két fia is: Zsigmond és dános.

Zsigmond mint veszprémi pap nyerte el a pécsi püspökséget, másik 
íia, dános, a Csáktornyái uradalmat kapta adományban Mátyástól.3)

Zsigmond püspök tevékenységéről 1475-ben olvassuk, hogy végkép 
rendezte Miklós püspök alapítványi ügyét, melyet, mint előadtuk, előde 
dnnus Pannonius csak megkezdett, de be nem fejezett. 4) A heves indu
lata Mátyás királyival neki is volt összeütközése, mert a király eltiltotta 
Zsigmondot Pozsegamegyében a tizedek szedésétől, de a tilalom csak 
néhány napig tartott; kedélye lecsillapulta után már irt dános pozsegai 
főispánnak, hogy a, pár nap előtti tilalmat visszavonja.5)

1478-ra esik ama nagyszerű hatalmaskodási eset, melyet Zsigmond 
püspök a nyúlszigeti apáczák Csele nevű birtoka ellen intézett, mely Mo
hácstól északra, a később híressé vált Cselc-patak mellett feküdt s mely 
hatalmaskodásban sok pécsi s mohácsi egyéniség vett részt; többek között 
több pécsi kanonok is, miből látható, hogy a hatalmaskodás ez időben 
nem esett amaz erkölcsi beszámítás alá, mint napjainkban, hanem csupán 
jogi eszköznek tekintetett.

1478-ból olvassnk, hogy IV. Sixlus pápa, György kalocsai érseknek 
megengedte, hogy a pécsi prépostság jövedelmeit is húzhassa,c) tényleges 
nagyprépost tehát ez időben Pécsett nem volt.

!) Koller IV. 410. - - )  Lil>. 1. -  3 ) Fessler V. 518. — 4) Koller l\.  400. — ö) Koller
lV. 410. — 0) Koller IV. 411,
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1481-ben IV. Sixtus megengedte, hogy Pécsett nemcsak a székes- 
egyházban, miként azt előde, II. Pál rendelte, de az összes templomokba 
beléphessenek az exkomnninikáltak és misét hallgathassanak. A kiátko
zottak megjelenése az isteni tiszteleten nagy kellemetlenséggel járt, mert 
azt azonnal megszakítani s a harangokat megkondítani kellett, ily módon 
utasították ki azokat a templomból s mit az exkommunikáltak a zavar 
előidézésére fölszoktak használni. E bajt megszüntetendő, miután Pécsett 
különösen sok halotti misét szolgáltattak, folyamodott Zsigmoiul püspök 
az engedélyért a pápához.1) Látni való, hogy a pápa hatalmi eszközei még 
divatosak voltak ugyan, de a, 
kor igényei kényszerítették 
őket saját hatalmi eszközeik 
meggyengítésére.

1480-ban IV. Sixtus a 
trinitási apátság birtokait An
tal megazai püspöknek adta, 
azaz commendatoriusuak ne
vezte ki s e méltóság tulaj
donosa valamely gazdag szer
zet élén, annak vagyonát a 
maga hasznára szokta volt 
kezelni, mi tetemes jövedelmi 
forrás gyanánt szolgált, de a 
szerzet föntartására mégis any- 
nyit kő teleztetett adni, hogy 
a monostor s annak hígjai 
magukat tisztességesen fő le
tarthassák. Magától érthető, 
hogy mikor a pápaság a szer
zetek birtokait csupán anyagi 
szempontból tekintve, papjai 
részére jövedelem - forrásnak 
minősítette, nemcsak a szer
zetek S vele a tudomány S Ernest püspök emlékköve,
humanizmus föl v i rágzásái i a k
vetett gátakat, de a ferde erkölcsi befolyás súlya alatt elvesztette saját 
támpontját is. Látjuk ez időben, hogy a pécsváradi apátságot majd egy 
kanonok, majd egy püspök bírta mint mellékjövedelmet; a zebegéni apát
ság birtokait a pécsi püspök kapta, de rombadőlt monostorának vissza
állításáról szó se volt, mert annak a püspök anyagi érdeke állt ellent. 
A czikádori apátság a cziszterczita szerzeté, a be nézések, majd világi pap
ság kezére jutott. Az átalakulás tehát, magában az egyházban indult meg 
lassan, önkéntelenül. i)

i) Koller IV. 429.
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1487- ben Mátyás király Pótnál- Márkus segesdi plébánost és tör- 
vénytudort helyezte a pécsi szent András-kápolna rektorátusába, ezímzetes 
prépostnak eltávozott Erdődi Tamás helyett, ki nem más, mint a később 
oly nagy hírre vergődött Bakócx Tamás esztergomi érsek, ki tehát szintén 
Pécsett volt. *)

Ugyanez évben Gergely székesegyházi főosperes, Albert vikárius és 
Fekedi Mihály kanonokok feloldottak egy plébánost az egyházi átok alól, 
kit az okból sújtottak, mert egy társát bezárta s jövedelmeit elhúzta.2)

1488- ban Zsigmond pécsi püspök és Szent-György várában lévő pro
visura, András, Nekcsei István és Losetzky János várnagyok panaszt emel
tek Bánffy, másként Dersfy de Szerdahely által egy Szent-Györgyön elkö
vetett hatalmaskodásért.3) Hasonlóan emelt panaszt a püspök a miatt is, 
hogy nevezett Bánffy, András provisort, ki Roicha (Orahovicza ?) város
ból Bátra bizonyos edényeket vitt, rabul ejtette.4) Látni való, hogy itt 
Ivánka Szent-Gyürgy váráról tétetik említés, mely tehát akkor még a 
pécsi püspökség kezén volt.

Ez időben nyerte meg a pécsi káptalan Beromendet moroszlói Csu- 
por Miklós erdélyi vajda magbaszakadásával. Az okmány5) a káptalan 
nevét ugyan elhagyta, de legvalószinüebben a pécsi káptalan értendő.

Év nélküli okmánynyal is bírunk ez időből. Mátyás király megerő
sítette ama cserél, mely szerént a pécsi prépost s a pécsi kántorkanonok 
egymásnak adták állásaikat.6) Ugyancsak Mátyás király megparancsolta 
a pécsváradi konventnek, hogy készítsen más okiratot a még Janus Pan
nonius által a püspökség javára megvett szellőkről, melyek Baranyában, 
úgy Somogymegye Farkai, Tapolcz és Ritó nevű helyein vannak, mert 
az okiratok véletlenül eltévedtek.7) Mátyás király meghagyta Zsigmond 
püspöknek, hogy egy monostor commendatariusát minden igaztalan meg
támadás ellen védje,8) de itt nem a trinitási apátság értendő, mert az 
okmány a monostort egy „T“ vértanú tiszteletére fölszenteltnek mondja 
s a commendatarius is nem Antal, hanem János, ki Mátyás királynak 
capellanusa volt. Továbbá Mátyás király a pécsi káptalannak azt a kivált
ságot adta, hogy alattvalói fölött biráskodhassék minden ügyeikben, leszá
mítva a lopást, gyilkosságot, rablást, tűzgerjesztést és más nyilvános bűn
tetteket. 9)

Mindezekből látható, hogy Mátyás király nemcsak megsemmisítette 
a hatalmat, melylyel a pápa a hazai egyház ügyeibe befolyt, de azontúl 
magához is ragadta azt; élénken beavatkozott a káptalan ügyeibe, kano
nokok s mi több, a rektorátusok választási ügyeibe is — és hatalmának 
gyakorlása által függővé tette ezek hatalmát; ezzel kétségkívül ép annyi! 
ártott a vallás ügyének, mint maga a hierarchiai hatalom.

1490. április G-án érte hazánkat a gyász, hogy egének egy fényes 
csillaga hullott le. Meghalt Mátyás király. A fény letűnése után sötét

i) Koller IV. 43G. és 439. — 2) Koller IV. 440. — 3) Dl. 19408. — •*) Dl. 19409. —
5) Koller IV. 448. — 6) Koller IV. 451. — 7) Koller IV. 454. — » )  Koller IV. 455. — ») Kol
ler IV. 458.
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napok virradtak a magyar nemzetre. Már a virradat se derűt, hanem vészt 
jelentett; ott, állt az árván hagyott s gyámra szoruló nemzet a király
választás gondjaival. Sajnos, hogy e gondokat nem a tiszta hazaszeretet, 
hanem az intéző körök önzése vezette, kik megunva Mátyás vaspálczáját, 
olyan királyt kívántak a trónra helyezni, ki önkényüket korlátolni nem 
fogja, másrészt egy elszigetelt Magyarország fonál Ifisát lehetetlennek tart
ván, oly szomszédos király felé irányult a törekvés, ki ezzel két ország 
hatalmát egyesítse, melyre még Mátyás király is a szomszéd országok 
megszerzésének vállalata által törekedni látszott.

így ejtették el Corvin János megválasztásának kérdését. A nagy 
király méltatlan özvegye, Beatrix, már május 17-ikére összehívta az ország
gyűlést, Rákos mezejére, melyre Pécs püspöke is hivatalos volt.

Ujlaky Lőrincz, Kanizsay György, Székely Jakab, Keserű István, 
Széesy Tamás, Beriszló Péter, a várnai perjel és Zsigmond pécsi püspök 
pártolták Corvin János herczeget és őt óhajtották a trónra; az országos 
urak nagyobb része elfelejtette Mátyás királynak tett ígéretéi. Részben 
ezek közé tartozott Hnmpó Zsigmond is, ki csak akkor állt a Corvin- 
pártra, mikor a pécsváradi apátság elfoglalásáért tőle a büntetlenség biz
tosítását nyerte; e kívül három várat kívánt Corvin Jánostól, melyeket 
tőle Mátyás elvett és fiának adományozott.1) Mindezeket ugyan Ulászló 
pártja is előzőleg megígérte a pécsi püspöknek, ki azonban mégis Cor
vinhoz ragaszkodott. Corvin pártja erős volt, de erélytelen.

Zsigmond püspök a király választási gyűlésre ezer lovassal indult 
meg Pécsről, de elkésetten érkezett. Erélyesebb, ravaszabb s önzőbb volt 
ama párt, mely különböző irányban szervezkedett s Corvin elejtésében 
egyesült. A párt szerepvivői Dóczy Orbán egri, Preusz János nagyváradi, 
Bakócz Tamás győri püspökök, Báthory István Erdély fejedelme, Zápolyai 
István szepesi gróf és az özvegy Beatrix voltak, kik megfelejtkeztek Má
tyás király jótéteményeiről s megunva annak orélyét, a tohonya Ulászlót 
hozták az ország nyakára.

Ily pártot legyőzni, fondorlatain kifogni, önzésüket elnémítani s Cor
vin részére megnyerni, lehetetlennek látszott, annál inkább, mert György 
kalocsai érsek, ki a, párt vezérletére vállalkozhatott volna s ki Corvin 
pártján állott és ezzel együtt egy zivataros éjen ment a közeledő pécsi 
püspök jelentékeny serege elé: a Beatrix incsel kedéseivel lekenyerezett 
pápai követ intelmei folytán a politikai akcziót abbanhagyta s tétlenségre 
tért vissza egyházmegyéjébe.2)

A pártfőnökök tehát azt határozták, hogy ott hagyják az országgyű
lést, s fegyverrel fogják Corvin Jánosnak a koronát megszerezni s Buda
várai erős őrizettel fedezve s a királyi jelvényeket magukkal hozva, útnak 
indúltak Pécs felé, hogy maguknak nagyobb fegyveres erőt gyűjtsenek. 
Az ellenséges párt azonban Báthory Istvánt s Kinizsy Pált utánuk kül
dötte, ezek őket utolérvén Tolnában a Csont-hegyen, ez évi július 4-én i)

i) Századok 1885. 108. — 2) Századok 1883. 733.
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vívott véres ütközetben szétszórták. Egykorú okmány Csontmezőnek ne
vezi c helyet (valószínűleg prehistorikus temető), mely Zabatlion község 
szomszédságában terült e l.1) A csatateret tehát Kö lesd tői nyugatra kell 
keresnünk. Hetven előkelő foglyot ejtettek s a Budaváráról elhozott kin
csek egy részét is zsákmányként nyerték. A két sereg ereje egyenlő voll 
ugyan, de ('orvin könnyű hadai Beatrix nehéz lovassága rohamának nem 
hírt ellentállni.

A vesztett csata erkölcsi nyomása alatt s a rákostéri izgalmak után, 
mikor a tulajdonképeni munkának megkezdődnie kellett volna, Pécs váro
sában a pártvezérek maguk hasonlónak meg egymással. Bár a pécsi 
püspök szívesen látott vendégei voltak, de a budai hírek a, párt hígjait 
igen elkedvetlenítették. Székely Jakab Styriába vonult és Miksához pár
ttól, Ujlaky Lőrincz visszatért birtokaira, maga ('orvin János is reményt- 
vesztvo húzódott vissza slavóniai jószágaira.

A pártnak legvégsőig ragaszkodó hívét, JInmpó Zsigmond pécsi 
püspököt, és Ráskay Balázs budai prefektust, Bakócz és Dóczy püspökök
nek sikerült rábírni, hogy Corvin Jánossal a békét létesítsék, melylyel 
ez lemondott a trónra való igényeiről s a koronái, melyet Pécsről magá
val vitt, az ország rendéinek visszaadta.

Mikor Ulászlót királynak megválasztották és a koronázást 1400. évi 
szeptember 18-án Székesfehérvárott megünnepelték, a szelidlelkü ('orvin 
János a király jobbján, Zsigmond püspök pedig balján haladtak a menet
ben, kik a választott s megkoronázott királyhoz mindvégig hűek maradtak.

Zsigmond püspök kötelességének a koronázási ünnepélyen elegei 
tevén, miután még jobban is meggyőződött Ulászló tehetetlenségéről, de 
a teret a nagy rálátó oligarchia s önző püspökök már elfoglalták, a köz- 
iigyeklől teljesen visszavonulva jött Pécsre.

E körülmény gyanút keltett Ulászlóban és különösen az, hogy a 
királyi sereghez a legkevesebb katonát küldte, holott., Tubero megjegyzése 
szerént,2) az ország legjövedelmezőbb püspökségét bírta és sok magán
vagyona is volt. Gyanú támadt, hogy Pécs püspöke titokban tán mégis 
tovább fűzi Corvin János trónra emelésének eszméjét s Miksa is a pécsi 
püspököt hűtlenségre csábítandó, ennek a salzburgi érsekséget ígérte oda, 
mit azonban a pécsi püspök visszautasított,8) a király azt határozta, hogy 
elküldi Pécsre Kinizsy  Pált, egy kissé körültekinteni a püspöki udvarban. 
Kinizsy  eljött Pécsre, itt azonban meggyőződött, hogy mind a püspök, 
mind Pécs város polgárai erősen ragaszkodnak Ulászlóhoz, miért méltá
nyolva azok jóindulatait, a királyi tanács előtt Pécs városát s püspökét 
a. legnagyobb dicséretekkel halmozta cl.

Ez időtől Ulászló gyakran vette igénybe Zsigmond püspök tanácsait ; 
őt, Lukács Csanádi püspök után, ki nem egészen hűen látszott a királyi 
kincstárt kezelni, kincstartóvá tette, majd, mikor testvéreivel való érteke
zésre Lőcsére ment, őt és Fodor István szerémi püspököt nevezte ki Buda-

P Hazai Ok. VII. 484. — 2) Lásd Bonfm Dec. 5. L. 2. — 8) Fessler V. 518.
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vár kormányzójává. A törökök elleni harczokban folytonosan Zsigmond 
tanácsaival élt s oldala mellől el nem eresztette. így változott át a király 
s püspök közötti teszült viszony barátsággá.

Mátyás király a megyék igazgatását szabályozta, a peres ügyek me
netéi megrövidítette s a munkát kevesbítette; ez lehet tán egyik oka, 
hogy a megyei életből oly kevés adat áll rendelkezésünkre, de ok lehet 
az is, hogy az akkori okmányokat a török pusztítás nagyon érte és meg
semmisítette. Az adás, vétel, csere s egyéb magánjogi ügyeket kizárólag 
a káptalan s konventek végezték; a peres ügyek a megyéhez tartoztak.

1492-ből olvassuk, hogy a megye alispánjai Kápolnay Miklós és 
Istvánffy István, kik Nagyfalúban tartottak közgyűlést.* 1) Mindkettőnek 
utódai szerepet játszanak a későbbi történetekben is. Ugyanekkor Sar- 
káiidy János az alispán, ki Simon hátai apát elleni hatalmaskodási ügy
ben kiküldöttként szerepel. — 1493-ban az alispánok ugyanazok,2) csak
hogy Kápolnay nevéből az okiratban csak . . . olnay olvasható. Szintén a 
nagy falúi gyűlésből egy Kispeterden elkövetett hatalmaskodásról tesznek 
jelentést, melyet gercdei Bak János nemesi biró vizsgált meg. Ugyanez 
évben nemesi bíróként találjuk Sárkány  Mihályt Versendről. 3) Meg kell 
említeni e helyen, hogy 1447-től Baranyavármegye országgyűlési követei
nek neveit is tudjuk egész idáig, ezek Nyakatlan  Miklós, Dobokay Mi
hály, Bójay  György, Herendy László (Hörend helyett hibásan Hervad), 
Semenyey Mihály, Kercz Máté, Pazoni Benedek és Iúílloy János.4)

1495-re esik, hogy Ulászló király Pécs püspökét megláfogatta s a 
város falai között egy hónapot töltött. Mi történt itt márczius és április 
hónapokban, azt leghívebben visszaadja nekünk a királyi kiadások és be
vételek könyve, melynek eredetijét a bécsi udvari levéltárban őrzik. Koller 
ezt a Festetieli-család levéltárában lévő másolatból a püspöki levéltár 
számára lemásoltatta.5) Az érdekes gyűjtemény az 1490- és 1495-iki 
számadásokat foglalja magában.

A főok, a miért Ulászló Pécsre jött, Ujlnky Lőzincz hűtlenségi esete. 
Ujlnky, mint tudjuk, már a királyválasztás alkalmával Ulászló ellen volt 
s nem akart kibékülni sem a választással, sem a királyival.

Már 1493-ban Ujlnky a kalocsai, pécsi és szerémi püspökségek jószá
gain hatalmaskodott és kis Horvátiul szövetkezett, kit az országgyűlés 
a haza ellenségének nyilvánított.6) De titokban a törökkel is szövetkezeit 
s mikor ez Mitrovicznál (akkor még Szent-Dömötör) a Száván átkelt, ga
rázda módon pusztította a vidéket, leszámítva Ujlnky birtokait, melyeket 
a török bizonyos jelek után fölismert.

Ulászló tehát szükségesnek találta Ujlnky megfékezését s megalá
zását. Hadat küldött ellene, mely legyőzte őt, és birtokaitól megfosztotta. 
A királyi regrestrumokban olvassuk, hogy ez ügyben Grecz-, Leóban- (Lei- 
bach), Cylia- és Rachenburgba királyi iratok küldettek, hogy az Ujlnky

i) Dl. 1981)3. — ä) Koller VII. 325. — 3) llóvai divers. III. 33. — p Lehoczky Stciu.
1. 187. — s) IV. 475. — «) Horváth Ili. 208.
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Lőrinczhoz való csatlakozás megakadályoztassék és Ujlaky Lőrincz édes 
anyját Tamás pécsi prépost Illőkről (Újlak) három királyi kocsin Palota- 
várába vitte télnek idején s ugyané kocsikon a prépost Pécsre tért vissza. 
Az ebbeli 24 Irt kiadást 14514. decz. 80-án jegyezték a regestrumba. Követ
kező év január 5-én Ujváry castellanus Ujlaky Lőrineztől a várat a 
királynak kezeibe szolgáltatván, 50 forint jutalomban részesült. Geréh 
Péter Zatha várát ostromolta meg, később pedig Mezericzky. Mindkét 
ostrom hírvivői a királytól jutalomban részesültek. A gyenge király ily 
eredmények után is inkább barátságot óhajtott mint igazságot s azért jött 
el Pécsre, hogy a pártütő Ujlaky helyzete által kényszerítve boruljon a 
király lábaihoz, hogy azt visszavehesse kegyeibe. így is történt; Ujlaky 
eljött Pécsre s vétkét megbánva, kegyelmet kért. a királytól, mit meg 
is nyert.

Mind a királyra, mind Ujlakyra nézve ez igen kényes politikai ak
tus volt, mert mindkettő háta mögött állott a török. A királyra azért, 
nehogy még jobban magára haragítsa ez örökké nyughatatlan hatalmat, 
Ujlakyra pedig azért, mert ezzel szószegőnek látszott a török előtt.

Szükséges volt tehát a török hatalommal is érintkezésbe lépni s az 
azzal való érintkezést a közelben, azaz Pécsett bevárni. E czélból Pécsett 
egy Tatmis nevű ifjat bíztak meg, hogy menjen a török követ (orator) 
elé s bírná reá, jönne el Pécsre. Tamás ifjú 4 forintot kapott az út költ
ségeire. A török követ el is jött Pécsre, hol nemcsak ünnepélyesen fogad
ták, de tiszteletére lovagjátékot rendeztek és sikerült a kérdést békességes 
úton megoldani.

Maga a békekötés márczius 27-én történt Pécsett, melynek nem egy 
nevezetes s a köztörténethez tartozó pontja volt. A regestrumban azt 
olvassuk, hogy a békekötés alkalmával a török követ részére a fiskus 
egy kupát vett s adott ajándékba, melynek ára 51 forint volt, miből lát
ható, mint virágzott akkor az arany-ötvösség Pécsett. Ulászló azonban 
nem elégedett meg a fiskus által adott ajándék értékével, hanem paran
csára még 200 forint készpénzt is kapott a török követ. Látszik, mily 
csínján bántak ez időben a törökkel.

A királynak huzamosabb itt tartózkodása alatt, a főbb dologtól elte
kintve, még egyéb aprólékosat kell megemlíteni.

így ez ittléte alkalmával fogadta a király Miksa követeit, kik tisz
telegni jöttek. Ebbéli kiadásait a bor s egyebekre a fiskus 95 Írtra szá
mítja föl. A király ittlétének ideje a farsang végére esett, melyet nagy 
lakomával ültek meg s melyen több vendége volt, semmint előre számít
hatták, úgy, hogy a hiányzó késeket és selyem asztalkendőket meg kel
lett vásárolni, melyekért a fiskus 8 forint kiadást csinált. Nem kételked
hetni, hogy a király Pécsett léte alkalmával az iskolákat is meglátogatta. 
A fiskus kiadásai között olvassuk, hogy Bradacs előterjesztésére a „schola 
major“ (nagy iskola) növendékei 8 forint ajándékot kaptak. Továbbá meg
látogatta a pécsi szent Ferencz-rendű barátokat, kiknek szerzetük akkor 
is ott állt, hol jelenleg; ezeknek a király egy forintot ajándékozott. Meg-
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látogatta az apáczákat (milyeneket, nem tudni), ezeknek olajra hat forin
tot adott. Márczius 8-án kettős ünnep volt akkor Pécsett, mert Mária- 
ünnep volt és Tamás prépost első miséjét mondta. Mindkét istentiszteleten 
részt vett a király s a Mária-ünnepre három forintot s Tamás prépost 
ünnepélyére négy forintot adott az offertoriumra. A lovagjátékra a fiskus 
Zekerch királyi udvarosnak négy forintot fizetett. Ugyan márczius 8-ra 
esik, hogy a király megerősítette amaz adományt, melyet a pécsi püspök 
bizonyos bogdásai, jelenleg is élő családnak le t t ;1) az okmány a pécsi 
várban kelt.

Pécsi tartózkodása idejéből a kiadási könyv még a következőket je
gyezte föl: Márczius utolsó napján Pécsett, a török császár orátora és 
családja, valamint az erdélyi vajda követe, a transalpini vajdaság felé 
való útjokban, a királyi emberekkel együtt, kik őket kísérték, úgy lovaikra 
elkelt 364 forint. Április 3-án Marsaik királyi nunczius és Kázimir dux 
Pécsről Vratizlavra indulván, tiz forint költséget kaptak. Április 0-án a 
pécsi várőrség gyalogságának mulatságára (pro bibalibus) adtak 7 forintot. 
Április 8-án a pécsi kisprépost kulcsárjának adtak 2 forintot. Április 5-én 
a szent Miklós-barátoknak a vár falain kívül 8 forintért egy kelyhet vett 
a király. Ezek pálosok voltak. Aprilis 6-án a pécsi káptalan jegyzőjének 
különböző fassionalis levelekért Lőrincz dux és Corvin János részére a 
király 16 forintot adott. Április 10-én a szent Jakab-hegyi remetéknek 
Pécs fölött 10 forintot. Ez volt az utolsó költség Pécsett; a király tehát 
e nap után hagyván el városunkat, Bála, Szegzárd és Fehérváron át 
Budára tért vissza az országgyűlés megnyitására.

Az itt jelzett pénzösszegek előttünk igen kicsinyeknek tűnnek föl, 
mégis nem megvetendő összegek ; tudjuk ugyanis, hogy a király a fönt 
említett Tamás prépostot (ki nem a kisprépost volt, mert a kiskáptalan 
csak vallási dolgokkal foglalkozott s e prépost Laki Péter volt) Temes
várra küldte s utazási költségeit 10 forinttal díjazta. Hasonlókép Szabács 
várának megtekintésére küldte és 8 forintot adott a költségeire. Orgonás 
János pécsi kanonokot a király egy levéllel szintén Temesvárra küldte, 
ki az utazásra 8 forintot nyert.

Az utazási költségek e csekély voltából lehet következtetni az akkori 
magas pénzértékre s ekkor kelti föl figyelmünket, minő nagyszerűek lehel
tek ama lovagjátékok, melyeket a király Pécsett a török követ ittléte 
alkalmával rendezett, mikor annak költségei öl forintra rúgtak.

Fönt említett királyi regestrum Baranyavármegye akkori viszonyaiba 
enged betekinteni. 1494-ben Baranyavármegyében dikátorok (vagyis adó
szedők) voltak Porkoláb György és Litteratus János; a királyi dika egy 
forintot tett ki. 1495-ben 15018'/2 forint folyt be s Tolnában ugyanez év
ben 10031V2 forint, Zalában 8979 forint, Mosonban 9023 forint. Ezek sze
lént Baranya ama vármegyékhez tartozott, melyek legtöbb adót fizettek. 
Baranyának akkor 21646 portája volt, öt lelket számítva egy portára,

2a*
1) Koller IV. 4ü8.
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mintegy 75.000 ember fizetett adót és 108-ezer ember volt lakosságá
nak száma.

Ez összegekből Baranyában kiadásba ment 1494-ben 9000 forint, 
1495-ben 9043 forint; a comeseknek s bíráskodásra adtak 1494-ben 34 fo
rintot, 1495-ben 28 forintot. A dikátorok kiadása 1494-ben 325 forintot, 
1495-ben 200 forintot tett ki.

Érdekes tudni azt is, kik nem fizettek adót és mennyit tett ez ki ? 
Geréb Péter birtokai 2022 irt, a püspök birtoka 3404 frt, az aurani perjel 
403 frt, az egri püspök 131 frt, Lőrincz vezér (Ujlaky) 42 frt, a pécsi 
hospitálisok 63 frt, Mekcsei István 8 frt, pécsi apáczák 12 frt, Magin János 
adója 23 frt, 105 különféle leengedés 520 frt, hátralék a, nemességnél 
200 frt, összesen 6828 frt volt az adóhátralék. Nem tekintve a hátralékot, 
a meg nem adóztatott birtokok után 6628 frt járt volna, mi az összes 
kivetésnek mintegy harmadrészét tette ki.

A püspöki vagyon, mely jogszerűen nem viselt adót, az adózás ha
todrésze s így lehet állítani, hogy a megye hatodrésze püspöki vagyont 
képezett. A papságból a pécsi püspök után legtöbbet bírt az egri püspök. 
A világi elemekből Geréb Péter vagyona, az adó szerént, közel tized ré
szét képezte az összes baranyai birtokoknak, míg Ujlaky Lőrincz birtokai 
Baranyában alig fél százalékot tettek ki, mert birtokai inkább Valkó- s 
Szerémmegyében voltak. Geréb Péter atyja valószínűleg Geréb Má
tyás, ki 1483-ban Kroáczia bánja volt, kiről Mátyás király a pápához 
irt levelében elmondja, hogy a törökök betörvén, Geréb Mátyás kész se
reggel lépett ellenük.1) Geréb Péter és Geréb István 1499-ben kapták 
Mátyás királytól Valpó váréit és tartozékait 187 községgel, melyek leg
nagyobb részt a Dráva jobb partján feküdtek.2) Előzőleg kapták 1486-ban 
Harsány várát s községét, Nagyfalút, úgy Szántó és Babócsa ma már 
nem létező községeket, melyek Nagy-Harsány alatt feküdtek.;t) Ugyanez 
évben kapták a magvaszakadt Szentgáti János birtokait;4) 1481-ben kap
ták Bodolyát, Bács mellett, 25 akkori s most is meglévő községgel.B)

Ujlaky Lőrincz birtokai Baranyában alig fél százalékot tettek ki. Uj
laky  leginkább Czún vidékén bírt birtokkal s némely drávántúli részeken.

Az e kívüli javak mind adó alatt álltak; így a monostorok, templo
mok s káptalani vagyon dikátió alá estek. Kivételt képezett a káptalannak 
a Dráván-túl, Monoszló (Moszlavina) vidékén lévő birtoka, tán azért, mert 
e területet a török hordák erősen pusztították s a regestrumban a dráván
túli részekről nem egy leengedést találunk.

1495-ben a dikatorokból Porkoláb György még megmaradt, Litteratus 
János azonban Tolnába ment át. Helyét Polcliay (Pécsa) István foglalta el.

Ez évben az adót nem fizetők sora kissé máskép idomult, mert a 
király időközben a szegzárdi apátság baranyai birtokai után járó száz 
forintot elengedte. Az apátság Laskón s vidékén bírt birtokokat.

Elengedett a király továbbá a pécsi aranyos-kápolna birtokai után

1) Moll. Vat. I. VI. 211. -  3) Dl. 18485. — -t) Dl. 11)187. — * )  Dl. 19206. — 5) Dl. 18481.
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21 Forintot, a pécsi püspök orvosának birtokairól 14 Irtot, Lábatlan András 
kisharsányi és szent-tamási birtokairól 27 forintot, a Siklóson elégett há
zak után 13 forintot, a várfalakon belül lévő házak után 28 forintot.

A püspök Baranyán kívül is hírt ingatlanokat; így Somogybán 2055 
forint adóelengedésben részesült; Tolnamegyében 1306 forintot engedett 
el neki a király. Slavóniában 628 forintot, melyeket Zsigmond jogszerűen 
nem fizetett meg. Ellenben meg kellett fizetnie a dikát magánvagyona 
után, mert olvassuk, hogy Slavóniában a testvérével közös vagyonra 
928 forint dika terhelte. A püspök bérben bírta a királytól a szerémi tize
deket, melyek után 1494-ben 300 forintot fizetett. Ivánka-Szent-Györgyöt 
mint későbbi szerzeményt se tekintették tehermentes vagyonnak, mert ez 
is 616 forint dikát fizetett.

A pécsváradi apátság maga se fizetett adót s a gubernátor is csak 
katonatartás megváltása fejében volt kénytelen 500 forintot fizetni.

A királyi regestrumból még érdekesnek találjuk följegyezni Baranyát 
s Pécs városát érdeklő következő adatokat:

Jaicza várába 2600 köböl búzát küldtek. Pécsi köbölt számítva, tíz 
köbölért egy forintot adtak. Milyen drága volt akkor a pénz!

A királyi kocsikhoz szükséges posztót Pécsett vásárolták b e ; tizen
egy darabot 177 forintért. Ez igazolja Pécsnek nagy posztóiparát. Bizo
nyos paizsokért (pro arcubus clypois), melyeket Jaiczára és Nándorfehér
várra Baranyából vittek, 177 irtot adtak ki.

Gyulai György (Gyuláról), Bika János (Terehegyről), Kémendi 
György, Koz. ári Dömötör a baranyai contributioból 72 forintot kaptak. 
Kár, hogy a regestrum nem indokolja, miért kapták. Annyi bizonyos, hogy 
nevezettek Baranya előkelőségeihez tartoztak.

A királyi suffraganeusnak Baranyában segélyképen 32 forintot adtak.
A pécsi harminczados által a király részére három timella Malvasiri, 

három timella Rinolió és három timella Pynol-bort rendeltek, a mit 40 frt 
értékben küldtek meg. Tehát borát az udvartartás Pécsről szerezte be, 
mely akkor faj bor-termelést űzött.

Mindezek hatalmasan igazolják Baranya és Pécs akkori virágzását; 
iparát, termelését, Zsigmond püspök gazdagságát s politikai befolyását.

Sajnos, hogy Pécs e jeles püspökének, kit az a dicsőség is illet, 
hogy politikai gondjai között a székesegyház restauráczióját is keresztül
vitte s a művészetnek áldozva, Olaszország egyik festőművészét, Jakab 
bonczés atyát hozatta Pécsre pápai engedelemmel: x) ellenségei s irigyel
nek ármánya folytán nagy hamar porba hullott dicsősége.

Mikor ugyanis az 1495-iki országgyűlésen Zsigmond püspök lekö
szönt a királyi kincstartóságról, ki se boszankodott érte jobban mint 
Bakócz, ki egyik oka volt annak, hogy a közjövedelmeket magánczélokra 
fordították s az országgyűlésen rajongó nemesek czélzásait magáról elhá
rítandó, a kincstári számadások átvizsgálását indítványozta. Ez ügyben

1 Koller IV. 506.
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Zsigmond bírái voltak a nagyváradi püspök Losonczy László ós Bornem
issza Ferencz. Ezek közül, Bon fin állítása szerént, a nagyváradi püspök 
a pécsi püspökségre vágyott s ezzel tán a befolyásos Bakócznak akart 
kedvezni, ki Zsigmond püspököt saját maga helyett áldozatul hozta, de 
különben a bizottság csak fölingerült kedélyek szájíze szerént intézkedett, 
mikor Zsigmondot elitélte.

A számadásokban rendetlenséget s mintegy tízezer aranyforint hiányt 
találtak, miért is a király, a nemesség öröinrivalgása közt, Zsigmondot 
börtönre vetette. A marasztalási összeg, illetve börtönből kiszabadulásának 
díja, Bonfin állítása szerént, 280-ezer forintot tett ki, melynek kifizetése 
vagyonának legnagyobb részét fölemésztette. Dombay segéd kincstartót, 
miután nem tudott fizetni, Temesvárra vitték fogságba.

A püspök sikkasztása nem tekinthető valószínűnek, mert, mint lát
tuk, Zsigmond nemcsak a leggazdagabb püspökségek egyikével bírt, de 
tetemes magánvagyonnal is rendelkezett s e kívül 22 évig ült már püspöki 
székén. A királyi tizedek bérbevétele által is tetemesen öregbítette jöve
delmeit. Nem lehet ily gazdagság mellett föltenni, hogy mikor a kincs- 
tartóságról lemondani akart, ha hiányzott volna is az (összeg, azt ne kár
pótolta volna.

Bizonyos tehát, hogy Zsigmond püspökhöz a királyi kincstár meg
károsításának gyanúja se terhet. Szerepet játszott itt a nagymérvű irigy
ség a püspökre, kit már Mátyás király kegyeibe részesített, ki Ulászló 
legbizalmasabb tanácsosa lett s kit*a király hosszas látogatásával meg
tisztelt. Hozzájárult ehhez, hogy ez időben az adót fölemelték és ezt so
kan Zsigmondnak tulajdonították. Tubero szerént, a telhetetlen kincsszomj 
és ellenségeinek gyűlölete okozta bukását, mert lehetetlen, hogy akárcsak 
itélőbirái is meggyőződtek volna a kincstáros számadásainak helytelensé
géről s különösen, hogy mikor a regestrum szerént az összes jövedelem 
csak 13b.tidd forintot tett ki s a hiányzó összeg állítólag 10.000 Írtra rúgott: 
a püspököt mégis 280-ezer, vagy épen 400-ezer forintban marasztalták. 
Ármány s fondorlat dolgozott ellene s a ravaszság győzött az igazság fö
lött. Szerepet játszik azonban itt Ulászló király nagymérvű korlátoltsága 
is, ki a kérdésbe hatni, az ármányt fölismerni s így a helyzet urává 
lenni nem tudott.

Fönmaradt Péter akkori kalocsai érseknek egy magánlevele, mely 
a püspök fogságának okait tárgyalja. *) Ez azt mondja, ha a püspök gaz
dagságával kissé mérsékeltebben élt volna s ha az uralkodót pajtáskodá
sába nem vonta volna, melyért oly sokan megvetették, bizonynyal ily 
bajba nem keveredett volna. Ezt Bonfin2) még azzal bővíti meg, hogy 
az örökké mozgó nép is azt ujongta, hogy most már csak egy királya 
lett, mert Zsigmondban a másikat elvesztette.

Nem tudjuk, hogy mikor 149(5. év elején Ulászló Valpón tartózko- 
dott, mi a Zsigmond püspökre oly megszégyenítő országgyűlés megnyílta

i) Koller IV. 491. 2) Comit. IV. ti.
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elölt volt: feszült viszony volt-e már a király s püspök között; annyi 
azonban bizonyos, hogy Ulászló csakhamar megbánta tettét s a megsér
tett püspök kiengesztelésére törekedett. így már 1490. junius 9-én kelt 
levelével golyóöntő czigányokat (Faraones) küldött részére, ezeknek sal
vus eonduetust, a püspöknek pedig ezzel bizalmat szavazott.l) Ugyanez 
évi november 29-én a király a püspök részére állított ki egy „salvus con- 
ductust“, 8) hogy a püspök hozzá Budára fölmehessen. Valószínű, hogy a 
király már előbb is hívta őt, de a püspök az útak bizonytalanságával 
mentegette elmaradását, mert a király e levéllel Haraszti Ferenczet kül
dötte, hogy kísérje a püspököt Budáig.

Az ok pedig, melyért Zsigmond püspöknek a király elé kellett men
nie, szintén csak kedvezmény volt a püspökség részére. Szerémmegyében 
lévő maróthi prépostság ez időben Badó Miklósnak tolnai főesperességbe 
történt áthelyezése folytán megüresedvén, a király azt óhajtotta, hogy e 
prépostság szűnjék meg s annak jövedelmeit csatolják a pécsi püspök
séghez. Emez, a püspöknek kedveskedő eszmét kellett a király előtt az 
országnagyoknak megvitatni s utasítani a püspököt, hogy egyesítés végett 
a pápához folyamodjék, mi meg is történt s a pápa az egyesítésre vonat
kozó levélben határozottan említi, hogy ez a király kívánságára történt.3) 
Zsigmond püspök elidegenedett szívét azonban a király magának többé 
vissza nem hódíthatta. A püspök visszavonult a közügyektől s egészen 
magának élt.

Zsigmond főmunkája ez időben várának megerősítése s a székesegy
ház helyreállítása volt. A várra vonatkozólag, miután eddig kaputornya 
nem volt, ezt építtette meg 1498-ban, mint azt a föntemlített fölirat jelezi. 
E torony a mai Szepessy-szobortól kissé északra, déli oldalával a püspöki 
palota falával egy irányban állott. Széles, erős torony, melynek alsó részén 
volt a vár déli bejárata, fölül párkányzattal bírt s a múlt században ab
ban voltak a harangok. A kaputorony fölé helyezték az ismeretes fölira
tot. E tornyot csak 1819-ben hordták le, mikor a vártemplomot átalakí
tották s a nagy harang leeresztésénél a csigák a nagy terhet nem bírván, 
a földre esett s több ember életét vesztette. Zsigmond a torony építésén 
kívül a templomra fordította gondját, melyet helyreállíttatott s újra kifes
tetett; Jakab barátról, az olasz festőről, már föntebb megemlékeztünk. 
A pápának erre vonatkozó levele4) a templom festését határozottan em
líti ; az tehát a XVI. század első évére esik.

Itt kell fölemlítenünk, hogy a székesegyházban az úgynevezett nép
oltárt ez időben tették szóvá először. Annak rectora (altare sttae crucis) 
1492-ben István pap, ki Briccius nevű pécsi szabónak fia.5) De ez alatt 
nem lehet a mai helyen álló népoltárt érteni. Dr. Gerecze Péter az e 
helyen állott díszítmény töredékeinek gondos összeállítása és kiegészíté
séből kimutatta, hogy e helyen oltár nem volt. i) *

i) Kuller IV. 493. — 2) U. 0. 499. — «) Koller IV. 500, — * )  Koller IV. 506. — 5) Mon.
Vat. I. V. 6.
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iöOü. év junius havában Zsigmond püspök a pécsi káptalan előtt bess- 
tercze-bányai réz- és ezüst-bányáit a városban lévő házzal s nagy birtok
kal, falvak nélkül, Corvin Jánosnak ajándékozza, de csak a püspök halála 
után léphet a birtokba, teszi pedig ezt ama hálából, úgymond, hogy Cor
vin neki is több birtokot adott.1) Mikép került ez okmány Mária királyné 
levéltárába? Valószínűleg Em észt János magvaszakadtával visszaesvén, tán 
e bányát is Mária kielégítésére fordították.

Ugyanez évben egy részről ('orvin János, más részről Zsigmond 
püspök és testvére Em észt János közös birtokaikon megosztoznod! ak. Ez 
osztozkodásra vonatkozó okirat, melynek hiteles másolatát a pécsi püspöki 
könyvtárban őrzik, Oculi vasárnapján kelt. A szerződés kötésénél Zsig- 
nwml és testvére személyesen jelen voltak. Corvin Jánost enyingi Török 
Imre képviselte. A szerződés szerént e birtokok Geréb Péter nádor tulaj
donát képezték.

Az Erdélyben fekvő fogarasi várnak, Bodrog- és Bácsban lévő Ho
rogszeg, Erdélyben lévő Vingárd, valamint kis Horváth János összes 
várai s birtokainak fele ('orvin Jánosé, fele az Erneszteké. Birtokai Po- 
zsegamegyében voltak. II. Ulászló alatt a haza ellenségének nyilvánítot
ták, ekkor hihetőleg elvesztette javait.2) Hasonlóan Munkács vára s ura
dalma Beregben, Bogaras várának fele a hozzá tartozó uradalommal, 
Ivánka vára (I.-Szent-György) a pécsi templomhoz tartozott, menten Szent- 
pétori László részétől, vagy ha ez nem volna lehető, úgy Lára-vár és tar
tozékai, melynek kis Horváth János és liánfy  (Ders?) Lőrinc/, részeitől 
kellett mentnek lenni. Egyik, vagy másiknak választása esetén a nem
választott birtokot a püspök kis Horvátlumk és Lőrincznek fassio mellett 
átadni tartozott. Eszék városát és tartozékait a felek ezután is közösen 
bírták.

Munkács váránál miként egykor a nádor magvaszakadás esetére azt 
('orvin Jánosnak fassionálta, úgy a püspök s testvére hasonlókép fassio- 
náltak Corvinnak és ez viszont.

Yalpó, Atya, Szombathely (Baranyában) és Bodolya várak közös 
birtokot képeztek, melyeket Herényi nádor özvegye, Dorottya bírt egész 
haláláig, holta után fele ('orvin János, fele pedig a püspököt s testvérét 
illette. Az özvegy azonban negyedszázaddal túlélte a szerződő feleket s 
Mohács vértanúit is ő temettette el. Végül megegyeztek, hogy egyik fél 
magvaszakadta esetére a másik fél, vagy örökösei nyerik az egész birto
kot. Kár, hogy e különben nevezetes okirat juridicus stylusa miatt kissé 
nehezen érthető. A szerződés alapját képező viszony másból nem magya
rázható, mint ama nagy tiszteletből, melylyel az Em észt-család Mátyás 
királynak emléke iránt viseltetett.

A XV. századból még egy okmányunk van, mely a pécsi minoritákra 
vonatkozik. Péter kalocsai érsek Írja az 1496. év szeptember 4-én Miklós 
de Zemenye, a pécsi minoriták kustosának ; ez András minorita által el kö
vetett botrányokra nézve ad tanácsokat.3)

i) M. T. Okt. I. 17. — 2) Horváth Mihály III. — 3) Koller IV.



A MOHÁCSI VÉSZIG. 361

IT)00-biin Pécs város bírája nemes Zokcl (Székely) Pál, kinek neje 
Dorottya, fia Mihály. *)

A XVI. század azzal kezdődik, hogy az egyházmegye jeles püspökét 
a halál elragadta. Nevével már alig találkozunk. 1504-ben részt vesz az 
országgyűlésen, neve benne van a záradékban.2) Valószínűleg 1505-ben 
halt meg, de halála napját s évét senki se jegyezte föl. Fessior az 1505. év 
július 23-án megnyíló országgyűlésre összesereglő országnagyokról emlé
kezvén meg, kik között Baranyavármegye részéről Lelioezky3) Dacsó 
Lénárdot irta föl; Zsigáimul püspökről azt mondja: „Bischof Sigismundus 
war kurz vor dem Landtage gestorben“, tehát még tovább élt, mint Cor
vin János, ki 1504. október 12-én végezte dicsőbb pályát érdemlő életét.

Istvánffy emlékezik meg a püspökről Szabács várának leírásánál,4) 
hogy e várat még Mátyás király erősítette meg, a magyarok füntartották 
s melyhez leginkább Zsigmond pécsi püspök, Hampónuk fia járult, ki 
végrendeletében Szabács és Belgrád (Taurinum) várainak megerősítésére 
200-ezer aranyforintot hagyott, melyet az örökös Julanus (János, a püspök 
testvére), mint derék férfiúhoz illik, bár részletekben, kifizetett.

Tubero azonban azt Írja,5) hogy a püspök meghalván, azon fölül, 
mit a legatumok elvittek és hozzátartozói, mint szokás, elraboltak; még 
200-ezer aranyforintot találtak nála, melyet a király vett magához. Szo
kás volt ugyanis a magyaroknál, hogy hittörés hittöréssel viszonoztassék, 
hogy a királyok a püspököknél talált pénzt maguknak tulajdonították, 
mely szokás onnan származott, hogy a püspökök mindenek fölött kincsek 
összegyűjtésére gondoltak, melyeket, mint észnélküliek szokása, elrejtettek; 
inkább rokonaik hasznára, mint a törvények által előirt czélokra. Megjegyzi 
végül Tubero, hogy Zsigmond e vagyonát azzal szerezte, hogy bár püspök
sége 20-ezer aranyforint körül hozott jövedelmet, még kereskedést is űzött, 
mert emberei által sok ökröt olcsón összevásároltatván, azokat a velenczci 
mészárosoknak drágán eladta. Tuberonak e részben nincsen igaza, mert 
láttuk, hogy Zsigmond dúsgazdag volt hazulról s hogy a Geréb nádor
féle birtokokból óriási részt vett s a kereskedés inkább dicséretére válik. 
Honfiú0) őt nemcsak fajának nemességével dicséri, de humánusnak, nagy
lelkűnek, komoly és tiszteletreméltónak festi, ki mindenkinek tetszését 
volt képes kivívni.

Okmányzáradékokban előfordul 1489-ben.7) Életkorát legkevesebb 
58—60 évre lehet tenni.

Zsigmond püspök pályafutásának végén néhány szóval meg kell 
emlékeznünk dános testvéréről. Ennek fia „de Csáktornya“ névvel élt. 
Három gyermeke maradt: Ferencz, Volfgang és Gáspár, kiket Ulászló 
minden javaikban megerősített.8) Hampó Ferenczről olvassuk 1526-ból, 
hogy Ungnad Erzsébettel nősült, kit Mária királynő környezetéből vett; 
házassági szerződésük ma is meg van. ”)

4) Mon. Val. I. V. 124. — 2) Oec. V. in Conclus.— 3) St. 1 187. — 4) LC. VII. 94—96-
— ») Lili. 4. §. !). — «) De I. LI. 23. — íj Hazai: ükt. V. 371, — «I Dl. 24263. — ») Dl. 24279.
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Em észt Gáspárnak 1544-ben magvaszakadt s birtokait további intéz
kedésig Zrínyi Miklósnak adták á t l *) s nemsokára a Simonics-testvóreknek 
adta Ferdinánd.a) 1546-ban halt ki a Volfgung- és Gnspnr-ág is, vagyo
nukat szintén Zrínyim  bízta a király3) s valószínűleg kezén is maradt.

Ez időben Lnky  Péter volt a pécsi prépost, úgy látszik, családjának 
utolsó sarja. Ez 1504-ben összes birtokjogait Bnkócz Tamás esztergomi 
érsekre szállítja át ama 7000 forint fejében, melyet tőle készpénzben ka
pott, részben hálából a pártfogásért, melyben tőle pályáján részesült. Bírta 
Abara kastélyt Sárosmegyében s ahoz tartozó három falú részét, úgy más 
birtokrészeket Zemplén-, Bereg-, Szabolcs- s Biharmegyében. Lnky  Péter 
még 1511-ben is élt, mert az átadásra vonatkozó szerződések (a galgóczi 
levéltárban) 1504- és 1511-ből származnak. 4)

Pécs belsővár újjá tervezője kétségkívül Sznthnuiry György püspök 
volt. Akkor még álltak ama templomok, melyekről a várban. a múlt ok
mányai megemlékeztek, de egynémelyike már igen romladozó állapotban 
lehetett, különösen a szent András-temploma, mely a jelenlegi templom
téren állhatott s melynek többé az okiratokban semmi nyomát se találjuk.

Főképen a püspöki palota volt az, mely a fényűző Sznthnuiry igé
nyeinek nem felelt meg. A püspöki palota ama részét, mely nyugat felé 
a magas és a régi vár délnyugati sarkában álló toronyig nyúlik és magát 
a tornyot is, mely épületek a jelenlegi palotának mintegy felerészét képe
zik, Oláh bizonyítása szerént,5) Szntlunáry építtette. Hasonlókép ő épít
tette, Oláh véleménye szerént, mint mondja, a Tettye nevű forrásnál lévő 
nyári palotát is. Ez tehát nem Koller véleménye, mint Haas hibásan állítja.

Mindkét épület, mint az első tekintetre látható, ugvanegy tervező 
eszméjére vall. Alul magas boltívek vannak s fölül az urias lakás. A 
Pettyén lévő épület, mely ma mint rom a Tettye-térségnek délnyugati 
részén áll, keletnyugati hosszaságban: három szárnyra épült; a déli olda
lán nyitva lévén, egy belső udvarral bírt. Az épület délkeleti sarkán állott 
az épület zöméből kiemelkedő torony s közvetlenül mellette a kápolna, me
lyet egyenlő nagyságú, fölül félívben végződő képekkel díszítettek. E ké
pek nyomai a falakon ma is láthatók.

Úgy látszik, hogy az épület főbejárása a keleti részen volt, mert 
maga a tettyei térség a püspök kertjét képezte s a közönségnek csak a 
forrás körüli rész állott rendelkezésére, valamint a keleti oldal, hol a hegy
ségbe nyílott a járás.

A bejárattól északra néhány helyiség képezte a gazdasági részeket. 
A földszint többi részei a lovasság elhelyezésére szolgáltak. A földszinten 
lévő belső udvar déli oldala dél felé kissé kinyúlott s hatalmas fal s an
nak sarkain bástyatornyok állhattuk védelmére, de ezeknek semmi nyoma 
sincs. Az emeleten voltak a püspök tágas és világos termei.

Ugyan ilyen modorú a régi belső vári palota is.

i) Orsz. Lt. Neoreg. f. 33. N. 28. — 2) u. o. fasc. 95. N. 1. — 3) U. o. f. 33. u. 29.
— *) Fraknói Századok 1888. 121. — 6) Lib. I. 37.
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Hogy ez épületet Sz&thmáry építtette, Oláh előadásán kívül, toleg 
az igazolja, hogy az oszlopfőkön két helyen is ott díszlett a Szathmáry- 
czímer.

A püspökpalota kelet-déli része, mely a régi Szathm áry-féle épület 
folytatását képezi, az időben a legbelsőbb erősséget jelölte, mit több öl 
vastag falai s kazamátaszerű berendezése igazol.

A püspöki épületnek keleti oldalán észak felé húzódó része ekkor 
még nem volt meg. Ennek helyén, jobban északra, közel a nagyharang 
tornyához, templom állott. Maga ez, jelenleg a püspöki palota keleti ta<?ad-

Szatiimdry püspök tottyei nyaralójának romjai.

ját képező rész, illetve a mai hivatalos helyiségek és gazdasági osztály 
még nem állott; az építkezés a XVIII. század elejére vall.

A Szepessy-szobor fölött lévő kaputorony, mint főbejáraton átha
ladva, az út balra (nyugat-északra) nyílott, a mai szobor irányában, a 
régi erősség északi részén (a mai tulajdonképeni püspöki lakosztály fölött) 
ért a Sznthnmry-féle püspöki palotához. Ezekből következtetve, úgy lát
szik, a püspök előbb építtette meg a tettyei nyaralót, mint a belső épü
letet. Volt e kívül még más építkezés is a belső várban, mely a kelet- 
déli torony mellett állott a déli oldalon s keletnek nézett.

Ez épületen is rajta voltak még a XVIII. században a Szathmáry- 
czímerek. Ez épület hivatalos helyiségül szolgált s az okmányok s egyéb 
hivatalos iratokban „aedes Szakmarianae“ névvel fordulnak elő. Ez épüle-
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tét földig' lerombolták akkor, mikor a templom terét képező keleti szárny- 
épületet építették.

W agner1) beszéli, hogy S/.atlnnárv Lőcséről kórt ácsot. Valószínű
leg a tömeges építkezéshez nem volt elég embere Pécsett s küldték neki 
Greger mestert, ki magyarul nem tudván, tíremlorfer Pált kapta utitár- 
sul és három forint útiköltséget kapott Lőcséről Pécsre kettőjüknek. Az 
ügyetlen építőmester (architectus) nem hozta el eszközeit s így mit se 
végezve, ment el a haragos püspöktől.

A Szathm áry-emlékekhez tartozik az oltár, mely a székesegyház
ban, a Corpus Christi kápolnában van s előfalán Sz.athmáry czíme- 
rével ékeskedik. Eredetileg pastoforium volt, mert a szentséget az időben 
külön szentségházban tartották. A törökök kiűzése után a földön össze
dőlve találták. 1783-ban előbb főoltárrá alakították, utóbb e kápolnába 
helyezték. -)

A Szathmnry-i'éh püspöki palotától keletre lévő épület, mely a mai 
püspöki lakosztály keleti része, belső erősség volt, illetve a püspökség liar- 
czosainak tanyáját képezte.

Szathm áiy  s általán az országnagyok az időben nagy fényt űztek. 
Soha se jártak tekintélyes számú bandérium nélkül. Az 1519-iki velenczei 
követ II. Lajos udvarában megjegyzi Szathmáryról,3) hogy rendkívül 
fényűző volt s Budán mindig 200 lovas által környékezve jelent meg. 
Egyébként a főpapok akkor általán ilyenek voltak. Heberstein Zsigmond 
írja,4) hogy hihetetlen a fényűzés, melyet az ország rendei és a főpapok 
kifejtettek s vetélkedve igyekeztek egymást a pompa és pazarlásban fölül
múlani. Még olyankor is, ha a királyi palotába mentek, kíséretüket az 
utczák alig voltak képesek befogadni, míg a király, úgyszólván, egészen 
elhagyatva élt.5) 1520-ban II. Lajos csak száz lovassal utazott Pozsonyba, 
Bakóczot pedig a kocsik hosszú sora s több mint ezer lovas kísérte.6) 
A pompa-szeretet s fényűzés azonban magukkal hozták a tivornyázást 
is. Fraknói szerént7) II. Lajos idejében nem hiányoztak főpapok, kik a 
bort mértéklctlcnül élvezték. Bon Alajos velenczei követ, Lajos udvarából 
haza küldött jelentéseiben a pécsi püspökről ezt Írja: „Per quello si dice 
se imbriaga volontera e questo e il costmne de hongori ehe spesso se 
imbrigano ct dormeno quatro liera poi desnar pu padir el vin, ne e ver- 
gogna in quella parte a imbriagarsi et la matina si fa le facende et non 
da poi disnar.“ A püspök szándékosan megrészegedett s ez szokásuk volt 
a magyaroknak ; gyakran megrészegedtek s utána négy órát aludtak.

A királyi kincstár jövedelmeinek silányságát jellemzi a leírás, melyet 
Dobrair8) után Koller közöl: 9) „Majdnem hihetetlen, mondja, mi Magyar- 
országon, e gazdag és királyi jövedelmekben bővelkedő országban meg-

Ü Annales. Scepus. II. 132. — 2) Az oltárról részletes közlés az Országos régészeti 
társaság évk. 1879—95. Kövér Arch. Ért 1891. IV. Gerecze Péter Székesegyház 61. — 3) 
Fraknói „Lajos udvara“ 270. — 4) Rerum Moskovit Antverpen 1557, 153. — 5) Fraknói u. 
o. 29. — 6) Orio Lőrincz velenczei követ jelentése, Fraknói 30. 1. — 7) I. ni. 54. — 8) Hist. 
Rohem. XXXII. — u) V. 4.
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történt, hogy néha a királyi udvar teljesen étel nélkül s a pinczék bor 
nélkül voltak s a király néha kénytelen volt ebédjét máshol kikoldulni. 
Láttam Budán, mikor az udvari szolgák György pécsi püspök házába 
mentek néhány üveg bort kérni a király ebédjéhez. A püspök kérdezte, 
nincs-e a várban bor, mire felelték, hogy egy csepp sincs. A püspök föl
háborodva a királyhoz ment s a quaestort hivatva, a király előtt a leg- 
keményebb szavakkal illette, hogy állását azonnal hagyja cl és a saját 
pinczéjéből több hordó bort azonnal a várba szállíttatott.“

Szatlimáry György, kit egyébként Oláh Zatlnnariusnak, Istvánfíy 
pedig Sacmariusnak ir, habár bizonynyal nagy fényűzéssel építtette is pécsi 
palotáit, mégis kevés időt tölthetolt el Pécsett. A XV. század végén vesz
prémi, utóbb nagyváradi és 1000. decz. 10. óta pécsi püspök. Pápai kine
vezési díját (3300 frtot) 1506. februárban fizette ki. Korábban Zápolyay 
István nádor, öt társsal, gyermekei tudorának rendelte. Pécsi püspöki széke 
elnyerésekor viceeancellár, később valóságos cancellár lett. Hivatalaihoz 
kell sorozni azt is, hogy Baranyavármogye főispánja volt. *) Az ő főispán- 
sága inkább tiszteletbeli állást képezett s Lehoczky állítása szerént, innen 
kezdve egész a török hódoltságig (1542.) a püspökök voltak a megyének 
örökös főispánjai, mire vannak történeti nyom ok;2) mégis a nélkül, hogy 
főispáni hivatalos tevékenységüknek nyomát lehetne fölfedezni.

Már korán hozzászokott az udvari légkörhöz s megnyerő modora, 
esze s tudománya által oly kedveltté tudta magát az udvar előtt tenni, 
hogy II. Ulászló első gyermekének, Annának keresztszülői; Szatlimáry 
György, akkor (1503.) még nagyváradi püspök, az akkori pápai követ, a 
velenczei köztársaság és Ujlaky Lőrincz voltak.3)

Alkalma nyílott tehát Szathmárynak, korán eltanulni minden udvari 
intriguát, sőt ő maga lett annak legszellemesebb vezetője.

Politikai szerepéhez tartozik 1506-ban bécsi útja a Miksával való 
egyezkedés tárgyában. Szatlimáry György legnagyobb szerepét azonban 
a nagyratörő Zápolyay-család ellen nagy ellenszenvet tanúsító működé
sében játszotta le. Tudjuk, hogy az ifjú Zápolyay János már 1510-ben 
megkérte Anna királyleány kezét II. Ulászlótól, ki hét éves alig volt, mi 
ugyan nem sikerült, de sikerült egy másik terve a Záipolyayaknak, az, 
hogy a szép Zápolyay Borbálát Zsigmond lengyel királylyal jegyeztették 
el. Ulászló beleegyezéséhez, Szatlimáry tudtán kívül, a király gyóntató- 
ját használták föl titokban s mire Szatlimáry a tervet megtudta, bár a 
királyt ekkor más véleményre bírta, az eljegyzést és házasságot többé 
meg nem akadályozhatta.

Szatlimáry igyekezett a kudarczhoz jó képet vágni s az 1512. év február 
8-án tartott nászra Borbálának, egykori gyámleányának, két követ által 
drága ajándékokat küldött.4) A Zápolyay-család átlátott a szitán s meg
kezdte ellene fondorkodásait, a nélkül mégis, hogy a püspököt megbuk
tatni sikerült volna.

i) Lehoczky Sióin. I. 144. — 2) Koller V. 2)>7. — 8) Századok 1877. 822. — Ü Ist
ván Ily IV. (40.
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Tomiczky Pétor lerakói főesperes volt ;i Zápolyay-család titkos köz
benjárója,, ki 1512-ben Ulászlót rá akarta venni, hogy a megürült liorvát- 
s tótországi bánságot Zápolyay Györgyre ruházza, de Szathmáry eleve 
elkészítette a királyt, ki azután Perényi Imre nádort emelte a báni méltó
ságra. Hasonlóképen buktatta meg Szathmáry  Frangepán kalocsai érsek 
törekvéseit. — 1513-ban Zápolyay János pusztító hadjáratot intézvén a 
török tartományba, óriási népszerűséget szerzett s dicsőségének hatása 
alatt még egyszer tett kísérletet, hogy Anna királyleány kezét elnyerhesse, 
de Szathmárynak újra sikerült a büszke oligarchát egy kosárral gaz
dagítani.

Zápolyay Jánosnak már ekkor is igen nagy népszerűsége s nagy 
pártja volt az országban, mely félelmessé tette őt a gyenge király szemei 
előtt. Még nagyobb lett népszerűsége, mikor a Ilakócz Tamás által kez
deményezett keresztes hadból kerekedett pórlázadást Zápolyay verte le s 
a Bakócz által vezérré emelt Dózsa Györgyöt megégettette, mikor őt min
denütt a haza megmentőjénok nyilvánították. Ekkor Szathmáry is közel 
volt a bukáshoz, különösen, mikor Perényi Imre nádor is Zápolyay párt
jára állott. Sikerült azonban Perényi hazafiságának lángjait lelohasztani 
azzal, hogy Ulászló őt Siklós várába erősítette meg s a császár herczegi 
czímmel ruházta föl. Ulászló halála után tágasabb tere nyílott Szathmáry
nak a Zápolyay János ellen való törekvésekben. Az ő munkájának tekin
tendő, hogy a kiskorú király mellé nem országkormányzót neveztek ki, 
mint egykor Hunyadyt nevezték ki, mert ez esetben bizonynyal Zápo- 
lyayt választották volna; hanem egy országos tanácsot állítottak, melynek 
maga Szathmáry is tagja volt Zápolyayval együtt s hogy az országos 
tanács őt működésében felelősségre ne vonhassa s ez őt meg ne támad
hassa: 1518-ban még a cancellárságról is lemondott s így megmaradt 
befolyása mellett. így működésének még szabadabb tere nyílott az ország
tanács megbuktatására, melyben Zápolyay pártja többségben volt.

Erre alkalom Perényi Imre nádornak 1519-ben bekövetkezett halá
lával nyílott. Az ország tanácsának többsége bizonynyal Zápolyayt emelte 
volna a nádori méltóságra és Szathmáry, az udvari párt vezetője, nem 
állított ellenjelöltet, hanem betöltetlenül kívánta hagyni a nádori állást. 
A vita folyama alatt Szathmáry a Zápolyay-pAvt előkelőivel titkos érint
kezésbe lépvén, oly ígéretet tett azoknak, hogy az udvari pártnál képes 
leend Zápolyay nádorrá választását keresztül vinni, ha viszont ezek az 
országos tanácsból a köznemesi tagok kizárásához segédkezet nyújtanak.

Valóságos csapda volt ez, melyet az urak, telve a köznemesség meg
vetésével, meg nem láttak. Szathmáry fondorlatai folytán csakhamar egy 
öttagú titkos szövetség keletkezett, melynek tagjai lettek Zápolyay János 
maga, Szathmáry György, Báthory István temesi gróf, Frangepán György 
kalocsai érsek és Yárclay az új cancellár, kik irásilag arra kötelezték 
magukat, hogy a király érdekeit védelmezik, czélul azonban azt tűzték 
ki, hogy a kormánytanácsból a köznemeseket kiszorítják, mit a tanács
üléseken érvényre is emelvén, miután ezek látták, hogy Zápolyay őket
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elhagyta: Budáról lassanként elszéledtek. Zápolyay ezzel budai küzdel
meiben pártját vesztette és mikor nádorválasztásra került a sor, az udvari 
párt 57 szavazattöbbsége legyőzte Zápolyay 27 szavazatát és Szathmáry 
újabb diadalt aratott a Zápolyayakon.

Habár Szathniáry o fondorlata nagyszerűen sikerült, mégis nem kell 
őt valami politikai lángésznek tartanunk; ő is magán viselte az udvarnak, 
melyet szolgált, egész tehetetlenségét s megbízhatatlanságát, mihez hozzá
járult udvari antagonistájával, Bakócz Tamással való folytonos küzdelme 
s mindkettőnek egoisztikus kincshajhászata, mert hisz Szathmáry  sem 
idegenkedett a nagy gazdagságtól. Thurzó György és Thurzó Elek 
segélyével, kik sógorai voltak, a beszterezei hutákból, a Fugger-bankház 
közvetítésével, a rézérczczel együtt nagymennyiségű ezüsttel jogtalanul 
fokozta javait.

Ily kezek között a magát megboszuló tétlenség ütötte föl hydra-fejét 
s elkészítette az országot a válságra, melynek ily politika mellett be kel
lett következnie.

Szatlimáiynak  nagy irodalom-pártolását kell még kiemelnünk. Janus 
Pannoniusnak 1513-iki bonni kiadása az ő költségén történt, a kiadást 
neki ajánlotta Magius Pannonius, ki hosszabb élőbeszédben s egy ajánló 
költeményben nemcsak Janus dicsőségét, de Szathmáry érdemeit is zengi, 
kit „Maecenas Amplissime“ megszólítással illet. Kiemeli érdemeit amaz 
üdvözlő beszéd, melyet budai származású Krezling János mester az 1515-iki 
fejedelem-gyűlés alkalmával Bécsben elmondott s melynek teljes szövege 
Rollernál olvasható.a)

Szathmáry György, miután 1521. júniusban Bakócz Tamás meghalt, 
az esztergomi érseki széket nyerte, melybe a pápa őt megerősítette. Magá
val vitte titkárát, Oláh Miklóst is, ki később szintén esztergomi érsek lett. 
Oláh 1516-ban került a királyi udvarba s megismerkedvén Sznthmáryval, 
ennek titkára s két év után pécsi kanonok lett, 1522-ben esztergomi 
kanonok.i) 2)

Ez idő alatt egyéb följegyzések is maradtak reánk.
1506. július 7-én II. Gyula pápa, Neszmél Antal pécsi olvasókanonok 

halála után, fiát, Pétert de Sasvár teszi oldal kanonokká. s) Neszmél Antal 
egyúttal egy capellaniát is bírt a Bertalan-templomban lévő úgynevezett 
Ferdews (Fürdős) szent Mária-oltáránál. E megüresedett helyet nyugat- 
szent-györgyi András pécsmegyei papnak adta a pápa.4)

1507-ben a pápa a pécsi, kalocsai és esztergomi egyháznagyokat 
küldte Bertalan aurani perjel ügyének megvizsgálására, kit a világi ható
ság azért, mert állítólag egy nő meggyilkolásába megegyezett, börtönbe 
vettetett. A pápa, miután a világiak az egyház és az egyháziaknak ügyei
ben nem bíráskodhatnak, kiközösítés terhe mellett parancsolta az egyházi 
intézkedést,5) s hogy a perjel ártatlannak találtatott, igazolják a későbbi 
események.

i) V. 32. — 2) Ada Jesuit. Coll. Tyrn. f'asc. 3., ti. o. 17. — 8) Koller V. 15. — 4) Kol
ler V. 17. — 5) Koller V. 19.
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1 509-béri Bettokrig  János pécstnegyei áldozárt nevezte ki II. Gyula 
pápa a pécsi egyházmegyében lévő Gotko, igazabban Kothó, Smiciklas 
és dr. Csánki szerént a mai Kutjevo *) nevű monostor apátjává azzal, 
hogy a rendbe áttérni köteles.2)

1511-ben Herendi Miklós, a pécsi szent dános-káptalan prépostja, a 
budai káptalan előtt, mégis budai saját lakásán, a szent György-ntczában 
fölvett nyilatkozata szerént, Bertalan aurani perjeltől 3000 arany forintot 
vett föl kölcsön, melyet, ha 1512-ik év nagyasszony napjáig hí nem fizet, 
úgy elveszti összes birtokrészeit a következő falvakkal, u. in.: Gergely- 
falva, Herend (valószínűleg Diós-Herend), Ivis-Ujlak (lllacska), Csátli, 
Lőcs, Tótli-Budmér, Obon, Abolna, Egres, Rew, Békatorok, Ivecskendből 
és a káptalani birtokokból pedig Boda, Varjas, Gyód s Lengyelt. Herendi 
Miklós kötelezettségének meg nem felelvén, az időközben meghalt anráni 
perjel végrendeleti örököse, Tahi János, e birtokokba magát 1512. október 
28-án kelt okmány értelmében bevezettette. Aigl ebből azt a következte
tést vonta, hogy ezzel a szent dános-káptalan összes birtokait elvesztette 
s ez volt oka e káptalan megszűntének. Kérdéses falvak első része He
rendi Miklósnak saját vagyonát képezte, nem egészen, hanem egyes rész
leteivel, de e részleteket egészben kötöttele a kölcsönre; a kispréposti javak
hoz, az okirat szerént, csakis Boda, Varjas, Gyód s Lengyel nevű községek 
tartoztak, melyeket ugyan a kiskáptalan elvesztett volt, de csakhamar 
ismét vissza is szerzett, mert az 1542-iki összeírás e községeket részben 
mint kiskáptalani, részben mint kispréposti birtokokat említi. Nevezett 
Tahi Jánosról 152G-ban Ferdinánd király fölhívásában olvassuk, hogy 
az a perjelség gubernátora, s) ki Ferdinánd pártján állott és Csurgóról két
ségbeesett levelet irt pártja állásáról a nádornak.4)

Szathmáry a pécsi püspökségtől megválván, helyét csulai More Fii lop 
foglalta el. Megelőzőleg egri kanonok s a király titkára, kit azonban a 
pápa csak Szathmáry Györgynek 1524-ben bekövetkezett halála titán erő
sített meg. Titkári hivatalánál fogva már korán politikai missziókat vég
zett, 1511-ben tudjuk, ő is egyik közbenjáró Pasqualigo velenczei követnél, 
a cambray liga által támasztott kérdés megoldására.5)

More Fiilüp testvére volt More Lászlónak, ki Ujlaky Lőrincz öz
vegyét vevén el hitvesül, a Szerémségben nagy vagyonnak jutott bir
tokába, később Mohamed vallására tért át, mi az időben nem volt épen 
ritka dolog. így olvassuk, hogy Donm Gáspár mohamedanussá lévén, 
Almás és Rekettyés nevű birtokait (Mágocs alatt) elvesztette és azt II. 
Lajos 1524-ben Hencz Máténak, a pécsi vár kapitányának adományozta,

A két More-testvér valószínűleg More Péternek volt gyermeke, ki 
1495-ben csongrádmegyei birtokait a pestmegyeiekhez csatolta.0)

Ez időben két nevezetes prépostja volt a pécsi káptalannak; az egyik 
Brodarics István, ugyanaz, ki a mohácsi csatát leírta s kinek leírásából i)

i) Csánki I. m. II. 40!). — 2) Koller V. 22 — 3) Koller V. ÍIOO. -  4) Palugyai kapcsolt 
részek 5J. 70. — Frakuói, Századok 1S82. 70.7. — ß) Draskovich llr. Pesti Frigyes M. Halj. 
344. lap.
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erre nézve a legközvetlenebb tudomásokkal birunk; e közvetlenségnek 
hibája, hogy a leíró harczi dolgokban járatlan lévén, tárgyát bár híven, 
de nem szakszerűen adta elő, ezért bár Sambucus 0 igen erősen támadja 
meg, hogy ő (Sambucus) szégyenlené magát, ha ily oktalanul (impruden
ter) az előtte ismeretlen dolgokat leírva, napvilágra bocsájtani merészelte 
volna és ezzel korábbi történetírók előtt Brodarics tekintélyét igen meg
csorbította; mégis hű ecsetelése leghívebb útmutatója a helyi tájékozásnak. 
() volt az, ki Duna-Szent-Györgyről, hol a Mohács leié menő haddal a 
király környezetében volt, a királynénak ama szavakat irta a liarczvágyó 
sereg könnyelmű büszkesége ellenében: „Higyje meg felséged, hogy min
den késő s bármit mondjunk, a végső veszedelemben vagyunk.“ — Róla, 
mint később pécsi püspökről, alább emlékezünk meg.

Utána a prépostságban Macedoni László következett;2) Baranyából 
származó egyén, kinek birtokai Bozsok vidékén voltak s ki az akkori 
idők történeteiben jelentékeny szerepet játszott.

II. Lajos, mikor Szulejmám első ízben közeledett ellenségként 
hazánkhoz, 1521-ben, csekély hadával Mohács mezein időzött. Szabács és 
Nándorfehérvár eleste megrémítette az országot s beteggé tette az amúgy 
is gyengélkedő királyt. Állítólag a jelenlévő Szathmáry- és Szál karnak  
keserű szemrehányásokat tett, hogy nem adtak mellé oly kormányzót, ki 
a hazát megvédené; sem őt ilyesmire nem tanították. Az udvari párt nem 
a maga tétlenségében, hanem a védők gyávaságában látta a hibát s a. 
Mohácson tartott tanácskozások alapján Héderváry Ferenc/, és társai 
fölött kimondták elkeseredésükben a hűtlenséget s javaik elvesztésére 
ítélték őket; ez Ítéletet azután a Budán tartott országgyűlés megerősítette. 
Már ekkor is két dolog hiányzott II. Lajosnál ahoz, hogy az ország vég
veszélyét, megakadályozhassa: a királyi tekintély és a pénz.

A mohácsi vész évében, mikor azt tervezték, hogy országgyűlést, 
hirdetnek Pécsre vagy Szegedre, mely közel van a török betörésekhez, 
fegyverre szólítandó a nemességet: a király Burgis pápai követ előtt úgy 
nyilatkozott, hogy jobban fél ezektől a törököktől Magyarországban, mint 
a törökországiaktól,3) mert a király eljátszotta, illetve elmulatta végleg 
tekintélyét a nemzet előtt. Pénze soha se volt. — 1524-ben a király 
Kessereő Mihály boszniai püspököt (ki szintén baranyai származású) és 
Szerecsen János főajtónállót bízta meg a régi pénzek beszedésével s új 
pénzveréssel, valamint azzal, hogy Eszéken pénzverőt állíthassanak4) s a 
veszedelem közeledtével, 1526. július 21-én kiadott diplomában a király 
a pápa beleegyezésével az egyházak ezüstjének beszedésére adott utasí
tást; bevették ekkor a pesti minoritáktól szent Gérard ezüst koporsóját, 
Budáról 630 régi forintot s az 500 aranyat, melyet Ujlaky Lőrinc/. 
Kapistrán János szentté avatásának költségeire tett le .5) Azonban a vi
szonyok oly rosszak s az udvar oly léha volt, hogy Burgis pápai követ

i) 772. 1. — 2) Pray Hierom. II. 389. — 3) Mon. Vat. II. I. 345. — *) Koller V. 79. —
5) Koller V. 13tí.
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1524. deczember 6-án irt levele szerént a pápa által segélyképen küldött 
pénzt azért nem hajlandó a királynak adni, mert így a pénz czélját el 
nem érhetné. Pedig VII. Kelemen pápa meghagyta 1525. január 25-én, 
hogy More Fiilöp pécsi püspök által a kinevezési okmány elküldéséért 
fizetett, 49.30 arany forintot is a pápai követ magánál tartsa.1) More püspök

II. LAJOS.
(Az ambrasi arozkt^ppgyűjtemónyből.)

c fizetésénél föltűnő a magas összeg, melyet a pápa a püspökökön vett. 
Előbb csak ,3.300 Irtot fizettek, minek oka az akkori magyar pénzértéknek 
gyors hanyatlása, melynek különben az akkori magyar törvényekben is 
nyomát találjuk. Egyébként akkor valószínűleg újra becsülték föl a püspöki 
jövedelmeket. Guidoio Vineze jelentése szerént a püspökség jövedelme

i) Koller V. 100.
24*



372 2SIGMOND FOGSÁGÁTÓL

25—26-ezer aranyat tett ki évenként,1) a kinevezési díj tehát a jövedelem 
1/e-od részéig emelkedett.

Nehézség merült föl e kinevezési díjnál az által, hogy a püspök azt 
még 1524-ben tette le az utalt német kereskedők kezeibe s az akkori érték 
szerént magyar pénzben, azonban a kinevezést a pápa Rómából későn kiild-

II. LAJOS.
(A mohácsi Lajos-kápolnában őrzött olajfestmény után.)

vén el, mikor a pénzt 1425. április táján a pápai követ átvehette volna, a 
pénz tetemesen kevesebbnek mutatkozott, mi újabb nehézségekre adott 
okot.. Végül a pápa akkori magyarországi követe belátván, hogy a kése
delemnek önmaguk okai (essendo női stati in mora), nem követelte a 
pécsi püspöktől, hogy az egész értékemelkedést fölül fizesse, hanem miután

>) Szamota, Regi III. ö()4
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a pénz letételénél egy arany értéke 140 dénár volt, megelégedett azzal, 
hogy most 130 dénárt fizessen a püspök.1) Az alku erre nézve igen liosz- 
szadalmas volt, mert Róma és Burgis iparkodtak Morét minél jobban 
meghúzni; maga Burgis Írja, hogy a püspök bullája kiadása végett csak
nem naponta alkalmatlankodott nála2) s bár az utasítás szerént a tisztes
ség kedvéért Burgis 135 soldiba is bele
egyezhetett volna, mégis az utolsó alkunál 
148 soldira csigázta azt lol, pedig a püspök 
s Burgis barátságos viszonyban állottak 
egymással, a fehérvári gyűlésre együtt 
mentek el, mikor Morénak 1500 fegyveres 
lovas kísérete volt.8) Ennyi harczost veze
tett Mohácsra a csatatérre. — 1525. de- 
czember 0-án kelt pápai breve föloldotta 
More Fülöpöt attól, hogy a szokásos ró
mai látogatást megtegye.4)

Ez időtől kezdve a mohácsi vészig 
Baranyavármegyének és Pécsnek izgalmas 
napjai voltak. A rémhírek már félévvel 
előbb megérkeztek a török hadjáratról, a 
nagyoknak hozott hírek kiszivárogtak a 
nép közé s mint futó villáin szóródtak szét, 
mindenütt nagy megdöbbenést keltve.

Nem volt titok, hogy Szulejimín had
járatát megindítandó, előre tanácskozás 
tárgyává tette, mely úton fog Magyaror
szágra törni s miután az Erdély felőli út 
kétszer a Dunán és sok egyéb vizeken való 
átkelés miatt kevésbé mutatkozott alkal
masnak, a Száva s Dráva átkelésére hatá
rozta el magát s hogy hadait a Duna jobb 
partján vezeti Buda ellen. Előre tudták 
tehát, hogy a had veszedelme Baranyát 
és Pécset érinti. Szent-Demeternél (Miire- 
viez) a török rengeteg épületfát hordott 
össze hídépítésre s hazugsággal palástolta 
el annak czéljat. II. LAJOS pánczélos öltözete.

Mindezek erős készülődésekre serken- bécsi hadtörténeti múzeumból.) 
tették a megyét s várost. Istvánffy  Ferencz,
a történetiró nagybátyja, 1526. junius 14-én Baranyaváry Mihály, Radsav 
bán, közjegyző előtt szintén végrendelkezik s elmondja, hogy azt a 
török háború veszélyei miatt teszi s meghagyja, hogy testét, „ha lehet,“ 
a kisasszonyfai templomba temessék; a mohácsi vészt azonban mégis túl-

t) Koller V. 101. — 2) Mon. Yat. II. I. 84. 3) U. o. 171, 221. — *) Koller V. 105.
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élte. A végrendelet a család viszonyaira tartalmaz érdekes adatokat; belőle 
tudjuk azt is, hogy Pécsett akkor Iglev Mihály kereskedő élt, kinél a 
családnak több kupái voltak zálogban s megtudjuk, hogy három évvel 
előbb itt dögvész uralkodott (tempus postillontiae). *) Nagylelkűen gondos
kodott itt az örökhagyó Bárány a váróit lévő szent Péter-templomának restau
rálásáról, melyet a török horda nagyimmal- szétvetett.

Ezzel elértünk a szegény Jagellók tragédiájának utolsó fölvonásához.
Legnevezetesebb és egyúttal legszomorubb eseménye a megyének 

az 152(1. év augusztus 20-ik  (a török naptár szeréntDsilquadeh 20.) napján 
lefolyt mohácsi ütközet.

A csata, Istvánfíy és a török források szerént, szerdai napra esett. 
Nem lehet föladatunk a csatát részletesen leírni, mely inkább az általános 
történet köréhez tartozik, csupán azokat a részleteket érintjük itt, melyek 
a helyi meghatározás megvilágítására szolgálhatnak.

A csata szemtanúja s egyúttal leirója Brodarics, kívüle Istvánfíy  
érdemel figyelmet, ki már idegen forrásból merített; ő maga is a csata 
után születvén, valószínűleg nem is látta a csatateret. Pecsevi effendi, a 
híres pécsi történetiró, még később irta művét mint Istvánfíy  s maga is 
korábbi magyar Íróktól, főképen Heltai Gáspár krónikájából merített. 
Mégis eltekintve Pecsevi török forrásaitól s a szájhagyománytól, annyi
ból érdemel figyelmet Pecsevi. mert, mint maga elmondja, gyermekéveiben 
sólyomvadászat alkalmával, többször keresztül-kasul járta a mohácsi me
zőt és fölment néhányszor a „Khunkjár tepeezi" (császár-csúcs) nevű 
halomra, melyen Szulejmán a mohácsi vész alkalmával megszállott. Pecsevi 
tehát a harczmezőt közelebb a csata után ismervén, forrásait helyesen 
tudhatta elbírálni, miért műve figyelemre méltó. Hammer2) az előző irók 
műveiből merítve adja ugyan a csata leírását, de helyrajzi lag tárgyát nem 
meríti ki.

II. Lajost, az ifjú királyt éji álmából ITjfalúban3) Podnmniczky Mi
hály oly hírrel verte föl, hogy az ellenség a Dráván átkelt s a csata kike
rülhetetlen; a király tehát augusztus 19-én, neve napján, lejött a mo
hácsi táborba, ott seregét megnézte s visszavonult Mohácsra s csak akkor 
szállt táborba, mikor hajókon a különféle hadi szerelvények, lőpor, golyók 
stb. megérkeztek, melyeket Thurzó György emberei raktak ki.

Lajos király előtt Mohács és a tábor vidéke nem volt ismeretlen 
hely, pár évvel ezelőtt volt Mohácson. Veranesics mondja krónikájában,4) 
hogy nagy néppel szállt akkor Mohács mezejére, de semmi jót nem tudott 
ott végezni, mert Báli bég dúlt ugyan Valkóban, elfoglalta Nándorfehér- 
várat, de Lajos nem mozdult Mohácsról, hanem megvárta, míg a török 
visszatért zsákmányával, akkor „Lajos király ismeg hátratére Budára az 
Mohács mezejéről, semmit nem liasznála.“

A magyarok táborukat, Istvánfíy leírása szerént, Mohács alatt mint
egy 3000 lépésnyire ütötték föl, nem messze az ellenséges tábortól,

P Draskovics ltr. fasc. 70. N. 3. -  2) Geschichte des 0. R. II. 57. — 3) Fessler Neu- 
dorfnak írja. — 4) II. 17.
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mely csak később jöhetett oda). Hol állott a magyar tábor, azt ma igen 
nehéz volna meghatározni. Legvalószinüebben a mai Leimér vadászház 
(akkor Lajmér falu) keleti vidékére helyezzük. Lajmér a mai Sátoris- 
tyétől, mely a régi Földvárnak felel meg, északra IVa kmtrre fekszik. 
Brutus J. M. „Ungaricorum Rerum H.“ művében a török hadtestről azt 
írja, hogy Szulejmán csapatait akként helyezte, mint azt a hadászat ész- 
szerüségo megkívánta. Alkalmas helyül kínálkozott erre Földvár, melyben 
templom is volt, honnan a mezőségre kilátás nyílott. E helyet szemelték 
ki az ágyuk részére, bár nem látszott egészen alkalmasnak, mert alacso
nyabban állott, mint ama síkság, hol a magyarok helyezkedtek el. L át
ható tehát, hogy a magyar hadat Lajinértól keletre és Sátoristyétől észak
keletre állították föl.

A mi a hadseregek fölállításának vonalirányát illeti, e részben jelen 
leírás még az újabb Íróktól is némileg eltér. Meg kell jegyezni, hogy a 
rendes közlekedés a mai Buzeglicza fölött (hol az erdőben ma is szám
talan út-nyomot találunk) nem húzódott egyenes irányban Mohács felé, 
mint jelenleg, hanem Sátoristyének vette irányát, eltérve tán már Udvar
nál, ismét Lajmér és Bácsfa felé vonult, mert ez volt rövidebb útja Budának.

Verancsics művében r) egy itinerariiunot találunk Bécstől Konstanti
nápoly ig, ebből a baranyai élt-rész „Ettinotól (I)écstől) a mohácsi térig, 
mely Lajos csatavesztéséről emlékezetes, 4 mf. s innét Laskóig ismét 
4 mf.“ Verancsics szerént tehát az útvonal Mohácsot nem érinti, csupán 
a mohácsi mezőt s ha Décstől, mely valószínűleg szintén nem a lápban, 
hanem a hegy alatt, a Nekeresdi-csárda vidékén feküdt Tolnamegyében, 
a mohácsi mezőig s innen Laskóig számított 8 mfdet felezzük, ez Lajmér 
és Sátoristye vidékére üt ki s Mohácsra kerülve, í) mfdet tenne; világos 
tehát, hogy az akkori útvonal Sátoristye, Lajmér és Lancsuk irányában 
vezetett. Ezt látszik igazolni ama körülmény is, hogy a szigetvári adó
lajstromok a földvári lakosokat Maisnál említik 1561-ben2) bizonynyal 
azért, mert földjük a főközlekedési vonalon feküdvén, a folyton arra húzódó 
katonaság zaklatásai elől menekültek Maisra.

Szulejmán tehát csakis a rendes úton haladhatott előre s ágyúit bi
zonynyal ez úton vezette s így Sátoristye felé ment s valószínű az is, 
hogy hadvonala is ez irányban feküdt.

Ha a leírások szerént Sátoristyét a török hadvonal középső részének 
tekintjük, úgy a török had balszárnya a Sátoristyétől Lajmérra vezető 
úton, tehát az egyenes csatavonaltól meggörbülve állhatott. Szintén így 
a csatavonal jobb szárnya Sátoristye alatt, egész az úgynevezett török- 
dombig vonult előre, a mi megfelel a törökök akkor divatos karéjalakú 
állásának.

A had vonal tehát nem állott keletről nyugatra húzódó irányban, 
hanem északnyugat és délkeleti irányban, mire a fölvonulási út iránya is 
rámutat. Igazolja ezt az is, mit a csata lefolyásában Brodarics István

i) XII. 57. — *) Koller VI. 92.
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ais ZSIGMOND FOGSÁGÁTÓL

említ meg, hogy «1 magyar had, mely a török ágyuk előtt harczolt, az 
ágyuk füstje miatt, melyet a .szél rájuk fújt, nem hadakozhatván, ismé
telve visszahúzódott a Duna mocsaraiba; olvassuk pedig nála azt is, hogy 
este jótékony eső szolgált segítségül a inenekvő hadnak, ezt pedig csak 
nyugati szél hozhatván, ennek megfelelően kellett a hadaknak is fölállítva 
lenniök, hogy a török ágyuk füstje a magyar harezosokat működésükben 
akadályozza.

Kápolnai1) és mások, kik a csata tervét részletesen tárgyalják s az 
itt előadottaktól csak igen keveset különböznek s csak annyiban térnek 
el, hogy a liadvonalat a török-dombtól északin fekvő téglavetőktől Nagy- 
Nyárádig egyenes irányban helyezik el. Kápolnai értekezéséhez csatolt 
tervrajz már csak azért se felelhet meg teljesen a valóságnak, mert sze- 
rénte 80.000 ember csatarendjéhez, mert ennyi harezost kell föltételeznünk 
a török táborban, legalább 5000 lépés és 5 0 0  ágyúhoz 3000 lépés volt 
szükséges az akkori harczászat szerént, mi együttvéve 8000 lépés. Ez pe
dig sokkal hosszabb, semhogy a tervrajzban a téglavetőktől a nyárádi 
partokig megférhetett volna, mert ez csak 7200 lépés s így még akkor 
se férhetne el ott e vonal, ha, mint Kápolnai tette, az ágyuk felét a má
sodik vonalba állítjuk.

Mohács mezeje valóságos luid-út lévén, a csatának földön heverő 
emlékeit úgy széthordták, hogy a leggondosabb vigyázat mellett se lehe
tett e vidéken valami csatahulladékot fölfedezni; egyetlen golyó az, melyet 
a törökdomb és Sátoristye közötti szántóföldeken találtak, nyújt kétes 
bizonyítékot arra, hogy e helyen egykor vér omlott, mi e leírásnak meg 
is felel, de a Kápolnai-tervvel össze nem egyeztethető.

Brutus előadásával egyezik Bvodarics István szemtanú rajza. ,,Ezen 
helyen, úgymond, igen nagy s széles síkság terült el, melyet erdők, bok
rok, vizek vagy dombok nem akadályoztak, csupán a baloldalon állott, e 
hely s a Duna között, mocsáros, sáros és náddal telt iszapos viz, hol 
később oly sok halandó elveszett. Szemközt velünk egy domb húzódott 
el színpadi nézőtér alakjában. A dombról lejövei kisded falu állott templom
mal, melynek neve Földvár ; itt voltak az ellenséges ágyuk (illetve alatta, 
a felhúzódó úton, mint Földváry is találóan adja), c helyet a küzdelem 
vége felé magunk láttuk, tele volt az janicsárokkal.11

Látható ez idézés utolsó szavaiból s a fönnemlített ágyufüst liátrá- 
* nyaiból, hogy a roham, melyet a magyarok a török had ellen intéztek, 

egyenesen Sátoristye felé irányult, mi a török had központja volt, melyet 
az ágyuk védelmeztek; látható, hogy a magyar had balszárnya a Fekete
kapu vidékén állott, hogy egyrészt a térség Kölkod felé jobban kiszéle
sedik s így balkéz felől lehettek a Duna posványái, habár északnyugati 
irányban is állottak és másrészt a láthatárt elzáró partok, melyek karaja 
Nagy-Nyárádnál legmélyebb: csakis innen nyújthattak amphitheatralis 
kinézést, miről minden ott járó meggyőződhetik.

!) Hadtört, iuz. 1889.
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A török hadak fölvonulása csak lassan történvén, a magyar hadak 
már az előző két napon apró előcsatározásokban küzdöttek, a mi győzte
sen folyván le, bátorságot öntött a magyarokba. Ezt Verancsics is meg
említi, hogy „Hetfün, kedden, szerdán délig a terekek nagy liarczot adá- 
nak“. ‘) Török források ezeket nem említik.

A csata tervét a magyarok részéről, Istvánffy szerént, G nőnie ni Leó- 
nárd, Bakics Pál és Radios Bories készítették; a török részről Chosrev 
bég és Ibrahim basa állapították meg, melyet Szulejmán helybenhagyott.

A magyarok terve, úgy látszik, csak a fölállás körül mozgott; több 
egymás után álló vonalak sorrendje volt a kérdés, melyekből a király s 
az ország főurai az utolsó vonalon állottak; a harezmodor a régi maradt, 
t. i. a heves roham.

A török haditervbe fölvették, hogy Báli bég 4000 lovassal (Hammer 
szerént) a hadtesttől már bétánál elválván, Báesfa felé indíttatott az el
lenfél bekerítésére, továbbá szervezték a hátvédet bétánál és Chosrev 
bég előadása után megállapították, hogy a magyarok szokott első heves 
rohamát át kell engedni törni s azután oldalt kell fogni őket.

Szulejmán csak dél felé érkezett a csatatérre, hol hadi tanácsot tar
tottak s végleges megállapodások után elfoglalta díszbe öltözködve, a 
dombon neki emelt trónt.

Hol volt a hareztéren o domb, nehéz megjelölni; bizonyos, hogy 
Peesevi volt rajta, sőt fölemlíti, hogy ama helyre a budai Begier bég, 
Hamsabég, évek múlva, nehogy feledékenységbe menjen, kösköt építtetett 
és egy kutat ásatott, mihez Hammer hozzáteszi,2) hogy ez a helyszíni 
szemle alkalmával megerősítést nyert,8) mert a földvári puszta közepén 
még meg volt a domb, melyen Szulejmán sátora állott, innét a puszta 
mai neve Sátoristye a török Tesadirből s a domb alján lévő kutat is 
akkor török-kutnak hívták.

Udvar fölött, a mohácsi országút keleti oldalán fekvő s mintegy öt 
ölnyi átmérővel bíró, 4—5 méter magas gömbölyű domb, mely a katonai 
térképen „Türkenhügel“ jelzéssel fordul elő, semmikép se lehet az a 
pont, honnét Szulejmán a csatát végignézte, mert arról a csata terét, 
bármelyik csatavonalat fogadnánk is el, belátni nem lehet; a csatarend
nek egészen végén állott s rajta épület nyomai nincsenek; teljesen az 
akkori mocsár partján áll, melybe be is szakadozott.

A dombocskát hajdan erős sáncz vette körül s minden valószínűség 
szerént egy földvárat képezett, melyen később tán, vagy előzőleg is va
lami őrszemnek volt állandó tanyája. Látható ilyen Pécsvárad alatt dél
nyugatra is.

Az ütközet azzal kezdődött meg, hogy a magyarok észrevevén jobb 
felől „a völgyből“ a törökök előnyomulását, kiket a irók Báli bég élő- 
csapatainak gondolnak; a király maga mellől Ráskay  báspárt küldte ki 
azok kikémlelésére, esetleg elriasztására. De ekkor a török had már föl-

1) II. 22. — 2) III. 636. — *) 1828-bau.
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vonult, a miért is a magyar főurak nagyon türelmetlenkedtek, azzal fenye
getőzvén, hogy a táborba visszatérnek, ha a harcz meg nem kezdődnék; 
meg kellett tehát a harczot indítani. Ezzel kezdődött meg tehát az álta
lános roham.

E támadást a magyarok két oldalt vezették ; a jobb oldal Sátoristyére, 
a bal oldal a Sátoristyo és a Török-domb közötti síkságra vetette magát 
rohamával; ennyinek hihette Tomovy akkor a törököt, holott a török 
egész balszárnya ellen, Ráskay  embereit kivéve, teljesen védtelen állott.

A csata többi része nem tartozik e keretbe. A török a rohamra visz- 
szavonult, mire Lajos király a csata tiizébe tört, ezzel csak nagyobb előnyt 
adva a nagy török seregnek, hogy az a magyar hadat még könnyebben 
bekeríthesse.

Kápolnai idézett műve*) a török irók ama mondását, hogy Rali bég- 
előőrse egy völgybe tette volna meg a kerülő útat a magyar had megkerülé
sére s táborának elfoglalására, akként magyarázza, hogy e hely aKarasiczá- 
tól egész Földvár faluig erdővel beborított területet képezett, hivatkozván 
Lipszkynek a XIX. század elején készült térképére s így Báli bég Buzegli- 
czától a partok alatt húzódván lovasaival, e helyet könnyen egy hosszú s el
nyúló völgynek tekinthették, sőt azt Írja, hogy a török had főrésze is 
váratlanul az erdőkből tört elő.

Ez állítás nem felel meg a valóságnak, mert eltekintve llrodarics 
helyszíni megjegyzésétől, hogy a síkságon se fa, se bokor, vagy erdő 
nem volt s hogy ez esetben a magyarok a buzagliczai partokról lejövő 
török hadat meg nem láthatták volna, miről ugyan Brodarios terve tanú
ságot tesz: „vidimus ingentem copiarum hostilium vim de collo illo . . .  se 
sensim demittentium.“

De e kívül is tudjuk a régi okiratokból, hogy e vidék rendkívül mű
velt volt. Ep Maiss községe maga is igen nagy volt s valószínűleg Udvar 
felé magába foglalta az egykori Kis-Majsa községet. Ugyan Gétha és 
Bezedektől északra feküdt Merse nevű falu, mely a pécsi káptalannak volt 
népes községe, hol tehát mindenütt nagy kiterjedésű földeket műveltek a 
XV. században.2) Földvár maga is falu volt, melyet a szegzárdi apátság 
bírt. Földvár és Lak között, mely elpusztult község a mai Vizlak vidékén, 
tehát Udvar fölött feküdt, a XIV. században határjárás volt; az okmány a 
Borza-patakot e névvel többször említi, de hallgat arról, hogy ott erdő 
lett volna.

Maiss fölött és Sátoristyótől délnyugatra a lápon feküdt Bathia (Bátya) 
község, egy előkelő és sokat szereplő család birtoka, kinek tehát szintén 
szántóföldjei voltak. Lajmér falu volt, kisebb nemesek s a Bátmonostoryak 
birtoka, melynek csak egy kisebb erdejéről történik említés annak északi 
határán. Nyárád s Lajmér között állt Kerekegyház nevű község. Mindezek 
sűrűn egymás mellett álló falvak, nagy népességre s nem erdőségre en
gednek következtetni, mely Pecsevi igazolásaként csak az ő idejében vált 
sólyomvadászatra alkalmassá. Úgy látszik, hogy Kápolnai erdő-theoriája

i) Hadtud. K. 1889. 488. — 2) Zichy VIII. 455.
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az ok-kereső olvasó előtt nem talált általános elismerésre; a „Századok“- 
bán Ó megkoezkáztatott állításnak mondatik, mert ha akkor valóban erdő 
lett volna ott, melyről az egykorú leírások semmit nem tudnak, úgy e kö
rülmény sokkal nagyobb befolyást gyakorolt volna az eseményekre.

A futamodó hadat a török nem üldözte, mert visszavonulásában 
cselt gondolt. Másnap körüljárta Szulejmán a csata terét, megdicsérve 
harczosait és divánt tartva (valószínűleg Sátoristyén), kitüntette Ibrahi- 
mot. A divánt 2000 magyarnak levágott feje vette körül.

Verancsics arról emlékezik meg, hogy a török császár „az hót tes
tekben három halmot rakotatta.“ Istvánffy szerént a holtakat Pevényi 
Imre özvegye, Kanizsay Dorottya temettette el.

Régi történetírók Írják, hogy Szulejmán a győzedelmes hadi híreket, 
országa minden részébe és anyjának sajátkezüleg irta meg.

Mohács teréről ilyen levelek nem mentek, mert ezek a 2000-nyi fo
goly leöletéséről is megemlékeznek, pedig ezek csak a tolnamegyei Földvár 
vidékén lehettek, hová Buda várkulcsát eléje küldték s látni való, hogy 
Szulejmán maga sem ismerte föl mohácsi győzelmének fontosságát, — 
E hadi jelentések két kötegben jelenleg is megvannak. A mohácsi ütkö
zetre vonatkozó részek az országos főrabbi, Lövy Moyzes kajmakam szí
vességéből, Grossmann L. S. szentlőrinczi rabbi és Fehérvári Béla fordí
tásában megjelentek a „Pécsi Figyelő“ 1892-iki évfolyamában s a „Mohács 
és Vidéke“ 1802. évi 35- és 36-ik számaiban. A mohácsi vészre vonatko
zólag azt írják, hogy „az átkozott király (II. Lajos) rávetette magát a 
riimili hadseregre, melyet Humili és Ibrahim nagyvezéreim vezéreltek.“ 
Ennyit a csatáról.

Lajos király halálának körülményeiről a következőket Írhatjuk.
A jelen volt fíroclarics s utána Istvánffy  azt Írják, hogy mikor a jobb 

szárny meghajolni kezdett, melyet Brodarics az ő feje fölött is elrepülő 
ágyúgolyók hatásának tulajdonított (pedig Báli bég hadainak nyomása 
volt), ők, kik a király körül állottak, mindannyian megrémültek és ettől 
fogva a király soraikban többé nem jelent meg s leírásában ezért a püspök 
hosszasan mentegeti magát, Szulejmán mit se tudott II. Lajos ölésiéről, 
hírmondó leveleiben azt Írja róla: „,áz átkozott király elmenekült a liarcz- 
mezőről, igazolva ama szavakat: a ki fejét menti, az nyer.“

Mohács gyásznapjához legközelebbi történeti forrásul szolgál Burgis 
pápai követ értesítése Rómába, ki már nyolez nappal a csata után Írja, 
hogy a királynak vassal igen megterhelt lova belemerült a vízbe s a király 
is pánezélban lévén, fáradságtól kimerülve beleveszett a vízbe. Aczél lát
ván a király veszedelmét, segélyére ment, de ez is otl veszett, mint a 
király kedvencz udvarnoka mondja. Mások ellenben azt mondják, hogy 
már átment a helyen, hol a katasztrófa megtörtént volna; mégis kevésbé 
kell ennek hinni, mint amannak, mert már nyolez napja a csatának s 
a királyról mit se hallani. Ha még élne, már nem volna újság. (Si posse 
viva ci ni seria nova.)

i) 1890,. 65. — 2) Mon. Vat. II. I. 451.
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Úgy látszik, Burgió, ki Mária királynéval együtt már augusztus 30-án, 
a vész hírének hallatára, Budáról Pozsonyba menekült, nem adott egészen 
hitelt a király szolgája hírének, melyet pedig tőle közvetlen hallott. Ha 
ugyanis e szolga közlésének hitelt ad, úgy ellenkező hirt levelében nem 
közölt volna Burgió.

Föl kell tennünk, hogy Czettricz előadása Pozsonyban igen zavaros 
lehetett s hogy ép ez okozta a későbbi ellentétes véleményeket, melyek 
közül az első Ferdinándé, ki szeptember 15-én Margit főherczegasszony- 
hoz intézett levelében a mohácsi csatát leírja s azt mondja a királyról, 
hogy némelyek szerént a csata hevében halt meg; mások azt mondják, 
hogy a harczból visszavonulván s menekülni igyekezvén, egy mocsárba 
került s ott veszett. A kérdés tehát egészen bizonytalan, mint a forrás, 
melyből híreit merítette s ellentétes Szulejmán tudásával is, ki Lajost el- 
menekültnek tartotta s lehetetlennek is látszik, nem tudni az ellenségnek, 
hogy egy király vész el a csatatéren, habár annak holtteste nem volna 
is föltalálható.

Lajos holttestének föltalálását 1526. október 19-én kelt s Brodarics 
Istvánhoz intézett levelében Sárfy  Ferencz győri prefektus Írja le, mely 
szerént ő a János király által küldött Czettricz Ulrikkal (a király volt 
szolgájával) a helyszínére ment s Czettricz szavai igaznak bizonyultak, 
mert a helyhez közeledvén, ez kezével intett a helyre, hol a mocsárban 
egy döglött lovat találtak; Czettricz a mocsárba hatolt s ott a király fegy
verét meg is találta. Nem messze innét megtalálták Trepka udvarmester 
holt-testét s ettől nem messze egy új sirt láttak (novam sepulturam) s 
ebben pihentek az elhunyt király hamvai. Czettricz, mikor még csak a 
holttest lábát látta meg s azt két sisak vízzel megmosta, azonnal meg
ismerte, hogy az a király lába. Erre kiásták a hullát és Sárfy  íölismerte 
azt a jelekről, melyek fogain voltak.

De az elbeszélésben van több ellenmondás, mert e szerént a királyt 
nem a mocsárban találták, hanem egy új sírban a mocsár mellett és a 
király fegyverei mégis a mocsárban voltak. Sárfy  levelében azt mondja, 
hogy testén semminemű sérülést nem találtak, csak ajkán volt egy kisebb 
sebhely.

Czettricz, ki még a sirt is meg tudta határozni, már lábairól fölismerte 
a királyt, Sárfy  pedig a fogain lévő jelről; ebből azonban az következ
tethető, hogy a test akkor már rothadásnak indult, mi annál v; lósziniibb, 
mert a test fölásása másfél hónappal a halál után történt. A holttestet 
lepedőbe burkolva, koporsóban szállították Fehérvárra s a prépost házába 
vitték, hol a város birájának egy pillanatra megmutatván a hullát, a ko
porsót ismét lezárták, valószínűleg azért, hogy a testén lévő sebhelyeket föl 
ne ismerjék. Mily eltérők voltak a nézetek Lajos haláláról, mutatja Verán- 
csics leírása, ki egy helyen azt m ondja:1) „Lajos király a hadtól meg
futamodik, ki csakugyan ottan Cselénél egy fogban (fokban) a sárba vészé.“

■] II. ai.
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Továbbá pedig azt mondja: „János vajda Fehérvárra mene, az Lajos 
király testét meghozatá az mohácsi csata mezeiről, kinek testét az halászok 
sárba benyomták vala, hogy az terek meg ne találná“ s hozzá tévé, hogy 
„János temettette el őt Fehérvárott, hol majd reá (nov. 11.) János magát 
megkoronáztatta. “

Nem furcsa-e, hogy a királyt nem neje, nem annak testvére, a ma
gyar trónt óhajtó Ferdinand keresteti föl s temetteti el, hanem János vajda?

Brutus I. M. idézett művében1) egyszerűen azt Írja, hogy a király 
holttestét később keresvén, Cselénél megtalálták, mely Mohácstól nem 
messze fekszik (Istvánfiy hibásan Karassa vizének nevezi) és pedig 
oly helyen, hogy bizonyosnak vehető, miként élve nem került az ellenség 
kezébe s nem messze tőle voltak Aczél és Trepka holt tetemei, míg 
Sárfy, a jelen volt tanú, csak Trepka holttestét említi meg.

Brutus ez adatát Brodai'ics leírásából vehette, de inkább lehet a szem
tanú Sárfynak  hitelt adni; ellenben Sárfynál az a különös, hogy nem
csak erről, hanem sok szétszórtan fekvő holttestről tesz említést, melyek
ből sokat megforgattak, mikor Lajos holttestét keresték.

Ez előadásnak nincs logikai előzménye, mert a csata leírása iga
zolta, hogy a Csele vidékén csata, vagy összeütközés nem volt, a török 
a menekülőket nem üldözte, az est beálltával hatalmas záporeső támadt. 
Nem érthető tehát, miként jöhettek holttestek e helyre, mely a csatatér
től 8—10 km. távolságra fekszik? Nem nyer ezek előadásában az se he
lyes megvilágítást, hogy ha már holttestek feküdtek ott szanaszét, miért 
épen ezt a holttestet temették el s nem a többit is ?

A király halálának adott magyarázata nem engedi föltételeznünk, 
hogy Aczél, Trepka, sőt Brodarics szerént mások is (plures etiam alii) 
hasonló módon vesztek volna el és pedig annál kevésbé, mert Brodarics 
ama megfejtése mellett is, hogy a Csele vizét a Duna áradása megdagasz
totta, helyi viszonyok nem engedik azt a következtetést vonni, hogy ott 
a király és követő társai alkalmasabb átkelési útat ne találhattak volna, 
mikor maga a király e vidéket már ismerte s mikor föl kell tennünk, hogy 
e patakon, melynél a népes Csele község épült, mely e vidék Thermopi- 
lejének tekintendő, hid ne lett volna s ha nem volt, a sereg bevonulásakor 
hidat ne verettek volna.

Sajátságos, hogy maga Brutus I. M. magyar históriájában sem azt 
nem mondja, hogy a király a csatában veszett el, sem azt, hogy a vízbe 
túladott, csupán, hogy holtteste később megtaláltatott (cadaver postea 
inventum est).2) Később azonban megemlékezvén Lajosról, mint „megélő
ről szól, rex interfectus, mondja. ') Ludovicus caesus, m ondja;4) egyik sem 
az a kifejezés, melyet a csatában elesetteknél, vagy vizbefúltaknál szoktak 
használni s úgy tűnik föl, mint egy önkéntelen vallomás, melyet Brutus 
történetében tesz, ki, mint tudjuk, munkájának e részén már nem tett 
javításokat5) s így szavai tudatának teljes és őszinte kifejezései, mihez

1) II. 238. — 2) II. 238. — 3) II. 275. — *) II. 330. — &) Lásd Toldy Fér. ak. kiad. 
előszavát
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hozzátehetjük, hogj' a latin a csatában elestekre bőséges kifejezésekkel ren
delkezik s Brutus irálya e nyelv ismeretének nagy tökéletességét árulja el.

E történeti adatokkal szemben áll Szerémi Györgynek „De perditione 
regni hungarorum“ czímü művében közölt előadás,1) melyben Lajos halála 
röviden a következőkben foglaltatik össze: Lajos a csata után Szepessy 
György és Tomory Pállal, Czettricz-czel Bátára szálltak. Megérkezvén, 
Tomory övéihez tért s György maga maradt a királylyal. Ekkor György 
így szólt: „Te királ bestye tanchos királ elvesztetted (megölted) a hazát

Mohácson talált főpapi csataföveg.
— A bécsi udvari fegyvertárban. —

s annak jogát . . . .  hanem te is meghalsz“ s kihúzva cseh kardját, hár
mat vágott reá s a király halva rogyott össze. Ezt hallván Tomory, vissza
jött, levágta Györgyöt, de viszont Tomoryt ennek emberei ölték meg. 
Már éj volt „péntekre (?) virradóban“ s elvitték a királyt a tóhoz, de nem 
a tóba dobták, hanem a tó partján ástak sirt s abba helyezték. A máso
dik leírás2) kissé részletesebb, itt György „Tu corisator rex tu mecator 
(moechator) rex tu injuste Rex“ szavakkal kezdi s a kardhuzáskor Czettricz

b Wenczel 133 és 403. — 2) 400. lap.
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Tomoryért szaladt. A halált lázadás követi az éjben s Lajos holttestét 
a Csele faluhoz viszik s ott lámpafénynél sírt ásva, eltemetik.

Bár Szerémi történeti dolgozatával közel áll a lefolyt eseményekhez 
s mondja, hogy a király holttestét Fehérvárra hozván, két társával ő is 
lerándult oda Budáról s látta Lajos tetemét, azon a három sebet, mely 
látható volt, hogy cseh karddal szúrták át, mégis Szerémi által előadot
takat nem tekinthetjük történelmileg bebizonyított valóságnak.

Wenczel véleménye szerént, Szerémi dolgozatában csak azt lehet 
teljesen valónak tartani, miről maga mondja, hogy látta. Mint valóságot 
kell föltételeznünk, hogy látta Lajos holttetemét, látta a rajta lévő sebe
ket, mert maga mondja: „tali modo ego vidi . . . tres fixuras super corpus 
ejus“, de hogy e szúrások minőségét szakértelemmel megállapíthatta volna, 
azt az iratokból kivehető föliiletessége és durvasága kétségessé teszik. 
És habár a testen lévő szúrások engednek is arra következtetni, hogy

A mohácsi csata emlékére vert érem.
Előlapján II. Lajos  és nőjének arczképe. A fölirat magyarra fordított szövege : Lajos, 
Magyarország és Csehország stb. királyának és Mária királynénak, a legkedvesebb 

feleségnek és Flandria kormányzójának (képe).
Hátlapján a mohácsi csatát ábrázoló kép. A fölirat magyarra fordított szövege: Lajos, 
Magyarország és Csehország királya, húsz éves korában, a törökök ellen kevés övéivel 

Mohácsnál csatát víván, elesett 1526-ban.

Lajos nem a vízben fúladt meg, mégis halálának minőségét döntőleg ez 
meg nem állapítja.

Szerémi forrásáról csak pár szóval emlékezik meg: „Mi csak titokban 
tudakoltunk utána (t. i. ő és társai Lajosnak fehérvári temetése alkalmá
val) és nekünk nem volt szabad másoknak elmondani János vajda miatt, de 
tudjuk, hogy igaz az, mert így mondta el azt egy katona, János halála után.“ *) 

Nem mondta el tehát Szerémi, ki beszélte el neki Lajos halálát; 
olyantól hallotta-e, ki jelen volt, vagy csak a Fehérvárott elterjedt híreket 
szedegette össze, minők ily alkalommal mindig szoktak fölmerülni; holott 
ha tényleg félt valaki János királytól, e félelem oka János halálával reá 
nézve is megszűnt s általán nem lehetett oka elhallgatni azok neveit, kik
től hírét merítette.

!) Szerémi könyvét ugyanis csak 1544-ben irta.



A MOHÁCSI VÉSZIG. 391

Másrészről a Sárfy  levelében előadottak csak részben egyeznek Sze- 
rémivel, részben pedig nagyon ellentmondanak.

Egyezik az, hogy Lajost nem a vízbe dobták, hanem sírt ástak a 
v íz  partjára és abba helyezték és a sírban találták is azt meg Sárfy  és 
Czettricz, mely körülmény Szeréminek látszik igazat adni, mert a vízbe 
veszett király hogyan jött volna a sírba, ha e hely nem volt csatahely, 
hanem attól 8—10 kmrre feküdvén, oda Perényiné emberei nem is men
tek, hogy azt eltemessék s ha oda mentek, miért ne temették volna el 
Tvopka holttestét is, vagy _ , „  . . . , .

Weivtseitmvz %ü\e Öiej2>cblacbt5tt 
JDngcrn mit Dem %űcrKífcbcii’Reyfcr 
ergingen: ll̂ íittcineryonnxDicn 

(o Dabcy gexpcft: berauft jen 
Ojmgeiiöcícbnbeit.

miért ne temették volna el 
egy közös sírba, miután föl 
nem tehető, hogy az előbbi 
esetben az eltemető a királyt 
fölismerte volna. E részben 
tehát Szerémihez látszik az 
igazság hajlani.

Ennek ellenében Sze
retni előadása szerént azok, 
kik Lajost a Csele partjára 
vitték, nyakán hagyták az 
aranylánezot és ujján jegy
gyűrűjét, hogy fölismerhető 
legyen és ime, Szeretni ezeket 
is látta Fehérvár o tt: „crux 
pendebat ad collum . . .  et in 
digito annulus.“

Már ha a holttest kiásá
sakor a kereszt s gyűrű a 
királyon lett volna, úgy mi 
szükség volt Sárfy  és Czett- 
ricznek a király egyéb ismer
tető jeleit kutatni ? Úgy lát
szik, a kereszt és gyűrű nem 
volt ott, különben azt Sárfy

2 > , 3E 3Evj.

Egykorú ujságlap a mohácsi csatáról.
is fölemlítette volna.

Ha Szeretni előadásának volna igaza, úgy Czettricz és a hasonérzel- 
műek föladata s czélja az volt, hogy Mária királynénak ne legyen tudo
mása Lajos király ily szomorú végéről s ez esetben okvetlen szükséges 
lett volna, a keresztet s gyűrűt fölemlíteni.

Teljesen valótlanság az, mit Szeretni Czettriczről mond. E szerént 
Lajos meggyilkolása után Czettricz még az éj folyamán néhány társával 
ellovagolt Fehérvárra s onnét Bécsbe (?!) Mária királynéhoz a balesetet 
hirül vinni s a királyné azt mondta: „Ha el nem vesztetted volna, nem 
ölték volna meg.“ Ekkor ölték meg Czettriczet a németek.

Czettricz fogságba vetése s megöletése koholt dolog; hisz ő találta
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meg másfél hónappal később Lajos holttestét s csak a temetésen nem 
volt jelen; de Máriának se volt oka Czettricz ellen föllépni, mert ha azt 
gondatlanság terhelte, könnyű lett volna eltitkolni, mint meg is tette, ha 
Szeréminek van igaza; ha pedig bűnös nem volt, úgy nem kellett neki 
bűnhődnie.

Szerémi előadása tehát egészében és önmagában is olyan, hogy arra 
a történetirónak még az esetben se szabad támaszkodnia, ha, mint a jelen 
esetben, az ellentétes állítás hemzseg az ollenmondásoktól. Egyetlen hely 
van a történet lapjain, mely Szerémi állítását támogatni látszik. Veran- 
csics Antal törökországi követségében dunai útját megírván, azt mondja, 
hogy: „az éj több veszélyt és félelmet szerzett a Dunán, mint a nap, de 
Isten segítségével átestünk Bátán, hajdan a szent vértől és Mohácson, 
Lajos király csatavesztéséről nevezetes helyeken, melyeket nem is láttunk.“ 
(Auspice Deo illaesi evasimus Batha olim sacro sanguine, Mohacio Ludo- 
vici regis clade memorabili minime viso.) — Verancsics a bátai szent vért 
itt határozottan Lajos királyra vonatkoztatja, mintha csak azt mondaná, 
hogy Mohács Lajos csatavesztéséről, Báta pedig véres haláláról emléke
zetes. De Verancsics e szerént kétféleképen i r : magyar nyelvű műve sze
rént, Lajos egy fokban a sárba vész, latin szövegében pedig Bátán véres 
halállal múl ki.

Lajos halálának kérdése az utóbbi időben is vita tárgya volt, mert 
Szerémi két előadását két személytől származónak tekintvén, ezzel Lajos 
megöletését két történeti forrás bizonyította volna. Ez állítást Szeréminek 
eredeti jegyzései czáfolják meg, mely ugyanama kézzel s irálylyal lévén 
Írva, csak egy forrásnak tekinthető.

Nincs tehát most se több bizonyíték mint előbb s Szerémi adataival 
szemben még mindig állanak Jászay  Pál szavai, hogy a kérdés „homály
ban fekszik és későbbi fölvilágosításra vár.“

Mielőtt e kort bezárnók, pár szóval meg kell emlékezni a Mohács 
terein elhalt pécsi püspökről. More a gyászos kimenetelű napon, Brodarics 
előadása szerént, a zágrábi s váradi püspökkel a királyvezérelte sereg 
jobb szárnyán foglalt helyet. Istvánffy  szerént, halálos sebektől borítva 
hagyta el a csatateret s az út mellett lévő sűrű bokrok és tövisek között 
rogyott össze s ott meghalt. Borbélyja, ki a veszedelemben bajtársa volt, 
ágakkal s gályákká! födte be testét, melyet az ellenség távozása után 
megtaláltak s tisztességesen eltemettek; míg a borbély az ezer aranyat, 
melyet a haldokló zsebében talált, megtartotta.

Ez volt, úgymond Koller, More Fülöp vége, a balsorsnak pedig, mely 
Pécset megtépte, a kezdete.



A

mohácsi vésztől

a török kiűzéséig.

Az iszonyú hatást, melyet a mohácsi vész előidézett, a vihar első 
lezajlása után, még a vezérlő férfiak sem ismerték föl teljes valóságban.

Pusztító volt maga a hadjárat, de még pusztítóbbak voltak az ele
mek, melyeket Ulászló és II. Lajos tehetetlen kormánya alatt folyton for
rongva e vész gyújtott lobogó lángra.

A szomorú ütközet Baranyából, a vész színhelyéről, követelte a leg
nagyobb áldozatot. Tudjuk, hogy More Fülöp pécsi püspök tekintélyes 
haddal csatlakozott a királyhoz Mohácson. Istvántiy  megemlíti, hogy Pécs 
tanuló ifjúságából 300 vérzett el a mohácsi csatatéren.

Szerecsen János királyi főajtónálló s később Tolnavármegye főispánja 
a Dráva-mentéről s tán saját baranyai birtokairól 2000 embert gyűjtött 
s vezetett Mohácsra a lemészárlásra. — A püspök hadának nagyságát, 
a pápai követ jelentései szerént,*) 400 saját és e kívül még 400 harczosra 
lehet tenni; így Baranyavármegye mintegy 3100 embert áldozott föl 
Mohácson.

E véleményt Brodarics is igazolni látszik. Szerénte a nagy had, mi
kor Mohácsra szállt, nem volt nagyobb húszezer embernél s később, mikor 
More Fülöp s testvére László, úgy Szerecsen János csatlakoztak, a sere
get 24—25-ezerre teszi. i)

i) Mon. Val. II. I. 400.
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A mohácsi vesz után való napon Szulejmán körüljárván a csatateret, 
azzal a kérdéssel szólította meg egyik öreg harezosát, hogy most mittévő le
gyen? „Császárom, felelt a megszólított, gondoskodjál, hogy a disznó ne 
szaporítson malaczokat“. Erre a szultán pár aranyat adott neki.

E felelet jellemzi a vallásos háborút viselő török harezos érzületét.
Brodarics% ki a vészt követő napokat ecseteli, csak az ellenségnek 

nagy kegyetlenségét látja, úgy, hogy a mi azelőtt soha se volt látható, 
a megrémült anyák földbe ásva élő gyermekeiket, menekültek az ellen
ség elől.

A török hadsereg kiküldött őrsei az egész megyét bekalandozták, 
rabolva és gyilkolva mindenütt, a nélkül, hogy a részleteket a történet 
följegyezte volna. Sambucus szerént1) Pécs városát még a mohácsi csata 
előtt földúlták. Valpót és Siklóst is megostromolták, de hamarjában be
venni nem bírták. Burgió pápai követ azt mondja, hogy a csata után a 
török felgyújtotta Mohácsot, azután Pécscsel hasonlóan bánt el (hanc fatto 
ii simile).1 2 *) Brodarics is azt mondja, hogy a várost fölégették, de a vár
ban a templomot érintetlenül hagyták.

A káptalan tagjai, mikor hírül vették a csata gyászos kimenetelét, 
az ellenség elől az egyház kincseit megmentendő, biztosabb helyre óhaj
tották vinni. Az úton Báthory István nádorral találkoztak, ki a biztosítás* /

ígéretével elvette tőlük a kincseket8) s később ezeknek csak egy részét 
adta vissza azzal a föltétellel, hogy az összes kincsek visszaadásáról ad
nak neki elismervényt. N agyvátyi István és Egresi Lőrincz pécsi kano
nokoknak egy 1528. november 31-én a pozsonyi káptalan előtt kelt nyi
latkozata tartalmazza ez elismervényt.

Ugyané kanonokok s az akkor kinevezett Sulyok  György püspök 
még az nap tiltakozást állítottak ki, semmisnek jelentvén ki a Báthory 
részére kiadott nyilatkozatot.4) Báthory erősen a protestantizmus felé ha
jolván, nemcsak kincsszerzés ösztönözte, hanem a vallási gyűlölet is, 
s nehogy ecsedi várában összehalmozott és több százezreket érő papi öltöze
tek újólag a „bálványozásra“ használtassanak, végrendeletében akképen 
rendelkezett, hogy azokat elégessék.5)

A török had eltávozásával egy időre halotti csend állott be. Hiányoz
tak a megyében az intéző körök, a nemesség, kisebb földbirtokosság, kik 
részben a liarczban vesztek, részben elmenekültek. Tudjuk Kanizsay 
Dorottyáról, hogy özvegyen ült Siklós várában. Máré-vár uraiból Kis- 
várday János elesett a csatán, Iíisvárday  Mihály pedig csak annyi időre 
menekült haza, míg kincseit összeszedhette.6) István ffy  Ferenez, a kis
asszonyfaiak akkori családfője, még a csata előtt, 1526. junius 14-én ké
szítette el végrendeletét,7) ki ugyan nem balt meg a harczinezőn, de 
bizonynyal szintén nem maradt Baranyában.

Mint minden nagy harcz, úgy a mohácsi vész után is a nép között,
1) P. 773. — 2) Mon. Vat. II. I. 451. — 3) Koller V. 155. — *) Koller V. 211. és 213.

—- 5) Századok 1893. 649.— 6) Orsz. lev. az 356. u. o. 26. — 7) Draskovics biszági ltr. fasc-
70. N. 3.
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mely gazdaságát tönkre téve, övéinek egy részét megöletve látta s a török- 
dúlás ellen magát védtelennek találta; legnagyobb elkeseredéssel fordult 
azok ellen, kiktől saját védelmét e szerencsétlen időben várhatta volna.

Az elégedetlen s tönkre tett tömeg fegyvert ragadott, elállta az uta
kat, megtámadta a nemeseket, mely hiedelme szerént, az országot ily 
siralmas állapotba juttatta.

Baranyavármegye is e zaklatott vidékekhez tartozván, Somogy és 
Zalával együtt, a baj orvoslása végett közösgyülést tartott, melyen el
határozták, hogy az akkor nagy népszerűségnek örvendő horvát főurat, 
Frangepán Kristófot fogják a védelemre fölkérni, kit a tótországi rendek 
Kapronczán szept. 23-án tartott gyűlésen kormányzójuknak és védelme
zőjüknek választottak.

Nevezett megyék, a gyűlés határozata értelmében, követeket küldöttek 
Frangepánhoz, fölkérvén őt, legyen nekik is kormányzójuk s védőjük s 
megigérték, hogy a tótországiak által fölajánlott adót megfizetik ők is. 
Frangepán elvállalta a nehéz föladatot s azon volt, hogy a fölháborított 
kedélyeket lecsillapítsa s a parasztságot a nemességgel kibékéltesse. So
mogybán és Baranyában Frangepán alkapitánya, Záray Jeromos műkö
dött, ki hadseregének egy részét hozta ide.1)

Ez intézkedéseket azonban az idők árja csakhamar elsodorta; egy 
sokkal nagyobb s kimondhatatlan baj érte az egész országot s vele együtt 
Baranyát, a mikor a pártokra szakadt nemzet két koronázott királyt adott 
egyszerre az országnak s Perényi Péter koronaőr mindkét király koro
názásához hozzájárult.

Egyik, mint tudjuk, a Mohácsnál elveszett II. Lajos sógora, Ferdi- 
nánd s a másik a még Mátyás király korában fölvirágzott Zápolyay- 
család tagja, János, ki a trónra már Ulászló korában aspirált.

Ha a két koronás királylyal az ország csak két felé szakad, még 
nem olyan nagy baj, mint az, hogy maguk az emberek hajlottak két felé, 
mert a helyes utat, melyik királyhoz tartsanak, nem bírván eltalálni s 
hazaszeretet helyett mellékérdekek, vagy előnyök által vezettetvén, majd 
egyik, majd másik királyhoz csatlakoztak s ezzel magukat a másik fél 
bosszújának tévén k i : a két veszekedő között csak a pusztulás és vég
romlás diadalmaskodhatott. Baranya a legsiralmasabb állapotba jutott.

A két király közötti ingadozás e kor általános jellege. Maga Perényi, 
kinek birtokai s állandó lakása Baranyában, Siklóson, vagy Valpón volt 
s kiben a király-koronázás kútfejét kell keresnünk, ép annyiszor változ
tatta meg nézetét, mint a hányszor politikai akczióba került s 1532-ben, 
Szulejmán távozása után, aTereliegyről származó Bika  Imrét azzal a kére
lemmel küldte Konstantinápolyba, hogy ő se Ferdinándnak, se János 
királynak nem akarván hódolni, kéri magát ezek fönhatósága alól kivonni, 
hogy a maga fejedelme lehessen s hajlandó a császárnak évi adót fizetni, 
mit, ha Szulejmán el nem fogadna, kéri annak titokban tartását. i)

i) Jászay: A magyar nemz. napjai 63—65.
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Baranyavármegye és Pécs kezdetben az első megkoronázott királyhoz 
ragaszkodott. Ez természetes volt, mert Pécs püspöki város lévén, ez időben 
már püspökei voltak a megye főispánjai, ennek hiányában csonkának 
tetszett önmagának, meddő lett volna működése. Ehhez járult Báthory 
István nádor esete, mely ellenszenvessé tette a János királylyal ellen
tétes frakcziót.

János király ügyesen intézkedett e részben Baranyára nézve, hogy 
nyugalom szálljon az emberekbe; és Sulyok  Györgyöt nevezte ki pécsi 
püspöknek. Verancsics szerént1) előkelő családból származott. Lekcsei 
előneve, a bodrogmegyei Lekcse községtől eredt; testvérei Sulyok  Balázs, 
Szabács bánja, Sulyok  István, Nándorfehérvár bánja voltak.2) Verancsics 
úgy mondja, hogy enyingi Török Bálint rokona volt s ennek kedvéért 
kapta volna püspökségét, melyet azonban a németek cselszövénye miatt 
nem használhatott.

A németek cselszövénye annyiban játszik itt szerepet, hogy Sulyok  
Gáspár csakhamar elengedte magát csábíttatni Ferdinánd pártja által. 
Ez átpártolásra kétségkívül nagy befolyása volt ama körülménynek, hogy 
rokona és pártfogója, enyingi Török Bálint is Ferdinánd részére állt, 
továbbá az akkori pécsi prépostnak, Brodarics Istvánnak, a prépostság- 
ban jogutóda, Maczedoni László, Ferdinánd pártján állott. Maczedoni 
íjászló, akkori baranyai birtokos család tagja (Bozsok és vidékén), II. Lajos 
udvari embere, kit a király a mohácsi vész előtt, még Tolnáról küldött 
volt vissza a királynéhoz. A befolyás, melyet a prépost az udvari körökben 
biztosított magának, eredményezte, hogy ama kevesek közé tartozott, kik 
Ferdinándlioz kezdettől mindvégig hívek maradtak.

Sulyok  György püspök Ferdinándlioz szegődvén, azok között állt, 
kik 1527. november 17-én ennek a hűség esküjét letették, bár ugyanaz 
év márczius havában még János pártján állott s az ez által Budán már- 
czius 23-án megnyitott országgyűlésen részt vett.

Átlépésével azonban saját vesztére dolgozott, mert János királynak 
értésére esvén a dolog, mesztegnyői Szerccsen Jánost, ki a mohácsi ütkö
zetben is részt vett s akkor Tolnavármegye főispánja volt, tette meg világi 
létére pécsi püspöknek.

A püspök, mikor Ferdinándnak hűséget esküdött, nem jött egyenesen 
Pécsre, hanem Pozsonyba ment, hogy a nádorral a pécsi templom kincsei 
iránt intézkedjék és Sulyok  püspök ez ügyet, bár mint föntebb láttuk, 
elég szerencsétlenül végezte b e ; később, mikor Sulyok  János vissza
tért, az országos tanács, fáradozásáért 300 forintot szavazott meg neki, 
melyet végrendeletében, tekintve egyháza szegénységét, ennek hagyomá
nyozott. *) Sulyok  György végezvén Pozsonyban dolgát, Pécs felé indult,

!) Kun Géza gróf m.-németi levéltára. Valószínű, hogy a Sulyok-féle iratokkal jutott e 
levéltárba a „dyakoy“ egyház „marhái“-nak (kincseinek) regestruma, melyből azonban csak 
az utolsó lap van meg a levéltárban, de annak gazdagsága bámulatba ejt, pedig a pécsi 
egyház gazdagságát még nagyobbnak kell képzelnünk.
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de Szerecsen János vasmarokkal tartotta kezében Pécs városát s a kirá
lyához hűtelen embert a városba be nem eresztette.

E kívül János király 1529-ben levelet intézett VII. Kelemen pápá
hoz, hogy Sulyok  Györgyöt, mint hálátlan embert, ki koronás királyától 
elpártolt, a püspökségben meg ne erősítse.*)

János czélját érte, Sulyok  sohase nyert megerősítést s bár e ezímet 
használta is, a püspökség jövedelmét nem húzta.

A János királyhoz ragaszkodó Pécs városában és Baranyában Ma- 
czedoni prépost se maradhatott meg. Ferdinánd király őt még koronázása 
napján nevezte ki nagyváradi püspöknek, de Nagyvárad János kezén volt 
s így abba be nem léphetett.

Maczedoni Lászlóval ngyanegy időben Pécsett egy másik prépost is 
volt. Fessior együtt említi e két prépostot a pozsonyi országgyűlésen 1526. 
november 25-én; Istvánffy csak Peregi-1 említi ott meg. Peregi Albert 
épúgy mint Maczedoni, Ferdinánd király embere volt s fontos megbízá
sokban vett részt. így az 1532-ben megtartandó kenesei gyűlésre, mely
nek föladata lett volna elhatározni, hogy a két király közül melyikhez 
csatlakozzék a nemzet, avagy Percnyi szerént a törökhöz csatlakozza- 
nak-e; Ferdinánd, Peregi Albertet oly utasítással küldte, hogy a határo
zat hozatalát meggátolni igyekezzék. A gyűlésen Sulyok  György is részt 
vett, de az ország legelőkelőbb urai meg nem jelenvén, újabb gyűlés 
egybehivását határozták el. A Berenhidára újólag összehívott gyűlés se 
határozott semmit. Részt vett Peregi a Ferdinánd által Pozsonyba össze
hívott ülésen is; ily körülmények miatt pécsi prépostsága jövedelmeit nem 
élvezhette, miért Ferdinánd Zalamegyében biztosított neki jövedelmet. 2)

Tudjuk, hogy Pécs városa 1541-ig állott János király pártján, 
azonban e város se volt egészen állhatatos. Találunk egy okmányt 
1528-ról a királyi könyvekben.3) Ez okmány két kelettel bír: egyik Bu
dáról 1528. évi február 6-ról származik, mely szerént Ferdinánd király a 
koronázás emlékére, Schwejler  Wolfgang pécsvárosi biró előadása nyo
mán, megerősítette a várost Ulászló és Lajos király idejében gyakorolt 
ama jogában, melyre vonatkozó iratok azonban elvesztek, hogy kapu-adó 
fejében, tekintet nélkül annak mennyiségére, ha a kapu-adó egy forint, 
úgy a város csak 200 forintot; ha 50 dénár, csak 100 forintot tartozik 
fizetni. Ez okmányt, még mielőtt aláírták volna, Esztergomban február 
19-én azzal toldották meg, hogy a király a várost 12 évre megszabadítja 
minden adózási tehertől, a kamarai nyereségtől; de ez idő alatt Pécs pol
gárai a házakat megépíteni s a város falait és szerelvényeit helyre állí
tani tartoznak.

Ha ez okmány hitelessége ellen nem is lehet egyenesen síkra kelni; 
ezzel még az nincs igazolva, hogy Pécs az időben Ferdinándnak meghó
dolt volna, s lakossága is nagyrészt magyar lévén, nem valószínű, hogy 
Pécsnek német bírája lett volna; csupán az tehető föl, hogy Pécs néhány i)

i) Koller V. 215. — 2) 1536. évt pozsonyi kir. regestrum, 86. lap. — 3) I. 95. lap.
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német ajkú lakója a szabadalmat ugyan megszerezte s ezzel iparkodott 
Pécs népét Ferdinándhoz átterelni, minél fogva, mint látni fogjuk, moz
galom támadása gyanítható, de azért még se pártoltak át teljesen s a város 
falai sem épültek meg. *)

A Pécset és Baranyát hatalmában tartó Szerecsen János, mint János- 
párti és a Siklóson lakó, hullámoknál ingatabb Perényi Péter, minő vi
szonyban lehettek egymással, azt mindenki sejtheti. Leginkább boszant- 
liatta Szerecsent, hogy ily kezekbe helyezték a magyar királyi koronát 
őrizetül, ki a koronát s egyéb királyi jelvényeket Ferdinand megkoroná
zása után ismét Siklósra vitte vissza.

Különös figyelemmel kísérték, hogy mit fog most az tenni, ki a 
lángra kapott viszálynak iiszökdobója volt, mikor a hatalmas török csá
szár ismét Magyarországba jön, hogy János királynak odaadja országát?

Perényi Péter is veszélyesnek tartotta saját s a korona helyzetét 
Siklós várában s ez okból az ékszerekkel s családjával együtt Siklóst el
hagyta, hogy Sárospatakra menjen.

Szerecsennek csakhamar liiriil hozták Perényi futását s hadait Pécs
ről gyorsan utána küldte. Perényi a Sárvize mellett lévő Caidach (Kaj- 
dacs) községben volt egyik nemes családnál szálláson. Egy 1491-ből 
származó jegyzékből* 2) tudjuk, hogy ott két család lakott akkor, u. m .: 
Péter Balázs és testvére András, úgy Lukácsy  György és fiai. Ezek egyi
kénél Szerecsen éjjel Perényire törvén, őt, úgy nejét s gyermekeit rabul 
ejtette s a koronával együtt Pécsre hozta, honnan Bánffy Jánosnak át
adva. Kapronczára került.

Már aratás volt 1529-ben, mikor Szulejmán hadaival a Dráván át
kelt, Mohácson János király hódolatát fogadta; ugyanez útjában adták 
át Szulejmánnak a magyar koronát és Perényit. A koronát a szultán 
János királynak ajándékozta. Ez útján ejtette Szulejmán rabul Várday 
Pál esztergomi érseket, ugyanazt, kit János tett érsekké, ki őt meg is 
koronázta s később mégis Ferdinánd királyhoz pártolt.

Ugyanekkor ment Szulejmán, bár siker nélkül, Bécs kapui alá. Ez 
ostrom idejéből két történetiró is állítja, hogy Pécset a török had újra 
földúlta; az egyik Jovius, mondja,3) hogy Szulejmán Bécs felé indulva, 
Ovárt ostromolta, Acangest pedig Pécs felé küldte zsákmányra, ki szám
talan embert rabul ejtve, ellenállás nélkül jutott Bécsig. — Brutus Írja, 
hogy Szulejmán Bécs ostroma után Óvárt megveszi, a várőrséget leöleti, 
ismét a császár Acanges vezérlete alatt hadat küld híres Pécs városába, 
melynek népe éjjel a szántóföldekre fu t; a katonaság se nemnek, se 
kornak nem kegyelmez.4)

Jovius és Brutus ez előadásai ellenkeznek a történeti tényekkel, mert 
ha Szulejmán ez időben Pécs városát meg akarta volna támadni, könnyeb-

P 1717-ben a Liber Regiusban ez okmányt megtalálván, ez év márczius 16-án Pécs 
város kérelmére arról átiratot adlak ki, melyet Károly király sajátkezüleg erősített meg. —
2) Mon. Vat. I. V. 11. és 16. — 3) Historia temp. LXXVII. 67. — 4) Brutus J. M. II. 366.
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ben tehette volna, mikor fölvonulásában Barnnyavárott, vagy Mohácson 
volt; de nem is volt oka a megtámadásra, mert Pécs ez időben János 
pártján állott s alig lépte át a Drávát, már fogadta Pécsről Szerecsen 
János tisztelgését s hírül vitte Percnyi s a korona elfogadását. A két iró 
előadása tehát nyilvánvaló tévedésen alapszik.

1530-ra esik Szigetvárnak megostromoltatása a pécsiek által. E vár
ban akkor a Ferdinánd-párti enyingi Török Bálint ült és János király a 
Férd inán ától átpártolt Xádnsdy Tamást, Szerecsen Jánost, hápolnay 
Ferenczet, Fasson (Cazzon) vajdát, a segélyére itt hagyott török hadak
kal küldte Szigetvár ellen.

Ezek Pécsről, a szükséges ágyuk- s puskaporral fölfegyverkezve, 
indultak útnak.

Török Bálint katonái szabad prédából élvén, a szerteszét csavargó
kat csakhamar összecsődítették. A támadást a vár nyugati oldalán kezdték 
meg egy hársfaerdőben1) Ez erdő Szigetvárnak még lbbJ-iki képén is 
látható.i) 2) A v íz  igen széles és mély volt, sással benőve, mi a támadást 
megnehezíté. Török Bálint egy kirohanása alkalmával Nagy Imrét és 
25 katonáját elfogta, a katonákat ugyan szabadon bocsátotta, de Nagy  Imré
nek fejét vévén, kitüzette a vár sánczaira. A várnak falai nem voltak, 
csak töltései s a vár közepén állott a téglából épült torony, a melynek 
tetejére Török Bálint egy forgatható ágyút helyezett, melylyel az ellen
ségnek nem csekély kárt okozott. Török Bálint csak úgy szabadult meg 
az ostromtól, hogy Ferdinánd Buda ostromára sereget küldvén, János 
k irá lya  Szigetvárát ostromlókat segítségül hívta,3) kik föl is jutottak 
Budára, Kápolnayt kivéve, ki a németekhez tért át, míg az ostromló 
Roggendorf Vilmos, a téli hideg által kényszerítve, Buda ostromát abba 
hagyta.

E helyen találkozunk utoljára Szerecsen Jánossal, Baranya akkori 
urával; hihető: a téli had sírba vitte őt. Özvegyét, szekcsői Herczeg Ka
talint, Verbőczy István, a Tripartitum szerzője vette aztán nőül, 1532-ben 
Döbröközön ülvén meg a fényes lakodalmat.4)

Jellemző e korban megyénkre nézve ama levél, melyet Thardosy 
István, Máré-vár bánja irt urához, Bakics Pálhoz, hogy itt „pap, barát, 
diák mind törökké lettek a bestyék“ s a kiket meglóghatott, megfűzte 
velük Máré-vár hegyét, s) Melylyel a nagyzó bán azt akarja mondani, hogy 
itt minden úr és pap János részén, illetve a török párton volt, Szulej- 
wántól remélvén üdvöket.

Szerecsen János halála után Sulyok  György reményei újra éledni 
kezdtek a pécsi püspökség elnyerésére. Szerecsen ugyanis még életében, 
politikai s hadi elfoglaltsága miatt, nem tudta azt kihasználni; ismeretes, 
hogy Baksay Bernát (de Baxa) volt a pécsi püspöki javak administrá- 
tora, ki nem remélhette, hogy Szerecsen János helyére lép; Sulyok

i) Melyet Istvánffy Hasserdiara ferdített LXI. 1G8. — 2) Bubics „Mars Hungaricus“
czímképe. — 3) Zermegh II. GO. — ■'j „Verbőczy Emlékezete“. 5) Bécsi cs. k. lev. 1530.
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György tehát ismét visszatért János pártjára, annál inkább, mert ismerte 
a hatalmas pártfogást, melyben Szulejmán azt részesítette, ismerte annak 
békülékeny természetét és Yárday Pál esetét, ki büntetésre s nem az 
érseki székre lett volna érdemes.

1531. évi márczius 6-án Babócsán (Somogymegye) az ország nagyjai 
pártkülönbség nélkül értekezletet tartottak, mikép lehetne az ország Ínsé
gén segíteni ? Ez értekezleten Sulyok  György is részt vett János király 
részéről, de czélját még sem érhette el, mert János királynak sokkal in
kább megingott hite, hogy magát erre elhatározhatta volna. A pécsi püspök
ség kormányzata ez időben Brodaries István szerémi püspök kezébe került, 
ki ugyan megtartotta a keveset jövedelmező szerémi püspökséget, a pécsit 
azonban valószínűleg testvére, Brodaries Mátyás kezelte, ki Pécsett lakott. 
Igazolni látszik ezt ama levél, melyben jelenti püspök-testvérének, hogy 
a Ferdinándhoz átpártolt Kápolnay Ferencz, Pécs közelében a káptalani 
birtokokon garázdálkodik, ott néhány száz lovat táplál s miután nejét 
Mármarosba akarta küldeni, biztosítékot kért tőle, de ezt megtagadta. 0

Brodaricsról fönmaradt okmányok azt igazolják, hogy ő csak kez
detben ragaszkodott Ferdinándhoz; az 1526. évi november 5-iki ülésre 
Ferdinánd és Mária, II. Lajos özvegye, küldték őt; azonban nagyhamar 
János pártjára állt, mert már 1527-ben elhagyta Ferdinándot s Dévény
ről 1527. évi márczius 18-ról kelt levelében kilépését indokolta.2) Igazol
ják ezt egyéb elszórt levelezései is.3) Mind a dévényi okirat, mind egyéb 
iratok azt is bizonyítják, hogy e pártállása mellett folyton a lelek kibé- 
kítésére s a viszályok megszüntetésére törekedett s e tekintetben az akkori 
politikai téren majd egészen elszigetelten állott.4)

Tévednek tehát azok, kik azt hiszik, hogy mikor Sulyok  György 
János pártjára állt, Brodaries, Ferdinándtól kapta volna a pécsi püspök
ség commendaturáját s tévednek azok, kik e részben a Koller által közölt») 
amaz okmányra hivatkoznak, mely szerént Ferdinánd király Persurics 
Jánost, Brodaries, mint a pécsi püspökség commendatáriusa útján, nevezi 
ki pozsegai kanonokká, mintha Brodaries, Ferdinándtól kapta volna a 
commendaturát. Már Koller kimutatja, hogy ez okmány hamis, vagy ha
misított. 6)

Brodaricsot pécsi püspökké János nevezte ki, még pedig 1535-ben, 
mert bár testvére a hozzá irt levélben ez évben szerémi püspöknek Írja, 
de ugyanaz évben maga magát episcopus sirmiensis et postulatus Quinque- 
ecclesiensis-nek Írja alá.7) Verancsics Mihály (Antal testvére) őt határo
zottan pécsi püspöknek nevezi.8) Mikor pedig váczi püspök lett 1537-ben, 
Bembus Péter így üdvözli őt Bataviából: „Nekem tetszett az újabb vál
tozás, hogy az öt templomot az egy váczival cserélted föl.“ (A me piaquo 
la mutatione che faceste dalle cinque all una chiesa vaciense.) De két évi i)

i) Koller V. 230. — 2) Századok 1877. 58. lap. — 8) Koller V. 225, 226. lap. — *) 
E jeles és jellemes férfiú életrajzát s tevékenységét tüzetesen megírta S zéke ly  Samu (Tört. 
Tár 1888. évf.) — 5) V. 227. — °) Koller V. 90. — ?) Brüsstle Recensio, I. 309, 310. — 8) 
Mon. Hung. II. 41.
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pécsi püspöksége alatt is folytonosan János pártján állott Brodarics. így 
az 1533-iki pozsonyi értekezleten János részéről vett abban részt; x) 1534- 
ben a béke létesítése iránt nein egyszer ment Bécsbe. Következő évben 
Brodarics Rómába ment, hogy a pápánál püspökségében való megerősí
tését elnyerhesse, a mit bizonynyal el is nyert, mert Rómából keltezett 
levelében már úgy irta alá magát: „Episc. Quinque-ecclesiensis“, 2) mi bi
zonynyal nem történik, lia akkor Brodarics valóságos pécsi püspök nem 
lett volna.

Végre, úgy látszik, czélját érte Sulyok  György a pécsi püspökséggel, 
mikor Brodarics a váczit nyerte el, de csak rövid ideig élvezhette azt, 
ezért mondja Pécsett, 1537. évi november 19-én kelt végrendeletében, hogy 
bár kétszer volt pécsi püspök, világi javakat nem szerezhetett az idő rö
vidsége miatt s mert katonákat kellett tartania.8) János király különben, 
hogy Sulyok  Györgyöt hosszabb várakozásáért kárpótolja, más úton szol
gált elégtétellel. 1537-ben neki s testvérei, István és Balázs részére tete
mes adományt tett; kaptak ugyanis Fehérmegyében nyolez községet, 
melyekbe be is vezették őket, 4)

Maga János király a XVI. század harminczas éveiben többször s 
valószínűleg huzamosb ideig tartózkodott Pécsett. így Dévay Mátyásnak 
Bebek Imréhez 1535. évi május 10-án irt levelében olvassuk, hogy mikor 
a király ezelőtt négy évvel Pécsre utazott, visszajövet Bebek néhány na
pig Budán tartózkodott.8) E szerént János király 1531-ben lehetett Pécsett.

Corsinus András fiorenczit és társát Cosalius Jánost, Ferdinand ki
rály emberei 1535-ben Német-Újváron, mint János embereit s titkos kö
veteit elfogták és vallatóra vették. E vallomásokból kitűnik, hogy Corsi
nus Lasky Jeromossal, mint János király követjével, elsőben a franczia 
királynál pénz-segélyt kértek János számára, de Laskynak nem volt meg
bízása a pénzt fölvenni s így az ígért húszezer forintból csak ötezer forin
tot kapott. Második ügy, Lasky vallomása szerént, a király házassági 
terve volt a navarrai király nővérével, kit neki meg is ígértek. Ezzel 
Corsinus Portugáliába, Lasky pedig Konstantinápolyba távozott. E meg
bízások valótlanságát a franczia királynak Krakkóba küldött követe liiriil 
hozván, János kénytelen volt, Corsinust újra a franczia királyhoz küldeni, 
ki újabb üzenetekkel jővén vissza; János királylyal 1535. évi augusztus
ban Pécsett találkozott s itt volt a zágrábi püspök is. Corsinus itt Lasky 
összes cselszövényeit elmondta Jánosnak, ki igen restellette a dolgot. 
Újra elküldte Corsinust, hogy mentse ki őt a franczia király előtt a pénz 
és házassági kérdésre nézve s hasson a pápára, küldene követeket a csá
szárhoz az egyetértés létesítése végett.6) Ebből látható, hogy János király 
többször tartózkodott Pécsett s itt fontos politikai ügyeket végzett.

Sulyok  György végrendeletéből azt vélhetjük, hogy 1537. év vége 
felé halt meg Pécsett. A végrendeletet Kun Géza gróf marosnémeti levél-

') Szalay IV. 143. — [Oláh Mih. lev. 575. — 3) Kun Géza, m.-németi levéltár. — 
4; Koller V. 231. — 8) Lampe II. 75. — ß M. T. Okit. I. 265.
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tárában őrzik, a Sulyok-család iratai közt. A végrendelet terjedelmes s 
érdekes okirat, a püspök hazaszeretetének liű kifejezője, melyben arra kéri 
a királyt, hogy e fontos püspökségre megfelelő embert helyezzen. Test
véreinek s a vár tisztviselőinek lelkére köti, hogy a várat tartsák meg a 
király hatalmában; a káptalant, egyházi javakat és testvéreit a király 
kegyelmébe ajánlja. Aranya, ezüstje ugyan nincsen, de száz akó bort hagy 
a királynak, a miből látható, hogy a püspök és király teljesen kibékültek. 
Tetemeit a szent Imre-oltár elé kérte eltemettetni. Később testvérei egy 
kápolnát akartak építeni Pécsett a püspök emlékezetére. Megtörtént-e, 
nem tudható, de annyi áll, hogy jogutóda, Ezek  János püspök, 1539. évi 
junius 29-én kelt levele szerént, ez iránt való tekintetből Sulyok  György 
testvéreit kegyúri joggal ruházza föl szent Imre oltára fölött. — Ugyanott 
találjuk Sulyok  István Ferencznek anyjához, Kende Klárához irt levelét 
Pécsről, melyből látható, hogy iskoláit Pécsett végezte.

A pápa ez időben a magyar egyházak elhagyott állapotáról gondos
kodni akarván, 1536. évi márczius 15-én Ferencz epiphanai ez. püspököt 
nevezte ki pécsi suffraganeusnak.1) Ennek személyére nézve megjegyzi 
Pray,2 ) hogy Pesthy  Ferencz volt, egyúttal kanonok s a pesti plébánia 
commendatariusa s a legvalószínűbben ugyanaz, ki a négy evangélistát 
magyarra fordította.3)

A katholikus egyház ez időbeni el hagyatottságát s vallási elhanya
golását bizonyítja ama körülmény, hogy a mohácsi vész után, Istvánffy 
bizonysága szerént,4) a püspökségek többnyire világi kezekbe jutottak. 
Perényi az egri püspökséget, Szerecsen János a pécsit, Török Bálint a 
nyitrait, Bakócz (Baquitius) Pál a győrit, fíodó Ferencz a gyulafehérvárit, 
Bernáth Gáspár a Csanádit kapta, kik mind világiak voltak.

Ennek egyik oka az is volt, mert már korábban az egyházi méltó
ságokat viselő egyének csak igen későn szenteltették magukat papokká. 
1495-ből olvassuk, hogy a pécsi prépost csak a király ottléte alkalmával 
tartotta meg első miséjét.

Oláh Miklós, ki 1516-ban Szathmáry György pécsi püspök titkára 
volt, csak 1518-ban, mint pécsi kanonok szenteltetett föl pappá; 1548-ban 
lett egri püspök, miután előbb már zágrábi volt és 1553-ban ült az esz
tergomi primási székbe. E férfiú 1552-ben Mária királynéhoz irt levelében 
arról értesíti, hogy jövő Mátyás napján fogja első miséjét mondani.5) — 
Szalkay  László esztergomi érsekről Burgió pápai követ azt Írja 1525. évi 
áprilisban, hogy az egész ország mormogott, hogy még nem szenteltette 
föl magát, mi most husvétkor végre megtörtént. 0 Verancsics Antal, 
ki, mint alább említjük, a hódoltság idejében a pécsi püspöki czíinet 
viselte, később egri püspök, majd esztergomi érsek lett s ki oly keményen 
kárhoztatta Dudich Andrást, hozzá irt levelében hitehagyottságáért: éle
tében alig celebrált. 1568-ban Draskovics György egykor pécsi, később

p Koller V. 196. — 2) Specimen V. 252. — 3) Meg van a pécsi püspöki könyvtárban. 
— <) XII. 148. — 5) M. T. OkU. II. 315. — 0) Mon. Vat. II. I. 171.
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zágrábi püspök, hozzá irt levelében t'eddi, hogy miért nem miséz, mikor 
tudja, hogy az egész országban csak három püspök van, ki misét mond. 
1569-ben pedig azt Írja Verancsics prímás a nagyszombati kanonokokhoz: 
„E hónap 5-én ráerőszakoltattunk Béesben misét mondani.“

Végrendeletében pedig azt mondja Verancsics: „Részemre, ha meg
halok, ne tartsanak halotti pompát és semmiféle miséket (Mi si moriar 
pompas sepiüchrales aut missas fieri nolo ulas), segítsék inkább a szegé
nyek menházát; én megelégszem, ha az Úrban halhatok meg.“ 0

Ily körülmények között a pápának valóban gondoskodnia kellett a 
hit oltalmáról, mert tagadhatatlan, hogy Baranyában is megvoltak az ele
mek, melyek egy helyesebb átalakulás csíráit foglalták magukban, ha 
azok érvényre juthattak volna.

Olvassuk 1532. évi február 18-ról, hogy János pécsi kanonok s viká
rius, valamint András diák, a szent András-oltárának rektora közt főn- 
forgó ügyben, mely szerént utóbbi amannak sokféle kárt s igaztalanságot 
okozott; a verőczei főispán és a nádor előtt választott bíróságra bízták 
ügyük elintézését. E bíróság: Mihály, a szent András-kápolna comese, 
Tardi Mihály, hospitalis-mestcr, Harsányi Illés, aszuágyi főesperes, úgy 
Vasas István és Csedics András pécsi polgárok voltak, a)

Haas ezt akként magyarázza, hogy ez okmány a világi elemek ak
kori tudományos képzettségének szolgál bizonyítékául, mi azonban nem 
oly föltűnő, mert hisz pár századdal előbb látjuk a világi elemeket a tör
vénykezésben működni; inkább lehet ez okmányból azt tanulni, hogy 
Baranyában a megyei élet teljesen pangott, főispánra szorulva, Verőczéhez 
folyamodtak, Bánffy Miklós alsó-lendvai grófhoz, és nem szolgabirákat, 
hanem pécsvárosi polgárokat kellett birákul választani.

1534-ből Farkas Bálint (Valentinus Lupus) Pécsről levelet intéz 
Nádasdy Tamáshoz, melyben értesíti, hogy a vicze-vojvoda kezén most 
kevés ember van Eszéken, de hozzájuk férni igen nehéz. Ez Budára ment 
50 hajóval s vitt neki 25 ifjút és 3 nőt, kedveskedni akarván neki, kiket 
Muhmet, a törökök prefektusa, ki épen Pesten időzött, azonnal Nándor
fehérvár felé küldött. Ezek miatt a két prefektus hajba kapott s majd 
gyilkosságra került a dolog, ha a király el nem választja őket. . . .  E sze
rént Muhmet a királylyal Pécsett volt s vissza kísérte Budára.3)

Baranyának ez éve igen Ínséges lehetett, mert a levélíró panaszko
dik, hogy itt majd éhen halnak meg; a hercurita (értsd: Utenissiust) nem 
enged a Dunán át búzát hozni.

Az idők amúgy is elég zivatarosak voltak. Baranya János király 
oltalma alatt állván, ellenséges területek közé szorult. Somogyot Ferdi- 
nánd bírta; Pozsegát Mohámét Jahioglis,*) Belgrád várparancsnoka, 
1535—1536 táján végkép elfoglalta, a pozsegai káptalant szétverte, mely
nek tagjai Pécsre menekültek s bár Ferdinand e területeket, melyeket 
egykor Baranyához számítottak, a maga részére hódítandó, 1537-ben Ka- i)

i) Szalay I. Iő7. — 2) Koller V. 223. - 3) Koller V. 228. — 4) Istvánffy XIII.
2l>*
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czianer Jánost hatalmas sereggel küldte ki, azonban több vereség illán 
Valpó s Eszék között végleg legyőzték. Különben is e leibachi német, 
kit Ferdinand király magyarországi seregének fővezérévé tett, rútul meg
csalta őt, mert fogságából, hova csatavesztés után vetették, megszökvén, 
Szulejmánhoz pártolt át s Zrínyi Miklós és Jánostól álnoksággal kicsal
ván Kosztaniczát, ennek őrizetét arra akarta kényszeríteni, hogy Szulej- 
mánnak hódoljanak, ellenesetben maga fogja neki átszolgáltatni, bár az 
a Zrinyi-b'wtokok kapuja volt. Erre a Zrínyiek  a náluk mulató Kaczia- 
nert béreseik által megölették. Szulejmán boszut lehelt Kaezianer halála 
miatt s mikor 1540. év január elsejétől hat hónapra fegyverszünetet kötött, 
ez alul a Zrinyi-grófokat kivette s horvátországi birtokaikat el is pusz- 
1 ította.

Sulyok  György püspök halála után János király uj pécsi püspökről 
gondoskodván, választása a lengyel király titkárára, Ezek Jánosra esett, 
kit a magyarok általán „de E zek“ névvel jelöltek. A pápa őt 1539. óv 
junius 9-én erősítette meg püspöki székében a consistoriális jegyzőkönyv 
szerént, hol nevét „Ezitli“-nek Írták. A püspökség jövedelme akkor 10.000 
forintot tett ki s a kinevezési díjat 3038 forinttal számították. ') Ezek 
Jánosban ügyes választást tett János király; Verancsics nagy dicsérettel 
emeli ki őt,,*) mondván, hogy csakugyan érdemeiért szemelték a püspök
ségre s oly férfiú, ki a közügyekben megbízható, szorgalmas, alkalmas s 
alkalmazkodó, magánéletében humánus, gyengéd s nyájas, modora kedves, 
társalgása különösen megnyerő.

E helyen kell még egyszer s utoljára a pécsi egyetemet fölemlítenünk. 
Úgy látszik, hogy az egyetem, ha tán Mátyás király idejében egy dara
big szünetelt is tanárok, vagy költség hiányában, de annak némi nyo
maira időnként mégis csak reáakadunk. Huendler Vitus pécsi suffraganeus, 
ki a XVI. század közepén élt. Pécsről, An tál nevű egyén részére, ki keze 
alatt volt, ajánlólevelet adott, ki a baccalaureus tudományokban megerő
sítést nyert és iskolában való tanításra méltó.

Ez valószínűleg a pécsi egyetemen végezte tanulmányait. Egy brassói 
szűcsnek a fia volt s bizonynyal tanulmányi czélok hozták E^écsie.

II. Ulászló Pécset trónra emelése után meglátogatván, a pécsi na
gyobb iskola (schola maior) részére, a királyi kiadások regestruma szerént, 
három forintot adományozott. E kifejezés alatt Koller, kinek az egyetem 
fönnállásáról semmi bizonyítékai se voltak, nem egyetemet értett, hanem 
az elemi iskolán fölül álló ama iskolát, melynek létezéséről okirataink 
megemlékeznek s mely a székesegyház mellett állott.

1799-ben kardosfalvai Kardos Alajos, akkor másodéves bölcsész, 
„Memoria Studii Generalii Quinque-Eccl.“ czímii művében3) ugyan e re- 
gestrumra támaszkodva, a „schola maior“ alatt egyetemet ért. Tekintettel 
arra, hogy az iskolázást ez időben rendkívül elhanyagolták s hogy az i)

i) Koller V. — 2) I. 1 0 7 . — 3) Egy példánya a pécsi p. könyvtárban NN. II. 18. jel
zés alatt.
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1494-iki nyitrai és 1515-iki veszprémi megyei zsinatok elrendelték, hogy 
az egyházi rendbe csak olyanokat vegyenek föl, kik jó erkölcsök mellett 
jól tudnak olvasni s énekelni s az elemi ismeretekben némileg jártasak. ') 
Az ifjúság ama tanulmányai mellett, mely ily csekély képzettséggel tette 
alkalmassá azt az egyházi rendbe való fölvételre: nagyobb iskola elneve
zés alatt nem lehet a székesegyház mellett létezett iskolát érteni, hanem 
föltétlenül az egyetemre kell gondolnunk.

E korból, mint a bécsi egyetem tanulóit jegyezte föl annak anya
könyve 1503-ban Ambrust Mohácsról, Györgyöt Pécsről, 1504-ben Cliama 
Mátét Asszonyfalváról, Nagyfalui Bálintot, Nagyfalui Dénest, 1521-ben 
Siklósi Pétert, 1536-ban Dersfi Istvánt Szerdahelyről, Kis Pétert Pécsről, 
1538-ban Cheley Gábort Pécsről, ki kisprépost volt s később az eszter
gomi érsek titkára, úgy testvérét Jánost.i) 2) Ezek azonban közel se 
bizonyítják azt, mintha ugyanez időben ne lett volna Pécsett is egyetem, 
hanem hogy ezek tehetősebbek, vagy olyanok voltak, kiknek kora s rangja 
a helyi iskolázást megnehezítette volna. Istvánffy  baranyai születésű tör
ténetírónk állítása, hogy a mohácsi vész alkalmával 300 pécsi tanuló ve
szett el, általánosan ismeretes. Igaz, hogy István ffy  csak 1534 körül szü
letett, tehát nyolcz évvel a hazánk sorsát eldöntő csata után, mégis még 
mintegy tiz évig Pécs a régi állapotban maradt s ő maga tudományának 
első elemeit Pécsett szerezte meg; az egyetem fönnállásáról tehát közvetlen 
tudomása lehetett. Mely körülményre Fraknói is hivatkozik, helyesbítvén 
István ffy  állítását, hogy nem a mohácsi vész előtt, hanem az 1543-iki 
harczok előtt volt 2000 tanulója.3) Belius (Bél Mátyás) Baranya leírásá
ban4) fölemlíti azt is, hogy a 300 akadémiai ifjúval egy akadémiai tanár 
is küzdött és elesett.

Az egyetem fönállásának utolsó éveiben annak nevezetes tanára volt 
lllicini Péter jeles jogtudor, humanista és költő s általán oly tehetség, 
kit kora egyik legjelesebb emberének tekinthetünk.

Bárha Toldy és Fehér állítása szerént a pécsi egyetem csak 1547- 
ben szűnt volna meg,6) mégis, mint történetünk folyamán látni fogjuk, 
lehetetlen, hogy az 1543-nál tovább állhatott volna fönn, mint azt Ist- 
vánffy  is mondja, mert ekkor a török Baranyát és Pécset végkép elfog
lalta s egyúttal a török államhoz csatolta, annak mintájára szervezte. 
Péteríi s az utána induló Wallaszky, úgy Belnay, kik Ilii cin iről megem
lékeznek, helytelenül Írják, hogy Oláh Miklós őt fölkarolva, 1552-ben 
bízták meg az akadémia vezetésével, s helytelen az is, mikor Kollányi 
Ferencz ez évszámot 1550-re javítja ki. ®)

Ugyan Kollányi szerént, lllicini Péter egyik költeményéből tudjuk, 
hogy Olaszországban, Sienában született; tudjuk, hogy doktorátust nyerve, 
Lengyelországba ment, Miciciososki püspök pártfogása mellett a görög 
nyelv tanára lett a krakói egyetemen, hol több munkát irt és adott ki.

i) Molnár Aladár; Ház. Közokt. története 3. lap. — 2) Fraknói: Hazai külf. iskolázás
‘220—232. lap. — 3) P. m. 138. — *) Kézirat a pécsi püspöki levéltárban M. II. 25. — 5)
Ágh Timót: Emléklapok 156. — ®) Századok 1895. 244. 1.
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Yalószinii tehát az, hogy mikor a lengyel király titkára, Ezek, pécsi 
püspök lett, az hozta a jeles férfiút Pécsre; idejövetelét tehát 1539 körüli 
időre kell tennünk; itt maradván Ezek korai haláláig, vagy az egyetem 
pusztulásáig s mikor az esztergomi káptalan 1548-ban Nagy-Szombatba 
tette székhelyét s ott középiskolát szervezett, 1551-ben a Pécsben tartóz
kodó Illicinit hívta meg a tanári székre, kanonoki javadalommal ajándé
kozván meg őt.x)

Ezek püspök érdemeinek egyike, hogy íllicini Péter Pécsett tanított. 
Az egyetem fölbomlásával, Pécsett a küzdelem terét a reíormáezió foglal
ván el, az egyetem helyére református kollégium lépett, melyről mint hí
res kollégiumról emlékezik meg Lampe.3)

János király szerethette Ezek Jánost, mert meglátogatta Pécsett, 
mikor a szent Jakab-hegyi pálosokat javaikban megerősítette s az erről 
szóló okmányt 1539. év szeptember 5-én Pécsett kiadta.3)

Ez alkalommal volt János király utoljára Pécsett; nemsokára súlyos 
betegségbe esett és 1540. évi július 21-én meghalt. Még János halála 
előtt vált határozattá, hogy Ezek János és Verbőczy István Szulejmán- 
hoz követségbe menjenek, neki az évi díjat s ajándékot megviendő. Ez 
utazást a király betegsége késleltette, ki halála előtt kiskorú gyermeke 
részére három gyámot nevezett k i; köztük volt Ezek  János is.

Küldetését a két követ, Mujláth István cselszövényei mellett is, ki 
az újonszülotett királyi jogutódnak törvényes ágyból való származását 
kétségbe vonta, szerencsésen befejezvén, 1541-ben visszatért. Némelyek 
szerént Ezek  Pécs városát ez idő alatt Ferdinand pártjára állottnak jelezi, 
mit azonban Verancsics előadása megdönt, ki azt Írja, hogy „Megjevenek 
Farsangban Törökországból; de E szeky  János Pécsett megszála (a „meg
szólít“ szót Verancsics irataiban később idegen kéz „ meg mar adat1 szóval 
helyesbítette) s csak Werbőczy liozá meg a követséget Budára.“

Mikor és hol halt meg Ezek  püspök, nem tudjuk, de mikor a német 
Budát erősen ostromolta, Verancsics szerént Utenisius, Petrovics s egyéb 
előkelőségek azt a tanácsot adták az özvegységre jutott Izabellának, hogy 
athinai Simon deákot helyezze Pécsre várparancsnoknak.

Valószínűleg az volt czélja Izabella és tanácsosainak, hogy Buda 
esetleges ölésiével Pécsre tegye át királyi lakását, mely közel lévén a 
török által már elfoglalt Slavóniához és Eszékhez: e zivataros időkben 
nemcsak legbiztosabb menedéket nyújtott, de támadásra is alkalmas he
lyül szolgált.

Brutus szerént4) Simon deák azok közül való volt, kiket a ma-
4) Tüzetesb életrajzai, szépen megirta Kollányi Ferencz (Századok), röviden csak annyit, 

hogy később esztergomi, szt.-tamási prépost lett, majd mint jogtudós a Thurzó-család tagjai 
közt fönforgó perben ügyvédi szerepet vállalt s hogy perének sikerét biztosítsa, a bécsi 
nuntiatura elé terelte az ügyet, mely az ellenfelet kiátkozás terhe alatt idézte meg. — A 
reformáczió forrongásának ez idejében, e haza-sérelem a kedélyeket fölbőszítette, az ügy 
országgyűlés elé került s miután Íllicin i másként se védekezett perében a. legszebb eszkö
zökkel, az országgyűlés állásától hivatalosan megfősz tandónak s a megyéből szárnüzendőnek 
Ítélte. Később olinützi kanonok lett. — 2) 1173. 1. — 3) Koller V. 247. — 4) III. 347.



A TÖRÖK KIŰZÉSÉIG, 407

gyarok literatusoknak (művelt s törvényekben jártasoknak) hívtak. Bátor 
és ügyekvő ember, kit János király Ferdinand első támadásainál segélyért 
küldött Lengyelországba s ki nem messze Kassától szétverte Ferdinand 
királynak Révay  által vezetett hadait, mely győzelem hírére számtalanok 
tértek át János királyhoz.

Simon deák igen kedves embere volt Jánosnak. Ujonsziilött fiának, 
Simon deák és Markos Péter voltak keresztszülői.1)

Ily megbízható s belső embert kellett tehát Pécsre küldeni a vár 
parancsnokául. Simon deáknak utasítást adtak, hogy az elhalt F/.ek pre
fektusaival illő föltételek mellett egyezzék ki s őrizkedjék, nehogy a várat 
a németek elfoglalják.

Simon 300 lovassal érkezett Pécsre, a várost azonnal elfoglalta; csak 
a vár állott addig ellent, míg az őrség díját s fizetését tisztába nem hozták.

A várőrség élén Kákonyi (Käkonius) János állott, egyenes és min
den alattomosság nélküli ember, ki a királyné parancsának minden tétova 
nélkül óhajtott engedelmeskedni, ha az átadási föltételeket megállapítják.

Simon deáknak pénze volt legkevesebb s épen nem gondolt arra, 
miként elégítse ki Kákonyit, hanem az egyezkedést néhány napig elhúzva, 
ez idő alatt a várost és a kanonokokat tervébe bevonva, a kapuőrt, Zu- 
csina Ambrust, néhány száz aranynyal megvesztegette, hogy így, mikor 
a váron kívül lakó kanonokok naponta a várba mennek istentiszteletre, 
ezek szolgái a várba jöhessenek elrejtett fegyverekkel s mikor a kapu 
nyikorgását hallják, a támadásra készen legyenek.

A kitűzött napon Kákonyi korán reggel misét hallgatott, mikor 
Simon deák megérkezett kiválasztott embereivel és Zucsina a kaput ki
nyitotta; először a kapuőrséget fogták el, többet közülök megöltek, majd 
jelt adtak a városiaknak s azok is betódultak.

Kákonyi az oltár előtt hallotta a zajt, kilépett a templomból s látta 
az árulást és erőszakot; fölhívta küzdésre az övéit, maga is kardot rán
tott, de mikor harczosait letartóztatva látta s megadásra szólították, ígér
vén, hogy semmi bántódása «nein lesz, hogy se zsákmányt, se véld nem 
kérnek, csupán a várat a királyné s gyermeke részére: Kákonyi kény
telen volt engedni a hatalomnak.

Eként Pécsnek várát, majd utána a püspökséghez tartozó Szászvárat 
is Simon deák elfoglalván, ezekben magát megerősítette.

Mindazt azonban, mit Simon deák Kákonyin elkövetett, a sors nem
sokára visszaadta — mondja Verancsics. Volt Utenisiusnak egy Benko- 
vics Mihály nevű közeli rokona, ki ennek házában a többi tanuló közt 
megunva a fegyelmet, 20 éves se volt, mikor megszökött s Egerben Fer- 
dinánd szolgálatába szegődött; majd Perényi Péter keze alatt, hamar 
katonai rangra emelkedett. Plgy harczi kirándulása alkalmával Török 
Bálint el is fogta s János királynak átszolgáltatta, ki őt atyai intelmek 
közt szabadlábra bocsátotta. Benkovics pár hónap alatt visszatért régi i)

i) Verancsics II. 45.



408 A MOHÁCSI VÉSZTŐL

életmódjára. — Simon deáknak Pécs megszerzése után boldogságához mi 
se hiányzott, mint neje s azért 35 lovast küldött utána, hogy Pécsre ho
zassa. fíenkovics ezt meghallotta s tudván, hogy a hitves összes vagyo
nával s kevés kísérettel fog utazni; örült a régen várt alkalomnak, hogy 
megboszulja saját rabságát.

A Budáról távozó nőt barátai figyelmeztették ugyan az út veszélyeire, 
mikor a vidék rablóktól hemzseg, hogy nagyobb kísérettel utazzék, ez 
azonban azt hitte, jobban átvergődhetik kis fiával, ha minden zaj nélkül 
teszi meg az útat, mert kevésbé lesz hihető, hogy nagy értéket visz Pécsre. 
Budáról délben indultak el és siettette lovasait a fehérvári térségeken, 
hogy minél gyorsabban haladjanak, mert e helyeket legveszélyesebbeknek 
hitte. Beesteledvén, az éj sötétjében került Benkovics kelepczéjébe, ki 
nagy haddal közeledett a nő felé s barátságosan üdvözlő s Fehérvárra 
vezette ugyan, vagyonától azonban megfosztotta. A pénzösszeg, melyet 
megolvastak, többet tett ki 12.000 forintnál; a többi elvett összeg isme
retlen. Elvették az ezüst edényeket, lovakat, női öltözékeket, melyből úgy 
kifosztották, hogy másoktól kellett összekéregetni, mivel a kirabolt úrnő 
meztelenségét takarhatta. A nő szemérmét ugyan megkímélték, de durva 
börtönnel sújtották, mely kis fiának halálát okozta. Értésére esvén Simon 
deáknak e gyalázat Ilire, Stanislaus székesfehérvári prépost útján, kinek 
püspökséget Ígért s mindent elkövetett, habár vagyonát el is vesztette, hogy 
legalább nejét visszanyerhesse. Végre is a hitves félvén, hogy ineggya- 
láztatása végett tartják fogva, nehogy hitvesi becsületét veszítse, az apá- 
ezákkal szövetkezett, kik neki apáczaruhát hozva, többek társaságában 
a városból kivezették a legközelebbi falu végéig, honnan férjéhez Pécsre 
menekült.

Szulejmán, Izabellának segítséget Ígérvén, ezt a tél folyamán el is 
küldte, de minden eredmény nélkül,1) mely oknál fogva 1541. év augusz
tus havában maga ment Buda alá; a várost elfoglalta, abban 20 napig 
időzött s győztes seregét Pécsnek vezette vissza, melyet szintén megostro
molt, de bevenni nem bírt.

Ez ostrom mutatja, hogy Simon deák ez időben Ferdinand pártjára 
állott, mert különben Szulejmán azt meg nem ostromolta volna. Athinai 
Simon ez ajánlatát levélileg tette meg Fevdinándnak, ki mikor érte
sült Pécs város vitéz ellenállásáról, oklevelet adott ki, melylyel Stanis
laus fehérvári prépostot, ki Fehérvárat is Ferdinánd kezébe játszotta,2) 
bízta meg, hogy Simon kezéből a város, káptalan s a bírák hódolatát 
átvegye, meghagyva mégis azok javait, privilégiumait stb.3)

Verancsics, mint Simon deák nejének eseténél elmondja, miként 
csalódott e nő Stanislausban (foeta amicitia quae intendebat ejus marito 
cum Stanislav praeposito) s leírásának végén pedig hozzáteszi: „de ime 
ezen gonoszságokról még rosszabbra kell áttérni, hogy micsoda csellel 
szerezte meg Stanislaus a püspökséget Simon deáktól s hogy dobták ki i)

i) Jovius XXXVIII. 24G. — 2) Zermegh II. 59, G0, G6. — 3) Koller V. 264.
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onnét sok jóságáért.“ Az esemény leírása Verancsics tollában maradt, miért 
azt tüzetesen leírni nem lehet, de látható, hogy Stanislaus akkor, mikor 
Simon deák nejének utazása iránt vele intézkedett, Ferdinand pártján 
állott, hová 1540-ben tért Zermegli szerént; így mikor Simon deák neki 
Izabella útján püspökséget Ígért, már tőrbe került, mert Stanislausnak 
Ferdinand Fehérvár körül szerzett érdemeiért szintén püspökséget Ígért 
s a pécsiek hódolata után, 1541. év október 20-án pécsi püspökké ki is 
nevezte. Mindazáltal, hogy a meghódolás ős Stanislaus cselszövényei job
ban sikerüljenek, a Ferdinándtól két nappal utóbb nyert megbízást Sta- 
nislausnak, a meghódolás elfogadására, nem mint pécsi püspöknek, ha
nem mint fehérvári prépostnak adták ki s ezáltal Pécsett Simon deáktól 
oly hódolati nyilatkozatot vett ki, hogy a püspöki javak kezébe estek és 
Simon deák földönfutóvá lett; Kassa vidékére, a Tisza melletti Nádasdra 
húzódott vissza, hol teljes elhagyatottságban fejezte be életét. Verancsics 
egyébként igazolja, hogy e fehérvári prépost és pécsi püspök még csak 
fölszentelt pap se volt (neque sacris ordinibus obnoxius),*) mint püspök 
pápai megerősítést soha se nyert.

Ferdinándnak Baranya és Pécs fölötti uralma nem tartott egészen 
két évig; a viszonyok ép oly ziláltak voltak ez időben, mint azelőtt; 
háború s az arra való készülődések töltötték be még a levegőt is. 1542- 
ben az ország a védekezésre segélyt ajánlván föl, ennek rendszeres besze
dése végett Baranyát is összeírták. Ez az egyedüli regestrum, melyet e 
megyéről bírunk; a János király alattiak elvesztek a királysággal együtt.

Ez összeírás Baranyának elég hű képét nyújtja. Most már tetemesen 
megcsonkítva tűnik föl a XV. századbeli nagyságához képest. A dráván- 
túli részek teljesen elvesztek, azt a török még a harminczas években elhó
dította s a török birodalomhoz csatolta; hasonlóan az egész Duna melletti 
útvonal Dárda, Baranyavár, Mohács és Szekcső vidékével török fönható- 
ság alatt állónak tekinthető s így az összeírásba föl se vették. Pécsvárad 
vidékét ugyan bevették a regestrumba, de, úgy látszik, inkább a jogfön- 
tartás czéljából, mert ama megjegyzés kíséri, hogy az egészen török ha
talom alatt nyög; de a ki fizetni bir, fizessen.

E kis Baranyának tehát akkor csak három szolgabirósága, illetve 
járása volt, melyek névszerént megnevezve nincsenek. Az első Zoóki Ta
más szolgabiró alatt állott, kit Nagyvátyinak nevez az összeírás; e járás 
magában foglalja Magyar-Ürögli s Patacstól kezdve egész hegyalját, egye
nes irányban Katádfának húzódva a mai Baranya északnyugati negyedét, 
melyhez keletről Jánosi, Pölöske, Csipán községek csatlakoztak, melyek 
a Hegyháton még megyénkhöz tartoztak, mert az északkeleti negyed, mint 
láttuk, előzőleg is Tolnához tartozott. A másik járás, Hernéthi Dénes szolga
birósága alatt, a mai megye kelet-déli negyedét foglalta magában. E járás 
Pécsnél, Megyer és Málommal kezdődött, nyugati oldalán Terehegy s a 
régi Isztróval. E rész Sellyénél még néhány somogymegyei községet fog- i)

i) V. I. 233.
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lalt be. Harmadik kerület a pécsváradi volt Grythy  József szolga bírósága 
alatt, szintén Pécsnél, Szabolcscsal kezdődvén ; a dunamelléki részek azon
ban hiányoztak.

Az elsőben 110, a másodikban 88 s a harmadik járásban 86 közsé
get jelzett a regestrum. E községek mindazok, melyek már a korábbi 
századok okmányaiban előfordultak, azzal a különbséggel, hogy népessé
gük rendkívül megcsappant, úgy, hogy egy-egy községben alig volt 10—15 
ház, ezekből egy nagy része nem fizetett szegénysége miatt; korábbi gaz
dagságához képest az egész vármegye nyomorultnak mondható s meglát
szik rajta az óriási hanyatlás.

A birtokosok közül legelső sorban a pécsi káptalan említendő, mely, 
ez összeírás szerént, 58 községnek volt földesura, míg a püspök csak 80 
községet bírt, melyekből a kiskáptalan három faluját még e század elején 
elvesztette. E kívül az egyes kanonokok is bírtak községeket; így a nagy
prépost bírta Cserdit, a kisprépost Nagy-Bodát, Gyódot, Varjast, a viká
rius Boldogasszonyfát (elpusztult község Nagy-Vátynál), az őrkanonok 
Velényt. Az 58 községen kívül Szent-Gál, Málorn és Szabolcs községek
ben a káptalannak és püspöknek is volt része. A káptalani birtokok Pécs 
környékén, a nyugati Hegyaljában, a Hegyháton elszórva és a Dráva-mentén 
feküdtek; ellenben a kisebb számú püspöki javak Sumonv, Budafa, Re
génye, Püspök-Bogád és Geresd vidékén voltak hézagosán elszórva. — 
E két földbirtokos után a fehérvári káptalan következett 18 községgel, 
mely birtokok Biikkösd és Megyefától észak és északnyugatra terültek el. 
Világi birtokosok közt megemlítendők: a kisasszonyfai Istvánffyak, kik 
Kisasszonyfa környékén 10 községgel bírtak. Enyingi Török Bálint Sellye és 
Szigetvár környékén 7 községnek volt az ura, a Bika-család Tereliegy és 
Pellérd körül egyesített 6 falut, a Magyar-Mecskéről származó Mekcsey- 
család 7, a Bornemissza-család 8, a Gyulai-család Gyuláról 4 községet 
bírt. Ezeken kívül 1—3 község urai voltak: a Thahy, Kölöcse, Darabos, 
Bartha, Ormány, Ferenczfy, Kesás, Szerecsen, Kápolnay, Csorba, Kozáry, 
Bradacs, Pesthiney és Vejthy-családok.

Volt e kívül 45 olyan község, melynek lakosai, mint újabb időben 
Szabad-Szent-Királv, kivétel nélkül nemesek voltak s kisebb birtokosok 
lévén, egy-telkes nemeseknek neveztettek. E falvak: Girótfa, Szeged, 
Abranfalu, Pöszér, Szent-Dénes, Szent-Iván, Haraszti, Bolhafalva, Dencs- 
háza, Büdösfa, Katádfa, Bodorfa, Szent-Mihályfa, Péterfa, Osehfalu, Pok- 
lostó, Porosaszeg, Sánthaszeg, Gyerfásfalva, Anfalu, Medvez, Botyka, 
Sakosfalva, Nagy-Peterd, Domolos, Pálfalva, Kápolnástalu, Nemes-Ferecső, 
Kekényes, Erdöglik (csak részben), Lukafa, Végág, Nyerlőd, Csebeny, 
Egri, Ibafa, Szent-Lélek, Lapsv, Kis-Szent-Gát, Beger, Szent-Erzsébet, 
Kis-Peterd, Dinnyeberki, Bagaháza, Nagy-Váty, mely utóbbiban magában 
62 egy-telkes nemes lakott.

Mind e birtokosok a rendes kapuadót űzették. Ide nem értve az egy- 
telkes nemeseket, kiknek adóját csak dénárokban rótták ki s csak itt-ott 
fizettek egy forintot.
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Magától érthető, hogy e hadi czélra fordított adóhoz hozzájárult a 
katli. alsó papság is; e jegyzékből látjuk, hogy a pápai tizedek összeírása 
óta (1332—35.) a plébániák száma részben szaporodott. Mint plébániák 
említtetnek: Iregh. Szent-Miklós, K.-Szőllős, Tőttős, Boda, Tarosa, Szent- 
Lőrincz, Bicsérd (esperesség), Szent-Gál, Szent-Iván, Szent-Dénes, Haraszti, 
Széni-Mihály fa, Szent-Jakab (Somogy), Csonka-Mindszent, Botyka, Zsibót 
(Somogy), Szent-Miklós, Szent-Egyed, Szent-Gál, Keresztnr, N.-Szt.-Erzsé- 
bet, Nagy-Yáty, Boldogasszonyfa, Helesfa, Abaliget, Kovaczena, Egyház
bér, Barátul*, Peleske, Jánosi, Magyar-Szék, Szent-Imre, Monoh, P.-Szt.- 
Márton, Magyar-Hertelend, Bisztricze, Hagymás, Szont-Katalin, Hetvehely, 
Korpád, Szent-Dómján, Erdei, Kökény, Yiszló, Torehegy, Isztró, Bodony, 
Baksa, Kis-Dér, Görcsöny, Zók, Babarcz-Szőllős, Keszii, Uj-Mindszent, 
Kisasszonyfa, Kőris, Magyar-Mecske, Sumony, Marócsa, Bogdása, Kápolna, 
Gredistye, Pobor, Sellye, Nagy-Csány, Oszró, Gerde, Szent-Király.

Ezekből Görcsöny, Babarcz-Szőllős, Helesfa, N.-Szent-Erzsébet, Nagy- 
Yáty és K.-Szőllős falvakban egy-két segédlélkész is volt, a hol tehát 
több templommal, vagy kápolnával birt a község. Pázdánban és Bagotán 
kuratiák lehettek. Baranya keleti részéről följegyzés nincs, ezért arról vé
leményt se lehet adni, ellenben a nyugati oldalnak, különösen déli dráva- 
menti részén, több plébánia hiányzik, melyek a papi tized-lajsíromban 
szerepelnek; ilyenek például Sámod, Turony, Szerdahely, Boldogasszonyfa. 
Valószinii, hogy a reformáczió e vidéken már megkezdte működését s ezek 
inkább az őket pártoló törökhöz szítván, Ferdinand segélyezésére minden 
adót megtagadtak. Az adózás nagyságából Ítélve, a katli. plébániák közt 
legjobbnak látszik Szent-Lőrincz, Boda, Hajmás (Szent-Katalinnál), leg
kisebbek Tereliegy, Isztró, Kis-Dér.

Ezek után még csak 1557-ben találkozunk tömegesebben a kath. 
papsággal, mikor is a következő falvakban voltak kath. papok, u. m .: 
Szent-Király, Iregh, Bánfalva, Árpád, Személy, Bise, Iszegh, Szőke, Kis- 
Kozár, Pogány, Sumony, Őrsi, Libócz, Bogád ('?), Mohács, Boly (?), Szent- 
Marian (*?), Lancsuk, Geres, Márok, Alsó-Hiinesháza, Szabar, Görcsöny 
(Rácz-), Bár, Szava, Felső-Himesháza, Fenyés, Kárász, Vékény, Egregy, 
Máza, Iványi, Kölked, Monyorósd, Gala, Monyoka, Paphel, Szent-Márton- 
falva (Szekcsőnél), Somogy, Mirochel (?)• Evsztör, Sarrós, Császta, Mik- 
mis (?), Devecser, Kis-Herend, Szabócs, Meszes, Egerágh, Mániáivá, 
Budafalva. l)

1543-ban Szulejmán óriási hadsereggel jött immár negyedszer Ma
gyarországba s most azzal a ezéllal, hogy az ország egy részét magának 
elfoglalja s különösen Baranyát, melynek egyik része már is hatalma alatt 
állott. E hadsereg először Valpót s utána Siklóst ostromolta meg.

Valpón Perényi Péter neje, ormózdi Székely  Klára és Archó nevű 
várnagya, hősiesen védték magukat, de az árulásnak kénytelenek voltak 
engedni; s miután Szulejmán e győzelem fölött a vezérek szerencsekivá-

’) Urbs et Couser, fasc. 90. N. 91.
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natait fogadta, kiadta a rendeletet Ahmed pasának, hogy Siklóst ineg- 
ostromolja. A sereg Siklósnak vette útját és 26 ágyat a mocsarakon a 
legnagyobb sietséggel, emberi erő által vontatva, haladt előre. Mahomed 
kiája maga szállt le lováról s buzdító például az ágyú elé fogta magát, 
melyért a szultán 300 arany nyal jutalmazta meg.

Az ostrom műveletét a boszniai, pozsegai és mohácsi szandzsákok, 
///ama, Murád és Kasson vezették, a rumeliai beglerbég, Ahmed pasa, 
fővezérsége alatt.

Mielőtt a futóárkokat megnyitották volna, a pécsi várparancsnokság
tól a békés átadás ajánlata érkezett s török források szerént, az átvételre 
Mura dót, és Kassont küldték ki 3000 tatárral, mely ideig Siklós ostroma 
késedelmet szenvedett. Az ostromban részt vettek: Mahomet és Chosrow 
bég, a szemendriai bég Tekerra.de, Hadsi Mahommet Moreából, Thura 
khán Zwornikból és Chaireddin.J) A nagy ágyuk százszor, a kisebbek 
kétszázszor szóltak, mikor nyolez nap alatt a város megadta magát, de 
nem a vár.

Istvánöy történetírónk állítása, hogy Vas Mihály, Siklós várnagya, 
kit inkább Ólom Mihálynak kellett volna nevezni, a várost, melyet né
hány napig védhetett volna, gyáván elhagyva, a várba menekült; törté
neti tévedés. Török kútfők után dolgozó Hammer nyolez napra teszi a 
városnak, de csak háromra a vár védelmét. Vas Mihály segélyért szalasz
totta néhány török foglyát, egyúttal saját igazolására is, ha a várat átadná 
s ezzel életét és vagyonát megmenti: Perényi Íródeákja, Mihály deák s 
a két N agy  a vár átadására szavaztak, mondja Hammer. A vár megvé
telének további részleteit Hammer homályos föliiletességgel adja elő.

Egy pár lakos — úgymond — míg az ostrom alatt csendes éjben, 
egyik toronyból az izlam imát énekelte s a sötétben a börtönből, melybe 
egykor Zsigmond királyt, a nikápolyi csata után, az ország nagyjai elzár
tak, most pedig török foglyokat őrzött, világosság látszott s a tornyot ők 
maguk rombolták le, de a foglyokat megmentették. Istvánff'y elmondja, 
hogy Szulejmán aranybetüs levélben biztosította Vas Mihályt és társait 
életük és vagyonukról, mégis mikor a vár átadása után útra keltek, a 
lesre kiállított török harezosok megölték őket. Stella János Márton elmondja, 
hogy Siklós ostroma alkalmával, a Siklós körüli falvak biráit behívták, 
kiket barátságosan fogadva, újra meghívtak, hogy jöjjenek el többi tár
saikkal s mikor azok is eljöttek, kegyetlenül lemészárolták őket. Az ostrom- 
lottak a város bevétele után visszavonultak a várba — mondja Stella — 
és tizennégy napi goldolkozási időt kértek az átadás föltételeit illető
leg s csak azután következett az ostrom, melynél a várbeliek igen 
bátran viselték magukat s csak mikor látták, miként dűlnek össze a 
vár külső részei s hogy ily erőnek ellentállani lehetetlen, egyeztek az 
átadásba.2) i)

i) Hammer II. 187. — 2) Koller V. 292.
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A hadsereg Szulejmán terve szerént — mondja Istvánffy —- Pécsre 
s utána Szigetvárra volt menendő, de miután Szigetvár Török Bálint, neje 
és gyermekei kezén volt, ki rabul ejtetvén, Byzanczban érte el szomorú 
sorsa, ezeknek megkegyelmezett, de eltökélte magában, hogy a Ferdinánd- 
lwz pártolt Pécset elpusztítja.

Istvánffy e helyen Pécsnek leírását adja, melyet, minthogy 1534 
körül Kisasszonyfán született, mint kis gyermek láthatott.

„Pécset, a Duna és Drávától egyforma távolságban fekvő várost sem 
a természet, sem a mesterség nem védelmezik; mögötte a Mececus (Mecsek) 
egy igen magas hegy emelkedik, melyről ágyukkal igen könnyű lövői-

Népünk a török uralom alatt.

dözni; falai s tornyai még a régi mód szerént épültek, de több helyen 
félig lerombolva állottak. Fekvésének kellemetességénél fogva, valamint 
azért is, mert a hegyekben lévő források s örökkön lefutó patakok csö
vekkel és kifolyással ellátva a városba vezetvék s azt üdvös vizekkel 
megtermékenyítik s az élelmiszerek nagy bőségénél fogva is : Pannonia 
első városai közé számítandó. E mellett a legkitűnőbb borból is bőséges 
jövedelmet merít, melyet messze vidékre, Szeged és Debreczen szélesen 
kiterjedő síkjai felé visznek. Földjei a kis és nagy barmok minden nemeit 
nevelik, a Duna és Drávánál elterülő makk-termő erdők nagyszámú disz
nót szolgáltatnak s a halak ára oly kicsiny, hogy obulusért kilencz kosár
ral lehet venni.“ (XV. 261.)
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Mikor Ferdinand király az előtt károm évvel a várost hatalmába 
vette, Jakab fia, Székely  Lukácsot helyezte abba várnagynak, ki inkább 
kincsek szerzésére, mint hadi műveletekre gondolt. Kezeire ezer lovast és 
ezer gyalog-harezost bíztak, kiknek zsoldját Styria tartomány szokta fizetni. 
Voltak c seregben jeles nevű egyének is: Bánffy István, Magyar Bálint, 
ki Casson Mustafa fölött egy ütközetben győzelmet aratott, Bocskay 
(Boskajus) Ferencz, Ália Máté, Polányi Sebestyén, Kastellanfy Melchior stb.

Székely  Lukács magánügyekben Gráezban tartózkodott, az itthon 
lévőket testben és lélekben annyira megszállta a bátortalanság, hogy mi
kor Szulejmán Siklós alatt tábort ütött, becsületességükről és kötelessé
gükről megfeledkezve, mint asszonyok remegtek s a város védelmére nem 
is gondoltak, hanem szégyenletes futásra koholtak terveket. E szándékuk 
kitűnik Várallyi Stanislausnak 1543. év márczius 5-én kelt leveléből, 
melyben Ferdinándtól nagyobb erősítésért könyörög.J) Stanislaus csak 
sok kérelemmel bírta őket darab ideig visszatartóztatni; végre összeszed
vén e had holmiját, a kapun kitörve, erdőn, berken, mocsarakon keresztül 
egy része Szigetvárra és Babócsára, más része más helyekre menekült. A 
megfutamodás kezdeményezői Alia  Mátyás és .Magyar Bálint voltak s egyéb 
bátor harczosok, kik már zsákmányt szerezvén, ezt féltették a töröktől. 
Maga a püspök is vagyonának egy részével kimenekült a városból és 
Fehérvárra futott; a káptalan s az elég gazdag alsó papság, a szerzetesek 
serege megrettenve, ki merre tudott menekült. Legszomorubb volt az apá- 
czák futása, kiknek az ily váratlan és gyors meneküléshez se kocsijuk, 
se pénzük nem volt, mert csak az emberek adományai alapján szentelték 
magukat a templomnak s Istennek, s a kocsisok pénzvágyának legkisebb 
áldozatot se hozhattak. De még így se kegyelmezett a nyomorult futa
modóknak a katonák csalárdsága. Legtöbbje az utakon szétszórt Pekry  
Lajos csordáinak s a rabláshoz szokott Verbőczy Imre hadainak tőrébe 
esett, kik őket rútul kifosztották és leölték azokat, kik magukat s holmi
jaikat védték s az erdei vadaknak és madaraknak hagyták konezul. — 
Verbőczy Imre ez időben fosztogató hadaival Tolna, Baranya és Somogy 
vidékén rablóharczot folytatott, nyúzva a népséget; mint azt a püspök 
fönt idézett leveléből olvassuk. Egy ízben Szegzárdra is reátört, melyet 
a püspök hadai védelmeztek meg. Szulejmán július 20-án elfoglalta a 
jeles és alkalmas várost s az összes templomokat s különösen a várban 
lévő szent Péter-templomát „a Mahomed-féle babonaság“ czéljaira rendelte 
fordítani.

Istvánőy ez előadása kevés különbséggel megegyezik Verancsicsóval, 
ki kevesebb szóbőséggel mégis kimerítőbben adja elő a dolgot,2) Szerénto 
Stanislaus püspök a város vesztét maga siettette. „Igaz ugyan — úgy
mond — hogy a város falai igen rongált állapotban sínylődtek s régisé
gük miatt több helyen összeomlottak s a várat a közel fekvő s magas 
hegy felől nem lehetett megvédeni; mégis azt gyávaságának s fösvénysé-

i) Koller V. 2S5. — 2) I. 233.
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gének tudta be a közvélemény, mert egészen félszeg (indecenter) módon 
veszté el bátorságát, bár teljes életerőben lévő s a katonaság között sokat 
forgalódó férfiú volt, ki János királyijai sok módon állott szemben s föl
szentelést még nem nyert s mintha nem is lehetett volna remélni, hogy 
ily hatalomnak ellenállhasson, meg se kísérletté a vár megerősítését, 
hanem összeszedve egyházának kincseit, a mennyit csak bírt, a városból 
megfutott.

Követték őt a papok s világiak valamennyien. A mi lovasaink 
ezek könnyelműségétől indítva, magukhoz vették a papság s polgárság 
szolgáit s a szegényeket, kiket a török úgy se bántott, egymást báto
rítva a város vagyonát megrabolták s a püspöki templomból, mely a vár-

Török fürdő Siklóson.

bán volt, kidobták az ereklyéket s azokat az értékeket vitték el,;'melye- 
ket a püspök s a kanonokok még otthagytak.

Meghallván ezt Cusson vojvoda, ki akkor seregével Szegzárdon tar
tózkodott s értesülvén Szulejmán közeledéséről, magának olcsó dicsőséget 
szerzendő, a tárt kapun át Pécs városába hatolt, új zsákmányt szedett 
össze s jelentette Szulejmánnuk, hogy a várost ő tartja hatalmában. Vol
tak magában a városban is, kik Szulejmán elé vitték a város kulcsait. 
A törököket ez időben csak a zsákmány utáni vágy vezérelte, azért Szu
lejmán hadaiból is jöttek seregek, ezek a városban találtakat megkötöz
ték s halállal fenyegetve keresték össze az értékek végső maradványait. 
Szulejmánt a valpói és siklósi győzelmek után Pécs könnyű megszerző-
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sének Ilire fölöttébb megörvendeztette s visszatértéig Pécs városát Casson 
őrizetére bízta.“

A két iró ez előadásából látható, hogy Pécset ez alkalommal egymás 
után négyszer rabolták k i : először Várallyi Stanislaus elvitt a templom 
kincseiből a mennyit csak bírt s erről soha senkinek el nem számolt, 
utána a fegyelmet vesztett katonaság, azután Casson s végre Szolimán 
8000 tatárja következett.

Találóan írja le a pécsi állapotokat Szerémi:) ama jelenetben, mikor 
a pécsiek fölajánlják a várost Szulejmánnak. Szulejmán Siklós bevétele 
után Pécs felé lovagolt; mikor a szegények meghallották, hogy ellenük 
tör, ajándékokat gyűjtöttek össze, t, i. ennivalót s azt Mohácsra vitték a 
táborba. Szulejmán megkérdezte: Hová valók lennének? — Feleltek: 
Pécsiek. — Hallom, hogy ti fenségem ellen forrongtatok! — Ne higyjed 
fülséges urunk — feleiének azok — mert kevesen vagyunk a városban, 
mert a többiek messze ellovagoltak tőlünk. — Mond a császár: Es miért 
futottak, hisz én kegyelmes uruk voltam nekik? — Feleiének: Kegyel- 
mességed! ha meghallják fölséged kegyelmét, százával fognak haza jönni 
s hamarább, mintsem elhihetné fölséged. —- Kit akartok tehát tőlem, 
hogy uratok legyen? — Legkegyelmesebb urunk, senki se tetszik nekünk 
úgy, mint Casson vojvoda. — Legyen a 1i akaratotok. — És mindegyik 
polgárnak 25 aranyat ajándékozott az élelemért. így rázták le a pécsiek 
gondjaikat Szulejmán előtt.

É Stella igen röviden érintve az esetet, csupán azt mondja, hogy a 
pécsiek a török sereg nagyságától megijedve, inkább a futásban, mint a 
védekezésben kerestek oltalmat, csupán az egyet említi meg mint általá
nosan elterjedt hirt, hogy a török (valószínűleg a kiküldött tatársereg) 
három napig állt a város falai előtt s cseltől tartva, nem mert belépni. 
Jovins Pécs elfoglalásáról egy szóval sem emlékezik meg.

Annál föltünőbb tehát Várallyi Stanislausnak két levele, melyet 
Koller közül.2) Az első a föntidézett 1543. év márczius 5-iki, melyben azt 
mondja: Pécs várának semmi őrsége nincs (praesidio destituti). A másik 
levél julius 28-án, tehát Pécs elfoglalása után kelt, melyet Veszprémből 
intéz Nádasdy Tamáshoz. E levélből látjuk, hogy Stanislaus javaira és 
fejére a kormány szabadságot adott; ez okból úgy védekezik, hogy ő a 
védelemhez szükséges segélyt többszörösen kérte, de meg nem nyerhette, 
saját csekély számú gyalogságával pedig mire mehetett volna? s ezeket 
se bírta visszatartani, hanem futásnak eredtek; védi tehát magát, mert 
inkább akar meghalni, mint gyalázatban élni.

Annyi bizonyos, hogy Stanislaust 1544. év deczember 16-án szepesi 
prépostnak nevezték ki; ekkor már fölszentelt volt és 1545-ben egyházi 
zsinatot tartott s Koller által közölt sírirat szerént meghalt ugyanott 
1548. év április 22-én.3)

Pécsnek 1543. év julius 20-án történt elfoglalásával kezdődik a török

!) De perditione R. H. 686. — 2) V. 284, 287. — 3) Koller 814.
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hódoltság ideje. — Húr az 1542-iki összeírásból látható, hogy Baranyának 
keleti részét a törökök elfoglalták s Jovius is megjegyzi, hogy Malionied 
Jahaoglis, belgrádi várnagy o részeket, úgy Ozorát, Sirnontornyát és Döbrö- 
közt elfoglalta1) s olvassuk, hogy Szulejmán Siklóst, annak elfoglalása 
után, a mohácsi szandzsákhoz csatolta, mégis ezt nem lehet szorosabb 
értelmű hódolásnak tekinteni. I)e Pécs elfoglalásával Baranyából, úgyszól
ván, semmi se maradt Ferdinand kezén, az egyedüli Szigetvár, mint vég
vár, kivételével. Most tehát szervezni kezdték az elfoglalt részeket, mint új 
török tartományt. E szervezés akkép történt, hogy tekintélyesebb csapatok 
bejárták Baranya egész vidékét s miután az úri népség a török had elől 
majd mind elmenekült, ezek lakóhelyeit, az úgynevezett kúriákat, me
lyek elsánczolva apróbb erősségeket képeztek, kirabolták s fölégették.

Ama családok, melyek így elmenekültek, sohase térhettek állandóan 
vissza, mert a török nem tűrt körében műveltebb keresztényt s a kisebb 
nemesek s nagyobb földbirtokosok javait mind török állami javaknak nyil
vánította. Csak igen kevés ama nemesek száma, kik vagy mint öregek, 
vagy testi fogyatkozásban szenvedők s egyéb okokból a megyében ős 
helyeiken megmaradtak ugyan, de birtokaikat nem használhatván, a föld
művelő nép osztályába estek s leszármazóik mint ilyenek mai napig meg 
vannak, többször a nélkül, hogy csak sejtelemmel is bírnának leszárma
zásukról. Ilyen például a Szeníe-család Patacs és Magyar-Urögh táján, 
a /tata-család Kisasszonyfa vidékén, a Aemes-család Bogdása körül, a 
hana-család Oesárd és Garé környékén, a Hódossy-cstúűd Gerényes és 
Kaposszekcső körül, a Bozó-család Dinnyeberki vidékén s több más. 
Külön kell megemlíteni a Bak-családot Gerdén, mely a XV. századból 
származó okmányait ma is kegyelettel őrzi.

Egész Baranya tehát művelt ember nélkül állott. Pécset püspöke, 
alsó papsága, szerzetesei s világi úri emberei mind elhagyták; úgy látszik, 
csupán az egyes községek lelkészei maradtak meg részben, de sok és 
apró plébániák lévén s népük is igen elcsökkenvén, szegény volt e pap
ság is. Egyúttal a folytonos háborúk, portyázó s irtó martalócz hadak, a 
püspökök hiánya, vagy ha voltak, azok világi volta s politikai dolgokkal 
való elfoglaltsága s a hosszú éveken át tartó pártküzdelmek okozták, 
hogy a falusi lelkészség általán fegyelmezetlen és egyúttal tudatlan elem 
volt, mely a reformáczió missionariusainak semmikép se tudott ellenállani.

A török uralom tehát ezeket nem is tekintette az úri osztályhoz tar
tozóknak, csak a papi ruha viselését tiltotta meg nekik,2) mit egyébként 
nem igen lehet csodálni, mert a papok igen hosszú vörös ruhában jártak.8) 
Innen van, hogy ezekről semmi rendelkezés vagy adat nyoma fönn nem 
maradt.

Mint láttuk, Szulejmán föl vonulása alkalmával ideiglenesen Cassonvn 
bízta Baranyát és Pécs városát. A török defterek igazolják, hogy ezek i)

i) XL. 312. — N. M. Pécsi codex. — 3) Szamota: Utazások 317.
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szervezése 1543. év szeptember havában történt. Az ekkori Baranyához nem 
tartozott a mohácsi és siklósi járás, mert ezeket Szulejmnn, mint straté
giai területeket, külön szandzsákká alakította. Az ezen kívüli Baranyát 
öt nahiéra (kerület) osztották s egyelőre a mohácsi szandzsákhoz csatol
ták ; ez képezte tehát Baranya akkori fővárosát.

Ez öt nahié: a pécsi, szt.-lőrinczi, pécsváradi, szászvári és szt.-már- 
toni (Gödre mellett). A nahiéket saját székhelyeik után nevezték el s a 
felosztás az egész hódoltság idejében megmaradt némi csekélyebb s azzal a 
nagyobb eltéréssel, hogy Szigetvár eleste után a szentlőrinezi szandzsák 
egy részét Szigetvárhoz csatolták.

Magáról a mohácsi szandzsák fölosztásáról a szervezés alkalmából 
nem állanak adatok rendelkezésünkre, határait azonban tudjuk, mert a 
mai mohácsi és siklósi járások határaival egyezik. A pécsi nahié annyiban 
különbözik a mai járástól, hogy a Hegyhátról is hozzá tartozott néhány 
község, mely Pécshez közelebb s könnyebben hozzáférhető volt, mint 
Budafa, Mánia, Orfű, Abaliget s a közötte fekvő, de már eltűnt község, 
mint Ersök (Erszeg), Nyáros, Egres, Libócz stb. — A szászi nahié Tolná
nak alsó és nyugati részét ölelte magához s a Hegyhát déli és keleti ré
szeit. — A szentmártoni nahié a mai sásdi járás legnagyobb részének 
felel meg, leszámítva a keleti részeket; kárpótlásul azonban hozzájárult 
Somogy egy része, a Szent-Mártontól a Kapos-vize mentéig elterülő hegy- 
völgyes vidék. Ez öt nahiét, Szigetvár elfoglalása után, a pécsi szand
zsákba egyesítették, mi végleges megállapodás volt, mert kezdetben Pécs, 
mint villajet, a mohácsi szandzsákhoz tartozott, melyhez az említett öt 
nahién kívül, még a kaposvári nahié hozzájárult.x) Szigetvár desto után, 
ezt fontosabb katonai pontnak tekintvén, szandzsákká alakították; s hogy 
Mohácsot minél kevesebb teher nyomja, a pécsi villajetet Sigetvárhoz kap
csolták,2) mi 1571 körül történt, de 1582-ben Pécs mint szandzsák jelent
kezik,8) a kaposvári nahié azonban nem tartozik többé hozzá.

Ez időből már megtaláljuk a mohácsi szandzsák fölosztását is, mely 
tekintettel strategikus voltára, apró nahiéket foglalt magában. Ezek vol
ta k ; a mohácsi, illetve szekcsői, a baranyavári, nagyharsányi, siklósi és 
sellyei nahiék. Látjuk tehát, hogy e fölosztás, az akkori viszonyokat te
kintve, igen észszerű volt. Az egyes nahiék központja egy-egy város volt 
s a török defterekben: Pécs, Szent-Lőrincz, Pécsvárad, Szászvár, Szent- 
Márton (puszta), mint városok szerepelnek. Hasonlóan a mohácsi kezában 
városok; Szekcső, Mohács, Harsány, Siklós és Sellye. Baranyavárat egy
szer falunak, másszor városnak jelölik. E kívül még egy-két várost talá
lunk a megyében, u. m .: Pellérdet, Nádasdot és Görcsönyt. E helyeket, 
mint látszik, nem azért emelték városokká, mivel tán esetleg népesebbek 
valának, mint a többi falvak, hanem mert azokban kisebb-nagyobb erőssé
gek voltak, melyek a török katonaságnak lakhelyül szolgáltak; egyéb 
ilyen megerősített helyeket a törökök hadászati szempontból lebontottak. l)

l) Velics-Kanmierer I. 181. — s) U. o. I. 20G. — 8) U. o. I. 340.
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A nahiékhez tartozó falvakat, melyeknek neveit a XV. századbeli ok
mányokban föltaláljuk, általán igen kicsinyeknek jelölték az adódefterekben, 
a mennyiben csak igen csekély házzal szerepelnek; így, hogy a Pécshez 
legközelebb álló falvakat említsük: Szabolcs 22, Meszes 0, Uszögh 7, 
Nagy-Árpád í), Málom 35, Megyer 17, Keszü 17, Cserkút 12, Szt.-Miklós 
6, Patacs 13, Orfű 5 házzal bírtak 1565-ben, sőt voltak falvak egy ház
zal is. A házak ily csekély számának két oka volt. Először, mert a def
tereket épen a megadóztatás végett írták össze s az adó-alapot a ház 
képezte, tehát csak ama házakat vették föl a defterekbe, melyeket meg
adóztattak. Bizonyosnak vehetjük pedig, hogy igen sok házat nem adóz
tattak meg s a szegényebb néposztály, melynek gazdasága nem volt, 
vagy a török részére valami munkát teljesített, attól a török adót nem 
követelt. Magyar-Ürögh általán semmi adót nem fizetett, mert más szol
gálatot teljesített.

A másik oka a házak csekély számának az elnéptelenedés volt. Már 
1526 előtt is folytonosan a, törökök betöréseinek volt martaléka o megye; 
1526-tól egészen 1543-ig a folytonos harczok, a nagy hadseregek fölvo
nulása, a törökök harczi kegyetlensége, a lakósok számát igen meggy é- 
rítette. De e kívül is egyesek a kettősen s háromszorosan reájuk rótt adó
terhet nem bírták el, más helyre költözködtek, vagy martalóczokká lettek 
a törökök példájára. Föl kell pedig tennünk, hogy az öt-hat házból álló 
községek azelőlt nagyok és népesek lehettek; Szent-Miklós, egykor plé
bánia, Patacscsal mint fiókközséggel, a török defterek pedig e két köz
ségben csak lí) házat jelölnek összesen. Orfű most 5 házzal, Rákos 12 
házzal, Személy 14 házzal bírt, holott azelőtt mindmegannyi plébánia 
volt, úgy, hogy lehetetlen lett volna a papságnak ily csekély népesség 
mellett megélnie. Szalántán azelőtt két pap is volt s a defterek csak 22 
házzal említik.

Mindezek azt mutatják, hogy a népesség azelőtt tetemesen nagyobb 
volt s hogy az annak egy tizedére leszállót! Verancsics Írja le Zayval 
Konstantinápolyban való utaztában, hogy útjuk a Dunán Baranyamegyét 
is érintette. „ló Isten — mond — a legjobb s legtermékenyebb földnek, 
mily szomorú képe tárul a szemlélő elé, mily elhagyott itt minden; földet 
s szőllőket a dudva benőtte, nagy területen is ritka a földműves, ritka a 
barom, mindenütt elhagyatottság tátong.“

„Hajósunk egy rácz ember; mondja, hogy a birodalom elfoglalása 
(‘lőtt, egy faluban több ember lakott, mint most harminczban. Mit mondjunk 
hát a teljesen elpusztult falvakról, melyeknek még a neve is elveszett V“

A kép, melyet Verancsics föltár, elég siralmas és a török bizonyára 
nem találta föl az óhajtott hasznot, miután nem is az volt a czélja, mint 
inkább a megszállt területeket egészen törökké átalakítani.

Ily körülmények közt a plébánosok a régi plébániákon lelkeik száma 
után meg nem élhettek, hanem a mennyiben a reformáczió állásaiktól 
meg nem fosztotta, kénytelenek voltak helyeiket elhagyni.
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Az adóztatási rendszer különben a legegyszerűbb volt. A szandzsák
ban lévő kadinak (bírónak) kötelességében állt az adózó házakat nahiék 
szerént megállapítani, mely egy adóegységet képezett s minden ház egyenlő 
adót fizetett. Mintán azonban az adó-alapok folyton változtak, részben 
azzal, hogy a házakat lakóik elhagyták, vagy az elhagyott házakba új 
lakók telepedtek s így a kadi néhány év lefolyása után új deftert készí
tett. E kívül se pénzügyi, sem adóhivatalokra kezdetben semmi szük
ség nem volt, miután az adókat nem az állam szedte he s a mégis szük
ségelt csekélyebb elszámolásokat a kadi teljesítette. Ez egyszerű kezelés 
nagyhamar összebonyolult s oda fejlett, hogy külön állami s urasági adó
kezelés keletkezett, vagyis a népség kétféle egyenes adót fizetett. Ugyanis 
a török katonaságnak számszerűleg megállapított fizetése járt az államtól, 
de ezt nem a török kincstár fizette, hanem a fizetésnek megfelelő adóegy
séget kaptak bizonyos meghatározott községekben, hol a fizetéses katona 
maga szedte be az adót, illetve saját fizetését, melynek mikénti behajtá
sával az állam nem igen törődött.

Magától érthető, hogy e rendszer a legirtózatosabb visszaélésekre 
adott alkalmat, mert a török katona a neki jutott házakat tetszés szerént 
zsarolhatta. A disdaroknál beadott panasz rendesen nem vezetett sikerre; 
Konstantinápolyig vinni a panaszt majd a lehetetlenségek közé tartozott, 
hol azonban rendesen meghallgatásra talált.

Az adónak ilyenképeni kezelése okozta, hogy oly szandzsákok, me
lyek esetleg kisebbek valának, de nagyobb sereget voltak kénytelenek tar
tani s így saját kerületeikben nem volt elég adóalap; vagy ha valaki 
magát időközben kitüntetvén, hűbért kapott, úgy ez nem egyszer más és 
igen távol eső szandzsákba jutott, melyet csak később alkalmas üresedés 
esetén és csak hatósági engedélylyel cserélhetett ki a saját szandzsák
jában lévő hűbérrel, mi neki igen sok kellemetlenséget okozott s a fegyel
met igen lazította.

Az adó oly összegét, mely egy bizonyos mennyiségű pénznek felelt 
meg, hűbérnek nevezték; a hűbérek legkisebbje volt a tímár, mely 20.000 
akcsét foglalt magában. Ily hűbéreket a katonák fizetéseiken fölül, eset
leg fizetéseik beszámításával is szoktak húzni. Oly hűbérnek, mely a 
20.000 akcsét meghaladta, ziamett volt a neve. A hűbéreket a katonaság 
hadi érdemei elismeréséül nyerte. Olvassuk 1583-ból, hogy Jussui bin 
Kurd előbb a szolnoki szandzsákban timárt bírt, de elvesztette később a 
pécsi szandzsákban nyert 12.000 akcse timárt, mely több rendű előlépte
tések után ziametté alakult. Ez úgy történt, hogy 1581-ben azért részesült 
előléptetésben, mert a szolnoki végeken a várakból kirontott, de megfuta
modott hitetlenek (keresztények) ellen harczolt; ismét 1500 terakit kapott 
a nógrádi országútakra törő hitetlenek elleni vitézkedéseért; 1581 év de- 
czember havában Szolnok város elpusztítására jövő gazok ellen harczolt, erre 
újból 1500 ak. terakit kapott; 1582-ben 1500 ak. terakit kapott a der- 
bendi palánkok fölégetésére berontott hitetlenek elleni küzdelmeiért. 1583. 
év január havában nyerte a ziamettet. Ily hűbér rendkívül sok volt a megyé-
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ben s o hűbéresek nevezhetők a falvak földesurainak. Ha a török állam
nak, e meghatározott adókon kívül, még egyéb kiadások fedezésére pénzre 
volt szüksége, úgy ezt ugyanaz alapon külön defterekkel újra vetette ki.

így 1579-ben az állam építkezéseket tervezett Baranyában; valószínű
leg ekkor építették a pécs-belvárosi mecsetet (melyről a hagyomány azt 
tartja, hogy az ott talált kincsből épült); így a kadi magas parancsra épít
kezési pénzt szedett be s arra nézve külön deftert állított ki. E defter alá, 
hitelesség kedvéért, így irta nevét: „írtam Rusztem pécsi kadi.u

Voltak azonban a török államnak a fejadón kívül egyéb jövedelmei is.
így a földesurak által bírt s a kincstár részére lefoglalt területeket 

a török kincstár bérbe adta; e bérbeadás akként történt, hogy rendszerént 
egy vidéki- szandzsák kadija, vagy más megbízottja fölbecsülte a földeket 
s megállapította a bérlet föltételeit; mire a bérlet a többet Ígérővel meg
köttetett, a bérbe-vevő azonban bérletére kezest tartozott állítani. A bér
lők között találunk törököket és magyarokat fölváltva s nem egy esetben 
a töröknek magyar volt kezese és viszont; a mi azt mutatja, hogy a tö
rök legalább kezdetben békességre törekedett. Az uradalmak földjeit 
vájjon mindenütt bérbe adták-e, avagy nem találkozott mindig bérlő s így 
az allodiális tagot elvadulni engedték-e, azt részletesen, adatok hiányában, 
meghatározni nem lehet. Olvassuk 1558-ból, hogy Pécsett új khasz-t 
(kincstári birtokot) alkottak, tehát régibb is volt s azt Mevlana Sziman 
pécsi kadi zsidsilje szerént, Ferzuck tímár-birtokos vette bérbe három 
évre 792.518 akcs. összegért.*) Ugyanaz évből ismerjük a következő kliaszok 
jövedelmét: Harsan 52.431 a., Beremen 30.114 a., Tómba 2394 a., a 
Fehér-tó a Dráva melletti malommal 1450 a., Zsók 7591 a., Szt -Király 
7307, Babarcz 21.942, Bezekal 11.629, Hidas 6831, Bonyhád 10.570 a., 
hol az alsó szőllő jövedelme 9690 a., Bánad (Bános) 450 a., Vargát 
(Varga) 1066 a., Bánfalu 3956, Nagy-Étin (Hosszú-Hetény) 21.985 a., 
Szekcső  város 18.659, Bozsok 7194 akcse.2) 1566-ból olvassuk,3) hogy 
Görcsöny 25.000 akcse, Baksa és Pohor 33.000, Bozsok 9000 akcse kliasz 
jövedelmet nyújtott. Kétségtelen tehát, hogy a török a kisebb földesúri 
birtokokat is értékesíteni törekedett.

A földesúri jogokhoz tartozó haszonélvezeteket a török hatóság kü
lön adta bérbe. Ilyenek voltak a vámok, melyekről tudjuk, hogy Pécsett, 
Duna-SzokcsŐ, Nagyfalu, Nagy-Harsány, Keresztes (Villánynál) és Bére
méiül községekben vámot szedtek. E vám négyféle volt, úgymint az úgy
nevezett száraz vám, az árú vám, a bor vám (bor-gömrü) és útvám (bor- 
badzi). Tavak, révek, mészárszékek általán a kincstár tulajdonát képezték 
s ezeket bérbe adták.

Boltok oly értelemben mint ma vannak, valamely ház földszintjén az 
utczára nézőleg, ez időben nem voltak; a török hatóság valamely szabad 
téren bódékat állított föl s azokat bérbe adta. 1560-ban Pécsett 36 bolt 
volt, mely 9551 akcsét jövedelmezett az államnak és öt mészárszék 839 1

1) I. ra. II. 177. — 2) I. in. II. 256. — * )  1. m. II. 332.
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akcsét. Korcsmájukul, u sunikliunüt (keresztény vigadó) 7 -8 hóra adták 
bérbe 10.000 akcse bérért.

Jövedelmet hoztak a kincstárnak a vásárok is, hol maga a vásártér 
volt megadóztatva. Pécsett, úgy látszik, állandóan vásár volt; a vásártér 
jövedelmeit hónapról hónapra jelezték, időnként különböző összegekben, 
miből látható, hogy az árúforgalom legnagyobb volt júniustól kezdve s 
novemberig fokozatosan növekedett: 1560. év áprilisban a vásártér csak 
76 akcsét jövedelmezett, novemberben 1956 akcsét. Nem csoda tehát, ha az 
akkori s későbbi irók Pécset mint nagy török kereskedő várost ismerik.

E kívül vásárok tartattak Tómba (?) faluban, Szekcsőn, Dombón, 
Görcsönyben s úgylátszik, minda helyeken, melyek a törökök idejében 
városok voltak, mi épen egyik megkülönböztető jel volt a falutól.

Voltak még egyéb adózások is különféle czímek alatt, melyek rész
ben érthetetlenek, illetve még megfejtésre várnak. — Volt kilenczed 
jövedelem, melyet hogy mi után szedtek, nem tudható ;1) találunk azon
ban lókilenczedet, mindkét esetben az eladási árból, vagy eredeti értékből 
levonások vannak, melyek az értékesítés költségeit képezik. Legkeserve
sebben esett azonban, melyet a török defterek nem említenek, hogy a 
török, bizonynyal nem állami rendelkezés folytán, gyerm ek-tizedet is sze
dett, hogy janicsárokat neveljen. Egykorú iró azt mondja, hogy Boszniá
ban s Ráczországban egész falvak voltak, melyeket magyar foglyokkal 
népesítettek be.2)

Végül meg kell említenünk a „Bejt ül mal“ jövedelmet, melyet a 
kincstár a hagyatékok után szedett. 1360-ból tizenhét, 1564-ből huszonöt, 1570- 
ből tizennyolez s 1572-ből nem egy ily hagyaték följegyzése maradt fönn. 
E hagyatékok részletezve vannak s világosságot vetnek az akkori viszo
nyokra és értékekre. Közlünk belőlük néhányat.

Divane Achmed hagyatéka, ki 1564. év márczius 22-én halt meg: 
egy ócska farkasbunda 140 akcse, egy kék dolmány 175 a., egy pár pa
pucs 4 a., egy bozdugan 13672 a., egy takaró 5 a., egy ing 25 a., egy 
kard (sis) 40 a., egy zabos zsák (csanta) 10 a., egy igás ló (bargir) 398 a., 
egy ócska nyereg 81 a., egy kék nadrág (csakir) 52 a., sarkantyus csizma 
4 a., összesen 980 akcse; levonandó szidsill (irásdíj) 9 a., doltaldíj 22Va a., 
temetés 180 a., marad 775 akcse.

Erzsébet hagyatéka. Meghalt 1584. év szeptember 7-én. Egy ágy 
52 a., láda IOV2 a., pokrócz 22V2 a., gyapjú takaró 123Vs a., két ezüst tű 
23V2 a., ing 207a a., lepedő 12 a., prémes fölöltő 125 a., kék szoknya 
121 a., törülköző 2V2 a., ing 12 a., két fölöltő 12 a., őv 70 a., egyebek 
1702 a., melyből 1442 akcse maradt.

Boros Albert hagyatéka. Meghalt 1564. év márczius 9-én. Apróságok 
14 a., két csöbör 14 a., hordó J2V2 a., másik hordó 32 72 a., szőllőskert 
1250 a„ két ócska láda 4 a., hordó 28 a., másik hordó 35 a., még egy 
hordó 51 a., ebből levonva a szidsill 8, a deltái 30 a., marad 1326 akcse. 9

9 II. 256. — 2) Földváry, Szegedi Kis István 140 lap.
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A mi a hadi megerősítést illeti, azt 1543. óv szeptember havában kö
vetkezőleg rendezték be. Pécsett a vár parancsnoka Mohammed Musra diz- 
dár lett 50 akcse napi zsolddal és helyettese 15 akcseval. Ezek hadai:

I. Mnsztafizek (azaz gyalogság, vagyis janicsárok) 31 bölükre föl
osztva, 10—10 emberrel, melyek élén Ali Mohammed Huszszein és Tinner 
Klián csakir, Omar csakir állottak.

II. Kumbaradzsik dzsemaetje, kiknek főnökét Jnssuf Ramazánnak 
hívták.

Ili. Mehtorek csapatja, Abdi Csorbadsi vezérlete alatt.
IV. Nedzsárok dzsamaetje, köztük 11 rácz.
V. Topcsik (tüzérek), Ali Hasszán szertopcsi alatt 15 akcsival, hat 

bői ükben.
VI. Mnfedzsik, Mohamed aga alatt, 45 akcsével. Ezeken kívül még 

kilenez szeroda, összesen 84 emberrel. A közvitézek 6—8 akcse napi zsol- 
dot húztak.

A várbeli katonaság létszáma 513 ember.1) A fölszámolás összesen 
485 emberről tesz említést, a számadás végén mégis 513-at említ, a hiányzó 
'28 török valószínűleg a külső várban volt, mert így nevezik a defterek 
magát a fallal kerített várost.

Mint látható, e szám közel sem akkora, hogy a hódoltság viszonyai
nak megfelelt, volna, miután tudjuk, hogy a török katonaság falvakban 
sehol nem feküdt s a pécsi szandzsák kevés helyén tartózkodtak török 
harezosok. Pécsvárad, Nádasd, Szászvár, Szt.-Márton-puszta, Szt.-Lőrincz 
s a mohácsi szandzsákban Szekcső, Mohács, Baranyavár és Siklós tartott 
csak katonákat.

Hozzá kell vennünk azt is, hogy a katonaállomány e vidéki helye
ken tetemesen kisehh volt; tudjuk a defterekből, hogy a megszállás ide
jén a szentinártoni, mint legnépesebb naliiében 81 ember, Duna-Szekcsőn 
alig 24 ember volt. Ez azt mutatja, hogy a törökök épen nem féltek az 
ellenfél hadi erejétől, ismervén annak teljes gyengeségét, sőt oly merészek 
voltak, hogy ily csekély létszám mellett is nem egyszer indultak hadi 
kalandokra, minek ugyan többször megadták az árát; sőt az is megtör
tént, hogy az ily kirándulókat űzőbe vették s még a hódoltság területeire 
is követték. Szóval, a közel fekvő s el nem foglalt területek lakosaival a 
hódoltság harezosai folyton hadi lábon állottak.

A hadi létszámot csakhamar föl kellett emelni; így 1545-ben Pécsett 
már 828 ember, Siklóson 448, Szászváron 142 ember, sőt Máré-várában 
is 72 ember tartózkodott.2)

Nehéz dolog, egy országot saját akarata ellenére idegen rabigába 
görnveszteni; népe és urai nem fognak soha belenyugodni, hanem utolsó 
leliellétig küzdenek. így történt itt is. Szigetvár erőssége, mint láttuk, alkal
mas támpontot nyújtott a magyarság örökös incselkedésének s a török, 
ha békében akart volna is lenni, nem tudta kikerülni a harezot s termé
szete önként vitte a rablókalandokba.

i) I. m. I. 23. — 2) U. 45.
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Szigetvár őrségével való békés vagy barátságos egyezkedési kísér
letek sikerre nem vezetvén, mikor Istvánffy, mint a király megbízottja, 
Szigetvárait időzött 1549-ben, Pécs akkori parancsnoka Dervis bég, ki 
Báli bégnek, a mohácsi ütközet egyik tervezőjének fia volt, levelet kül
dött neki Szigetvárra, panaszkodván Szegedi György szigetvári várparancs
nok ellen, hogy a népséget nemcsak elszökteti, hanem, hogy „a szegény
ségen mennyi romlást és kincset vett“, neki lajstromban is meg van. ’) 
A levelet magyarul Írták a szokásos latin bekezdéssel s végezettel s így 
kezdődik: „Nos Derwy Zbek locum tenens Sacro (!) cesaree mattis in 
Quinque-Ecclesiis etc.“ 2) Ugyanez évben másik levelet is ir Dervis bég 
Istvánffy  Pál királyi tanácsosnak, Pál diáknak, Bethey Jánosnak mint 
barátjának, kérjen számot a várbeliektől, mert elrontják a hatalmas csá
szár földjét, a siklósi és görösgali útat lesik, úgy a mecseki és fehérvári 
útat elállják a király katonái, mert ha efféle gaz népet talál, azt meg fogja 
büntetni, habár cászár és király frigyet kötöttek is. Különös panaszt emel 
Alin Mátyás és Magyar Bálint ellen, kiket Pécs 1543-iki védelménél lá
tunk szerepelni s hogy Szegedi György zsarolásait megírta a királynak. *)

Látható tehát, hogy a török kezdetben visszatartotta mágát a foly
tonos ingerkedések mellett is.

Van egy levelünk 1550-ből, mely szerént Dervis bég Szent-Kozma 
Dömjén napján indult el Pécsről Budára, a hol több bég Boszniából, 
Pozsegáról stb. összejöttek tanácskozni, amint ezt Horváth Márk, a ké
sőbbi szigetvári parancsnok, Pacsódról Zichy Istvánnak írja.

1550-ből olvassuk épen Verancsicsnál,4) hogy a törökök egész had
seregüket Szegednél összpontosították; ott voltak a boszniaiak, szerémiek, 
herczegovinaiak, belgrádiak, pécsiek, fehérváriak, de csak Casson maradt 
a budaiakkal Szegeden. Olvassuk továbbá Verancsicsnál,5) hogy a törö
kök (a pécsiek) megadták merészségük árát. Dervis bég vezetése alatt 
1500 lovas ment át a Rigna (Rinya) vizén, hogy Babócsát megnéptele- 
nitsék. Báthory András, Babócsa parancsnoka, csak akkor vett hirt róla, 
mikor zsákmánynyal hazafelé indultak. Rögtön 95 lovast és 225 gyalogost 
fölfegyverez s kiküldi ama helyre, hol a Rinyán az átjárás van; a gya
logság előre megy, hogy azt elfoglalja, a lovasság csak lassan halad előre, 
nehogy fáradtan legyenek kénytelenek támadni. A törököknek rossz út
mutatójuk volt s nem ott készültek visszamenni, a hol átjöttek s így egy 
mocsaras tóba keveredtek, melyet a Rinya alkotott. Itt a viz elemével 
fejlődött küzdelmük; Dervis bég lováról a mocsárba esett s a törökök 
oda siettek, őt kimenteni. E pillanatban értek oda Báthory gyalogosai, 
rohamot intéznek, kilövik fegyvereiket, a vezér s a zsákmány veszedelme 
s az ellenség támadása oly zavart idéztek elő, hogy a török csapatot si
került két részre oszlatni. Azok, kik közel voltak a mocsár végéhez, futás
nak eredtek, ezeket a magyar lovasság vette üldözőbe, míg a mocsárban

p Levéltár I. 11. — 2) Az évszám hibásan 1540-re szól, de 1549-re értendő, mert a 
foglalás is csak 1543-ban történt. — 3, Levelestár 1. 57. — 4) VII. 16(1. — 5) I. 261.
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lévőknek a gyalogság rontott s ott sokakat megölt. De ezzel nem volt 
vége a kudarcznak, mert e helyen a Rinya maga is mocsárszerü s 
új bajjal kellett megküzdeni, úgy, hogy sokan elhagyva lovaikat, úszással 
kerestek menekülést. Sokat elfogtak és 460 ló jutott hadi zsákmányul. 
Dervis béget paizsra emelve iparkodtak megmenteni s e munkában sokan 
elvesztették saját életüket. Következő éjjel újabb kudarczot szenvedtek. 
Megmenekülvén Rinya mellől, némelyek Kálmáncsa városba, mások a 
görösgali várba tértek, mely helyek a töröknek hódoltak. Ali a Mátyás, 
ki Korotna faluban, nem messze a török határaktól őrséget állt, meghal
lotta a törökök megérkezését, szerencsét akarván próbálni, Kálmáncsa 
ellen fordult, hol a török teljes biztonságban érezte magát. Az éj csend
jében 85 lovast a város ama része felé küldött, a hol a támadásnak tör
ténnie kellett s néhány házat ott meggyujtatott. A törökök az oltással 
vesződvén s a világosságtól szemük fényét elvesztvén, mikor a magyarok 
megtámadják: Á h  a Mátyás gazdag zsákmányt ejt emberben és lóban, 
sokakat leöl és maga sértetlenül tér vissza Korotnára. E helyen találko
zunk Ali a Mátyással utoljára s csak annyit tudunk róla, hogy halála után 
fiát, Alia Volfgangot, Zrínyi megerősítette a tolnamegyei birtokokban, 
melyeket még atyja foglalt el. *)

E siker fölvillanyozta a csüggedt magyar kedélyt, úgy, hogy a török 
tartományba is be mertek hatolni. így 1551-ben fíatliyányi Ferencz neje, 
Mária királynéhoz (II. Lajos özvegyéhez) Írja levelében, hogy a török 
Pécsnél (pei Fiinnff Kirchen) nagyobb veszteséget szenvedett s jobban 
megverték, mint Fehérvárnál.3) Többet mit se tudunk ez ütközetről, mert 
hisz a provinczia története nem is lehet más, mint töredékes és szakadozott.

1554-ben István deák s csurgói provizor levelet ir Zele Jakab kani
zsai várnagynak, hogy egy jámbor „igaz kerezthyen“ embertől azt az érte
sítést vette, hogy most Pécsett öt bég van és tizennégy ágyút vontatnak 
ki a mezőre; a boszniai basát és budai basát is várják s mihelyt azok 
megérkeznek, Babóesát megszállják minden kétség nélkül.3)

1556-ról olvassuk, hogy Ali basa Szigetvárt ostromolta. A szigetvári 
akkori számadásokból tudjuk még a katonák neveit is, kik akkor a vár
ban voltak s látható, hogy az baranyai népség volt, mi természetes is, 
mert Szigetvár Baranyához tartozott s ennek nemessége itt találta első 
menhelyőt. Az 1549-iki kiadási könyvbe vezették az összes harezosok 
neveit, ebből álljanak itt e nevek: Nagyvátyi Ferencz, Sárogi Pál, Pál- 
falvai Lajos, Hazsán Benedek, Kassai Márton, Nagyvátyi Gáspár, Somogyi 
Péter, Csobokai Briccius, Seinlékhegyi János, mindmegannyi baranyamegyei 
falu neve.

A vicecastellanusok Almásy Ferencz, Dezső és István voltak Magyar- 
Bolyról.

1558-ból olvassuk,4) hogy a szandzsákok Pécsett gyűlést tartottak 
Babócsa vára helyreállításának megakadályozása végett, minthogy azon-

J) Koller VI. 10(5. — 2) M. T. II. 300. — 3) Levelest. I. 126. — 4) Vcrancsics III. 215.
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bán c tekintetben mi se történt, más titkos szándékuk lehetett, miért 
is sí határon lévőknek nagyon óvatosaknak kellett lenniük.

A mi a megye és város lakosságát illeti s ennek tevékenységét, ezt 
a török, ki, úgy látszik, nem bírt rendőri természettel, már csekély had
erejénél lógva se vehette figyelembe. Olvassuk 1547-ből, hogy Ferdi
nand sereget küldött Károly császár segítségére Nyári vezérlete alatt; 
e seregben volt Lukácsy  nevű pécsi fin, ki a császár ellen pártütő német 
fejedelmek fejét, János Fridiiket elfogván, a császár őt aranysarkantyús 
vitézzé emelte. Mint Istvánffy Írja, Lukácsy  az elfogott fejedelem tőrét 
s a császártól kapott aranylánezot örök emlékül hazaküldte övéinek.

1552-ben Bornemissza Gergely, pécsi lakatos fia, Dobó alatt tüntette 
ki magát, mint a tüzérség vezére. Ugyanis kétszáz embert hozott magával 
s egy tüzet és golyókat szóró kerék alkalmazásával, rémülést keltett a 
vivők közt1) s ekkor meg is sebesült, miért is Sárosban, 1554-ben Bar- 
tosfalvát kapta. Később török kézre kerülvén, Konstantinápolyba vitték 
s erős fogság után megfojtották.

Ama körülmény, hogy Szigetvár 1566-ig a magyarok kezén volt s 
így Baranya ez oldalról örökös zaklatás prédája lehetett és volt is, s hogy 
a török a falvakat csak ritkán s leginkább az adőszedésnél látogatta: 
okozta, hogy a nemesség, bár a török javaikat kincstári birtokoknak nyil
vánította, legalább földesúri jogait megtartani iparkodott. Az alsó nép
osztályban megvolt annyi viszály és zaklatás után a jóindulat, s a ma
gyar nemességben, kinek pusztulását látta, támaszt és védelmet reméli, 
már csak azért is, mert gondolhatta, hogy azok is iparkodni fognak, el
vesztett javaikat visszaszerezni; míg tehát a török uralmat, mint nehéz 
nyűgöt viselte, magyar uraságát önként elismerte s annak adózott is.

Baranya népe tehát a foglaltság alatt is, Magyarországhoz tarto
zónak tekintette magát s adózott az országnak s királynak. Ez adózás 
kettős volt, az úgynevezett vár-adó és a királyi dika, mely utóbbit a ki
rály évről-évrc Szigetvár költségeire fordította.2) Ha ehhez még az ura- 
ságok követeléseit s a törökök napról-napra szaporodó adóját liozzávesz- 
szük, el lehet mondani, hogy soha népet úgy adóval meg nem terheltek, 
mint a magyart a hódoltság idejében. Ez okozta, hogy a népből lassan- 
lassan kihalt az erkölcsi érzet s inkább akart, mint martalócz, más verej
tékéből rablóéletet élni, mintsem a mezei munkában verejtékezve, azt 
nézni, mint teszi el annak hasznát más.

A török adótefterek e kérdésben nem szolgálnak felvilágosítással, 
de elég élénken ecsetelik azt a még meglévő szigetvári várszámadások. 
E számadásokat évről-évre vezethették ugyan, hozzánk azonban csak hé
zagosán jutottak, mégis belőlük Szigetvár akkori történetét bőven meg 
lehetne Írni.

Az első fönmaradt összeírásból látjuk, hogy 1546- és 1547-ben Szi
getvár parancsnoka Segedy  György, kiről Dervis bég is megemlékezett.

i) Szalay IV. 293, 295. — 2) Nemz. Muz. Szigetvár, 32.
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1550-ben följegyezvék a községek és szőllőliegyek, melyek Szigetvárnak, 
mint uradalomnak külön tulajdonát képezték, melyeket valószínűleg Török 
Bálint bírt s ezzel szállt a kincstárra. Látható ebből, hogy a hajdani ura
ság, úgy mint az újabb parancsnokok, a fősúlyt a bortermelésre fordí
tották, mert szőlleik, különösen Szigetvár közvetlen vidékén, nagyobb 
mennyiségben omlíttetnek. Van továbbá egy regestrum 1552/53. évről, 
melyet Dersfy állított össze, mely Baranyamegye falvait részletesen ismer
tei i, még a községek lakói is egyenként megnevezvék. A kép azonban itt 
se teljes és kimerítő, mert a regestrum egy része hiányzik.

Az 1553-iki regestrum sokkal érdekesebb; látjuk, hogy a régi szolga
iméi járásokat teljesen megszüntették, új és kisebb kerületeket alkottak 
egyes vidékek és néha az uradalmak szerént, úgy, hogy a terület beosz- 
tása egészen más, mint volt.

így Halas Dömötör kerülete a mai somogyinegyei Mindszent-puszta 
vidékére terjedt csak ki 16 községgel; Harangos László kerülete Alma
mellék, Keresztül* (somogymegyei falvak), Bános és Hetvehely vidékére 
esik 27 faluval. Egy másik kerület Szent-Mihály tartozékai Legencse és 
Okorágh vidékén 15 faluval. Sabarin Miklós kerülete Kemse és Kápolna 
vidékén 7 faluval. Bondicz Tamás és Mogyorósi Péter diák kerülete Kis
asszonyfa, Uj-Mindszent és Gerde vidékén 18 faluval. Ökördy Pál kerü
lete Sellye vidékén 32 faluval. Gredistye tartozékai 8 faluval. Luzsok és 
Zaláta vidékén Sztára tartozékai 14 faluval. Hernátli János kerülete Pa- 
tacs, Buda, Hegy-Szt.-Márton és Ocsárd között fekvő területtel, 40 község
gel. A régi Belköz 23 községgel stb. 1554-ből származó s eléggé kimerítő 
regestrum nem a fizetéseket tartalmazza, hanem a kiküldött Zermegh 
János és Felpécsy Ferencz által teljesített vizsgálatot, hogy mit fizettek 
az adózók s mily visszaéléseket követtek el az adószedők. Ez időben Szi
getvárnak parancsnoka kányaföldi Kerecsónyi László volt. A panaszokat 
községenként vették föl, külön foglalva ezeket s a számadás megkönnyí
tése végett, fizetéseikről szóló vallomásokat. Kerecsónyi László c füzetben 
szigorú utasítást kap, mikép járjon el a visszaélések meggátlására s kü
lönösen benne van, hogy Baranya nemesei javaiktól megfosztatván, nem 
lehet őket parasztoknak tekinteni, mint eddig, hanem állítsák vissza min
den előjogaikat; viszont a nemességet utasítják, hogy ő fölségéliez hűek 
legyenek s a kapitány parancsainak mindenben engedelmeskedjenek s a 
szükségelt szolgálatokat teljesítsék. Látszik ezekből, hogy a szigetvári 
várparancsnok egyesítette magában mindama hatalmat, melyet egy megye 
fölött gyakorolni lehet. Meg volt tehát a főispáni hatalom, bár c név ak
kor teljesen ismeretlen fogalom volt s így helytelen, akár Kerecsónyit, 
akár Horváth Márkot, vagy a hős Zrínyit baranyamegyei főispánnak 
nevezni.

A vármegye fogalma azonban meg volt s ez lévén a politikai élet alap
köve : az eszmét iparkodtak még a hódoltság idejében is föntartani, sőt 
gyűléseket tartani, melynek czélja főkép a törvénykezés, mely kevésbé 
illett be a katonai várparancsnokok hatáskörébe. Ilyen gyűlés emléke fon-
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maradt 1563-ból, mikor szent-György napján Szigetvárait, mint rendes 
székhelyen, székülést tartottak.

Az alispán osztopáni Pernes/,y  András, az összegyűlt nemesek Bara
nyából s Tolnából voltak; úgy látszik tehát, hogy a két megye bírásko
dás czéljából összeolvadt. Hihető, hogy nem is volt egyéb alkalmas helyük 
a kér megyében. A fönmaradt okmány a pécsi püspöknek, kit vikáriusa, 
Mindszenthy Ferencz kanonok képviselt, nemes Móricz András katádíái 
lakos elleni perében intézkedett.1) De beleavatkozott a megye az országos 
politikába is. így épen 1563-ból olvassuk, hogy Baranya nemcsak részt 
vett a pozsonyi király választó országgyűlésen, de küldötte Miksát Bécsből 
Pozsonyba kísérte.2) Szigetvár tehát ez alkalommal lelkes honfiúi tünte
téseknek volt színhelye.

1556-ból találjuk nyomát Szigetvár ostromának A Iv  basa által.
Az ostrom szükségessé tette a vár megerősítését. Ott látjuk szere

pelni Mirandola Pál építő-mestert. Látszik tehát, mennyire elismerték e 
vár nagy politikai és stratégiai fontosságát.

Az 1558. évről, mikor már Horváth Márké volt Szigetvár parancs
noka, a regestrum kettős és igen részletes, melyből látható, hogy akkor 
a számadásokat évenkint szigorúan fölülvizsgálták; a számadási hibákat 
a kettős regestrum segélyével könnyen föltalálták, községek szerént föl
jegyezték.

Az 155(J—1561-iki regestrum szintén igen részletes. Mint kerületi 
bírák János pap, Dohay Gábor deák, Tamás pap stb. szerepelnek.

E lajstromok fölölelik, majd az összes adózó községeket kijelölik, 
kik azoknak földesurai, mennyi adót s mit fizettek a várnak; kik voltak 
a községek bírái stb. A földesurak közt első helyen említendők a papi 
birtokok, melyek az 1543-iki összeírással majdnem teljesen egyeznek, mégis 
a fehérvári káptalan birtokait az esztergomi érsek vette át, a somogyvári, 
bajcsi és trinitási apátság birtokait más kezeken találjuk, kiknek valószí
nűleg haszonbérbe adták.

Ama birtokosok mellett, kik csak az utóbbi időben jutottak urasági 
jogokhoz, a régebbi birtokosok nevei is föl vannak jegyezve. Hogy a szé
kesegyháznak a XVI. században külön birtokai lettek volna, az 1543-iki 
összeírásban nem találjuk, de a váradó-lajstrom Mányok községet, mint 
a pécsi szent András-kápolna tulajdonát vette föl.

A pálosok birtokairól nincs említés, a nyúlszigeti apáczák birtokairól 
alig szólnak valamit, nem említik a pécsváradi apátságot se.

A világi nagybirtokosok között fölemlítik Percnyi Gábort, ki a siklósi 
uradalmat bírta, de nem azok a községek tartoztak hozzá, melyek később. 
Az Istvánffyak  között János és Miklós említtetnek. A Macedóniák bir
tokait Bozsok vidékén sorolják elő. Újabb birtokos gyanánt jelentkezik 
bácsmegyei Simon, ki Kápolna, Zaláta, Botyka, Arányos és Büdösfát bírja. 
Ez idő alatt nyer Kerecsényi László több falvat adományként. Új birtokos

fi Muz. kézirat 481. lat. föl. — 2) Fraknói: Magy. Országgyűlés tört. 111. 180.
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Baranyában Horváth Márkó is, Szigetvárnak várnagya, ki a szekcsői 
Horc/.eg-család magvaszakadtával, 1557. év április 22-én azok birtokait 
adományba nyerte Ferdinand királytól; ezek : Kőszeg (Battina), Hcrczeg- 
Szőllős, Duna-Szekcső, a két Harsány, két Babócsa, Szántó, Egerszeg, 
Nagyfáin; továbbá Kessereő Mihály birtoka: Old, Viszló, Gorseh, Kecske
mét, Emély (Véménd), Eszék, Gyubarth, Bozogh (Bozokfalva), Ispotály.1) 
Volt e kívül igen sok oly birtok, melyet Horváth Márké haszonbérben és 
zálogban bírt, mert a legjobb alkalma volt az urasági követelések behaj
tására. Nagyobb birtokosként jelentkezik Henyei Miklós, Halé és a régi 
Henye vidékén, kiről az 1542-iki összeírás nem emlékezhetett meg, mert e 
vidéket akkor már a török bírta. Az cgy-két falu birtokosaiként az adóívek
ben fölemlíttetnek a következők, n. m .: Bosnyák Márton, Bika András, Bödör 
Kristóf, Dezső, András, Ezpetey Balázs, Geszti János, Kesás Ferencz, 
Kosár (Kozár) Mihály, Literáti A (lám, Mihály, Vitus, Móricz és András, 
Ország Kristóf, Ormándy Pál, Pestiney Boldizsár, Hadován Jakab, Sár- 
kándy Pál, Ujlaky Sebestyén, Vajda Pál, Szekcsői Máté és a Zrínyi gró
fok, kik Szent-Lőrinczet és a hozzá tartozó uradalmakat bírták. Kisebb 
nemesek (de nem az egytelkesek) bírták Tésent, Tengerint, Szt.-Istvánt 
stb. Ezek közül Kesás, Bornemissza Dezső, Istvánffy, Baksay, Ormándy 
ős Sarkandy-családoknak találunk nálunk százados nyomaira; a többi 
Baranyára nézve jövevénynek tekinthető. A Hadován és Pestiney nevek 
azt engedik gyanítani, hogy ezek Valkó- és Kőrösmegyéből menekültek 
hozzánk.

A mi a községeknek Szigetvár íontartására szolgált adóját illeti, az 
tetemesen magas volt. Ugyanis épúgy fizettek tizedet az uraságnak is és 
pedig a búza, zab, köles, répa és bor u tán ; e kívül munkaváltság czímén 
is tetemes összeget, mely a királyi dikát sokszorosan fölülhaladta. Csak 
egy községet említünk példaképen : az elpusztult Csukmán (Csokma) három 
telkes és két kisházas volt; ezek 1558-ban 25 Irtot fizettek s bornál egyéb 
terményük nem lévén, 52 köböl bort, míg királyi dika csak négy porta 
után járván, ezt 20 dénárral megtoldván, az összeg 4 forint 80 dénárt tett ki. 
A fizetés megállapításánál egy exaktort bíztak meg, ki a census mikénti 
fizetésére nézve, minthogy vármunkálat teljesítésére szolgált, a viszonyok 
szerént megalkudott; így történt, hogy a községek nem egyszer szalon
nával, vagy élő disznóval fizettek. Gyakran történt, hogy a község bizo
nyos évi átalánynyal az összes fizetésekre nézve kiegyezett, különösen a 
Belköz községei szerettek így cselekedni.

A baranyai török alattvalók megadóztatása a magyar állam, a ki
rály s uraságok részére, épen nem lehetett kedves a török államhatalom 
előtt. Ez csak úgy volt keresztülvihető, hogy Baranya hódoltsága nyugati 
határain állott Szigetvár erős vára s az Ferdinánd kezén volt.

Főtörekvése volt tehát a töröknek, Szigetvárat hatalmába keríteni, 
tudván, hogy ennek elestével a magyar állam s uraságokkal való sűrűbb
-------------- i

i) Koller V. 355.
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érintkezés meg fog szűnni, az adóztatás nagyrészt elmarad, a behódolt 
területek a rabló, vagy zaklató hadjáratoktól nem fognak annyira szen
vedni. Iparkodtak is, Szigetvárat vagy erővel, vagy diplomácziai úton 
megszerezni.

Egy erős ostroma az erős várnak 1553-ban volt, melyet Verancsics1) 
röviden úgy ir le, hogy „az terekek megszállták Szigetvárát, földig mind 
elrontották, de meg nem vehetik, hanem szégyennel kárukkal alóla elme- 
nének, kiben akkoron kapitány vala Horváth Márkó, vitéz s említésre 
méltó katona.“ A várat azután Ferdinand ismét helyreállíttatta.2)

Verancsics 1554-ben Konstantinápolyban volt követségben ; az alku 
akkor diplomácziai úton forgott Szigetvár körül; ez alkalommal Ibrahim 
budai basa is lement,8) ennek informácziói folytán a török hatóság azt 
kívánta Verancsicstól, a mennyiben erre megbízása volna, adná át a török
nek Szigetvárat, Babóesát és Kapus várat, mert míg ez Ferdinand kezé
ben lesz, addig se béke, se biztonság nem lesz. — Dervis bég, a pécsi 
parancsnok, azt jelentette ki, hogy ezt legjobban tudja.

E diplomácziai szóváltásnak azonban nem volt meg a kívánt ered
ménye.

A békét nem tartották meg sem az intéző körök, sem a szabad mar- 
talóczok. Horváth Márkéról azt Írja István ff y ,4) hogy a martalóczokat, 
kik kihágásaikkal a békét megzavarták, puskaporral szakgatta szét, mégis 
Thunighum  budai basa erősen panaszkodik, hogy a magyarság Baját, 
Paksot, (jförösgalt föl égette s D ersfy  Farkas Szigetvárról, Dersfy István 
Kaposvárról ismételt kirohanást vezettek, mimiatt Thunighum basa össze
szedve az esztergomi, szegzárdi, simontornyai és görösgali hadakat, 1555- 
ben Szigetvár megostromlására indult. Azonban az idő késő októberre 
járván, néhány napra seregével visszajött Pécsre. Kerecsényi László ezalatt 
Szigetvárból kitörve, Görösgalt támadta meg, de a törökök erős magatar
tása mellett, 64 ember veszteséggel visszavonulásra kényszerült. A ma
gyar történetírók által hallgatással mellőzött eseményt5) a valósághoz híven 
versekben énekelte meg a görösgali biró (kadi), a törökök Tinódyja, mely
ből Pecsevi száznál több distichont közöl. °)

Szükség volt egy nagyobb hadműveletre Szigetvár ellen. 1566-ban, 
julius 22-én, Ali összpontosította seregét. Az ostrom legközelebbi okául, 
Ali Szigetvár alól kelt magyarszövegü levelében azt írja, hogy a sziget
váriak 14 hajó buzaszállítmányt vertek föl a Dunán s eljárásuk által an
nak ára oly annyira emelkedett, hogy míg előbb egy kita árpát négy 
osporáért lehetett venni, annak ára most 14 ospora. Ez alkalommal har- 
mincz török asszonyt is elraboltak; egy másik levele szerént ezeken fölül 
még kétszáz elrablóit asszonyállatnál többet vittek be a várba.7) Ali a 
várost már hatod napra bevette s abban a reményben volt, hogy harmad-

!) II. 9G. — 2) Ver. II. 101. — 3) u. 0. II. 387. — * )  LXIX. 3 Haminm- III. 3i»G. -
8) Archiv Tür Geschichte 1832. N. 8. — i )  Tört. tár, 1881. 208.
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napra a várat is megveendi s oda annyi földet hordatott, hogy, a magán
levél szerénl, dárdával tán egymást el is érhették volna. Az ostrom negy
ven napig (június 10-től, julius 21-ig) tartott; a török három nap alatt 
huszonötezer kocsi galylyat, fát vitt oda, a vizen való átjárás megcsinálására. 
A ostromnál Nassuh, a koppányi bég, meghalt, többen megsebesültek, de 
a várat be nem vehették. Részt vettek abban Dervis bég Pécsről, Ahmet 
bég Babócsáról. A magyarok közül, Sambucus előadása szerént, reszt
vettek: Kisdéri (hibásan Kiidézi) György, Thésenyi Domokos, Petrudi 
Péter, Csérnél Miklós, Balog István, Kesás Ferencz, Radván Márton stb., 
mind baranyai ember, üsernelt kivéve, ki tolnai volt.

Az ellenhadműködés teljesítésével Ferdinand, NÁdnsdy Tamás ná
dort bízta meg; ide jöttek ekkor Zrínyi, Lenkovics és Tnliy Ferencz. 
Először Babócsát ostromolták meg. A basa Szigetvárát elhagyván, tizenöt- 
ezernyi sereggel Babócsa felé indult s a Rinyát átlépvén, ennek partján 
julius 21-én csatára került a dolog s bár az ellenségnek 14 ágyúja volt, 
győztes a magyar maradt s négy zászlót nyert. Keresztény 270 veszett 
el és háromannyi török.

Ekkor a török visszament Szigetvár ostromára, de Horváth Márké 
néhány sikeres kirohanása kedvét szegte Alinak és visszatért Pécsre.*)

A kettős kudarcz úgy elvette a törökök bátorságát, hogy Sellyét, 
Szent-Lőrinczet, Szent-Mártont elhagyták és visszavonultak; csupán a 
rumili bég kiajája indult még, bár sikertelenül, Szigetvár ellen.i) 2)

A főhadiszállás, mint láttuk, eddig állandóan Pécsett volt, de ily 
csapások után kéntelenek voltak azt Siklósra áttenni, Szigetvár hatalma 
által okozott bizonytalanság folytán. 1550. év szeptember 17-én kelt levél
ből tudjuk, hogy a tatár, ki Sellyén lakott, „minden marháját (vagyonát) 
Sellyéről elbontatta és Siklósra költöztette.“ Ugyanez nap Horváth Márké 
azt is jelenti, hogy a bégek Sellyén összejöttek, honnan Dervis bég Sik
lósra ment, a görösgali bég átment a Dráván (Dárván) és Sellyén csak 15 
török maradt, mely oknál fogva kérdeziNádasdyt, nem kellene-e azt fölégetni.») 
Október 17-ről pedig Babócsáról jelentik, hogy Sellyét fölégették s hogy 
a törökök mindenfelé futnak a várakból. Horváth Márké 1556. év szep
tember 1-én, az ostrom után, azt Írja, hogy a föld 3—4 mértföldre Szi
getvár körül mind elpusztult.4) A hadviselésre Veráncsics megjegyzi 1557- 
ben Singkmoserhez irt levelében,5) hogy a mieinknek nagy hibája a 
kicsiny és szétfoszlott sereg, mert nagyobbal Pécset is vissza lehetett 
volna szerezni.

Az alkudozások Szigetvárra nézve korántsem szűntek meg; mert 
többek közt így ir Vcrancsics: °) „A törökök belátták, hogy az csak úgy 
vehető meg, ha Horváth Márkét kitörésre lehetne csábítani, vagy a várat 
csellel megvenni, hogy ez is úgy veszszen el, mint A ly  Mátyás és Lite- 
ratus György.“ Miután ez nem sikerült,7) azért 1557-ben azt kívánta a

i) Ferdinand király leveléből, Verancsics IV. 203. — 2) Istvánffy XIX. — ») Tört. tár,
1881. 278 -279. — *) U. o. 278. — 6) III. 217. — 6) IV. 244. — i )  IV. 285.
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tőrük, hogy Sziget, Eger és Palota átadassanak, mert ezek neki alkal
matlanságokat csinálnak s e nélkül lehetetlen békét kötnie. Yerancsics, 
ki előtt a török e kívánságát követsége idejében kinyilvánította; erre oda 
nyilalkozott, hogy Ferdinánd az évi sarczot csak így fizetheti meg s csak 
akkor remélhet békét, ha e várak Ferdinánd kezén maradnak. *) Erre 
Verancsicsnak három napi időt adtak a várak átadására vonatkozó nyi
latkozatra,i) 2) de ez kijelentette, hogy Ferdinánd abba nem fog semmikép 
beleegyezni.3) S bár a törökök erre háborúval fenyegetőzték, mégis nem
sokára középutat ajánlottak olykép, hogy Szigetvár egészen töröltessék, 
de ebbe sem egyezhetvén, végre megelégedtek azzal, hogy a török foglyo
kat Szigetvárról ereszszék el sa  kérdés végleges megoldását elhalasztották.

A pécsi püspökökre nézve a hódoltság megkezdésétől (1543.) egészen 
Szigetvár elestéig (1566.) megjegyezhetjük, hogy huszonhárom év alatt 
hat püspököt jegyzett föl a történet, kik azonban nem tekinthetők aktuá
lisoknak, mert azok nem bírtak, nem is mertek megyéjükbe jönni, kez
detben jövedelmük se volt abból. Mikor a török jobban meghonosodott 
s a magyar a török járomhoz hozzászokott, azok eljárását kitanulta: a 
megye hozzáférhetőbbé vált. Ekkor kezdődtek meg a följegyzések s a nép 
önkéntes adója.

Szigetvár elestéig tehát a pécsi püspökök némi jövedelmet is húztak 
püspökségükből.

1548- ban, mikor Várallyi Stanislaus elhunyt, Gregoriánéi Pál lett 
névszerénti pécsi püspök; megerősítést nem nyert. 1550-ben a zágrábi, 
1554-ben a győri püspökségbe helyezték át. Nemes családból származott, 
decretorum doctor volt s egyike azoknak, kik a Quadripartitumot készí
tették. Tudományosságát igazolja, hogy magyar történetet is irt „Brcvia- 
rum Kerum Hungaricorum“ czím alatt.4)

Követte őt a püspökségben Tompa György zágrábi prépost, kit Róma 
1550-ben erősített meg, mikor is a püspök jövedelmeit 200 forintra becsül
ték. De azért az okmány elküldésének díja mégis 3300 forint volt, melyet 
azonban Tompa alig fizethetett meg, mert már 1552-ben Zágrábban meg
halt s ott el is temették. Oláh Miklós esztergomi érsek által ellenjegyzett 
kinevezési okmányának eredetijét a nemzeti múzeumban 2381. sz. a. őrzik.

Következő püspök Verancsics Antal lett, kit többen latinosán Veran- 
tiusnak hívnak. A püspökséget egyetlen egyszer látta, mikor a Dunán 
mellette elutazott. Őt kétségkívül Pécs egyik legjelesebb püspökének kell 
tartanunk. Születési éve 1504. május 29. Apja, Ferencz, Sebenicoból, 
anyja, Statilia Margit, Traguriából származott és Statilia János erdélyi 
püspök testvére volt; ez és Beriszló Péter, Verancsics nagybátyja, egy
úttal veszprémi püspök, adták első nevelését.

1549- ig volt János pártján, mint ilyen Izabella királyné követe 
I. Ferencz franczia királynál; ekkor pártolt át Ferdinándhoz, mit műveiben 5)

i) IV. 293. — 2) IV. 317. — 3) IV. 324. — * )  Koller V. 317. — 5) Dialogus cum fratre
Miehaelc.
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maga megindokol. Pécsi püspökké 1553. év junius 6-án nevezték ki; 1557- 
ben egri püspök lett, 1561-ben szentelték föl, 1569-ben esztergomi érsekké 
emelkedett s 1573. év julius 21-én halt meg.

Verancsicsnak a haza érdekében tett jeles szolgálatai s Írói műkö
dése sokkal ismertebb, semhogy azokat itt külön fölsorolni kellene. Jelen 
műben is többször történik reá hivatkozás. Verancsicsot Julius pápa 1554. 
év szeptember 22-én erősítette meg Pécsre, melyért a díjat is meg kellett 
volna fizetnie, de mivel ez időben Ferdinand a pápához is folyamodott 
segélyért, a pápa Verancsics és más püspökök kinevezési díjával elégí
tette ki.1) Verancsics 1553. év junius 19-én összes püspöki vagyonát bérbe 
adta Tahi (Thah) Ferencznek, Magyarország főkapitányának, rokonának 
egy évre és a bérösszeget Tahi előre le is fizette. A bérbeadás Pécsben 
történt, a bérösszeg az okmányban kitéve nincs. 2) Nemsokára Konstanti- 
nápolyba menvén követségbe, a püspökséget papi s jövedelmi tekintetben 
testvérére, Verancsics Mihályra bízta.8) Ez okmány Sopronban, 1553. év 
julius 1-én kelt.

Verancsics Egerbe helyezése után, Draskovich Györgyöt nevezte ki 
Ferdinand pécsi püspökké, kit a pápa 1560-ban erősített meg. 4) Atyja 
Draskovich Bertalan de Trak ostyán, anyja Uthynesich Anna, tehát ro
konságban volt a Martinuzziakkal, mint Verancsics levelei és Martinuzzi 
György nővére elárulják. Tanulmányait Bonnban és Rómában végezte. 
Úgy Verancsicsnak, mint Draskovichnak a püspökségben teendője nem 
lévén, az állam- és királynak tettek szolgálatokat s ez megakadályozta, 
hogy püspökségük jövedelmét beszedhessék. Ennek megkönnyítésére már 
Verancsics idejében oly egyesség történt Ferdinand és a püspök között, 
hogy a király évi 300 forinttal kibérelte a püspöki tizedeket és azokat a 
vár-adóval együtt beszedte. Ez az oka, hogy a dika-jegyzékben a püspöki 
javakat külön sorolták. A püspöki javak ekkénti kezelése Draskovich 
idejében is megmaradt,») azzal a különbséggel mégis, hogy a szigeti vár
nagy saját vagyonából is tized járván a püspöknek, ez a kincstár részéről 
bérlet tárgyát nem képezte.

Horváth Márkó, akkori szigetvári parancsnok, megkérte a püspököt, 
engedné el neki a tizedet saját vagyona után, mit Draskovich meg is 
tett, de 1561 körül a fiatal nős Horváth Márkó elhalt s a püspök az élet
fogytig tartó engedmény lejártával a tizedeket követelte.0)

Akkori időben a törökök két babócsai kudarcza és Szigetvár hasz
talan ostroma után az a vélemény ébredt az emberekben, hogy nemsokára 
Pécset vissza lehet szerezni. E hiedelem látható Draskovich püspöki 
működésén.

1543-ban Pécs káptalanja elszóródott mindenfelé s máshol kerestek 
foglalkozást; valószínű, hogy Draskovich idejében már kevesen éltek kö
zülük, de mivel a püspöki káptalani jövedelmek megnyílani kezdtek, * 6

l) Koller Y. 353. — 2 )  Koller V. 338. — 8) Verancsics I. 3G7. — 4) Koller YI. Gl. —
6) Koller V. 49. — ®) Koller YI. 71.
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hogy némi képe maradjon a káptalannak, Pozsonyban egy pécsi káptalant 
alapított, bár úgy látszik, csak kevés taggal s azoknak adta át a kápta
lani jövedelmet.

Még a pápa megerősítése előtt pásztorlevelet intézett püspöki me
gyéjéhez s ennek töredéke most is meg van,1) melyet, tekintettel arra, 
hogy a baranyai viszonyokat nem ismerhette, elég jó szellemben irt meg. 
Továbbá kiadta Lirmensi Vincze művét magyar nyelven az eretnekek 
ellen 1561-ben, mit a trienti zsinatban is fölemlített. Nevezett iró még 
Theodosius s Valentinian idejében élt, művének élét tehát az arianusok 
ellen fordította s ekkor már az unitáriusok tana virágzott Baranyában.

Draskovich kedves embere volt Ferdinándntik. V. Károly halála 
után ő kísérte a királyt Augsburgba s míg Károly fölött a halotti beszé
det Mlodrucius bíboros, Mária (II. Lajos özvegye) fölött Draskovich tartotta.

A trienti nevezetes zsinatra Ferdinánd, mint személyének helyette
sítőjét, a pécsi püspököt küldötte; a zsinat 1562. év január 18-án kezdő
dött. Itt nem mint a császár küldötte (orator caesaris), hanem a magyar 
király követe nagy szerepet játszott s bár azzal az utasítással bírt Fér- 
dinándtól, hogy a protestánsokat illetőleg az engedékenység végső hatá
ráig kell elmennie, mégis azok a püspökök, kiknek vidékén a reformáczió 
szikrája még tüzet se fogott s így e mozgalmak s azok indító okait kö
zelebbről nem ismerhették, leszavazták s így Ferdinánd és Draskovich 
átalakítási eszméi nem nyerhettek megtestesülést.

Draskovich még a trienti zsinat alatt zágrábi püspök, majd kalocsai 
érsek s utóbb bíboros lett. Követte őt a püspökségben a nem kevésbé 
tudós Dudich (Ibardelatus) András, korának egyik leghíresebb férfia.

Mellékneve de Horehoviza, mely előnév valószínűleg a verőczemegyei 
Orohoviczának felel meg (mely a XV. században még Raholcsa névvel 
szerepel), tehát illyr-származásu anyja a velenczei Ibardellata-család tagja, 
miből neve teljesen megmagyarázható. Buda mellett született (valószínű
leg Váczott), nagybátyja, Ibardellati Ágoston váczi püspök volt a neve
lője korán elhunyt atyja helyett.

Dudich tanulmányai után külföldre ment a görög és héber nyelv 
elsajátítása végett; az olasz nyelvet beszélte. Bejárta egész Európát, az 
udvarokat meglátogatta, tudósokkal érintkezett, több könyvet irt, végre 
budai préposttá s 1561-ben linnini püspökké lett. Pikkor vett részt, mint 
a magyar papság küldötte, a Csanádi püspökkel együtt a trienti zsinaton, 
ki a következő évben elhalván, ezt a püspökségbe követte s mikor Dras
kovich  a zágrábi püspökséget kapta: Ferdinánd 1563. év szeptember 4-én 
pécsi püspökké nevezte ki.

A trienti zsinaton Dudich öt beszédet tartott, melyek különös figyel
met érdemelnek. E beszédek töredékeit Sámuelffy Loránd tartotta meg 
„De vita et scriptis Dudithi“ czímii művében. Dudich is ama vélemény
ben volt kinevezése alkalmával, hogy Pécs és Baranyának a töröktől való

i) K u l l e r  VI. 50.
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visszaszerzése legrövidebb idő alatt várható. Ez okból, miután Baranyába 
még bejönni nem lehetett, legalább Szigetváréit, e bevehetetlennek vélt 
erősségben óhajtotta látni káptalanját; azért 1563. év deczember 28-án 
rendeletet menesztett a Pozsonyban lakó káptalani tagok részére, hogy a 
következő év január 20-ig Szigetvárra költözzenek, mert — úgymond — 
sem észszel, sem igazsággal, sem a keresztény szeretettel meg nem egyez
tethető, hogy oly távol lakjanak azoktól, kik őket táplálják és nekik semmi 
haszonra ne szolgáljanak. *) Sőt a maga részéről is hasonló módon gon
dolkodott, mert Szigetvárait elkezdte építeni püspöki palotáját s valószínű, 
hogy majd teljesen elkészült, mert bútorait, kincseit, ékszereit mind oda 
vitette Sámuelffy állítása szerént, melyek csakhamar a török kincsvágy
nak estek áldozatni. Es itt a helye elmondani, hogy 1579-ben, mikor 
Dudich már több évvel azelőtt a püspökségről lemondott, Telegdy Miklós 
akkori czímzetes pécsi püspök vizsgálatot indított Dudich ellen: hová 
tette a pécsi egyház ékszereit, melyeket Draskovich a pozsonyi kápta
lannál helyezett el, mikor zágrábi püspökké nevezték ki és Dudiclinuk 
átadta ?

E tárgyakra nézve Szentgyörgyi Gábor tanú (ki azonban nem tett 
esküt) vallja, hogy Dudich a smaragdokkal kirakott püspöki infulát (püspöki 
süveg) Humzsay Orsolyának (Nadasdy Tamás özvegyének), ha emlékezete 
nem csal, 200 forintért elzálogosította, de azt a püspök ismét visszavál
totta; azonban Dudich mondta, lengyelországi útja előtt, hogy 4—5 ezüst 
tányért kell neki beváltani, hogy ezekből egy trieliniumot (ebédlő asztal) 
készíttethessen, hogy mint követ a lengyel udvarnál díszesen jelenhessék 
meg. Bélaváry olvasókanonok szerént, a pozsonyi káptalannál mit se tet
tek le, hanem Draskovic]) hazatérve a trienti zsinatról, magánúton adta 
át a püspöksüveget, pásztorbotot s az összes arany és ezüst szerelvénye
ket, melyeket egy ládába zártak Dudich lakásán. A láda kulcsai a püspöki 
provisornál maradtak; csupán egy kehely hiányzott, mely csináltatás vé
gett az aranyművesnél volt s a pozsonyi káptalan váltotta ki. Harmadik 
tanú, Poloszticza Tamás, egyik a pécsinek nevezett káptalan tagjai közül, 
ugyan így vallott. Buday Bertalan aranyműves azt vallotta, hogy a pász
torbot 12 márka ezüstöt és 14 márka aranyat tartalmazott és Draskovic!) 
a munkáért 21 forintot fizetett. Vájjon Dudichot ez elveszett tárgyakról 
való számadásra fölhivták-e, nem tudjuk; valószínű, hogy megtörtént a, 
fölhívás és igaz az is, hogy Szigetvár elestével a püspök minden jövedel
métől elesett, 2) mégis valószínű, hogy még az esetben is, ha o szerelvé
nyek Szigetvárra vitetvén, itt török kézre kerültek: a gazdag Dudich, ki, 
Thunanus előadása szerént, tőkepénzeinek kamataiból pazar fényűzésben 
élt, e csekélyebb értéket bizonynyal megtérítette volna.

*) Koller VI. 21°. — 2) Maga Írja egyik levelében: „il grande neinico della fede nostra 
ani ha spogliato dél Vescato e di tutié entrate inie, ne mi resta altro che solo la gratia di 
Sua Maesta la quale se non mi solleva mi bisognara mendicare risolut amente.“ (Koller 
VI. 264.) Hitünk nagy ellensége megfosztott engem a püspökségtől s minden jövedelmemből 
nem maradt más részemre, mint az uralkodó kegye, mely ha engem nem segítene, ópen- 
séggel koldulnom kellene.

28*
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A történet nem jegyezte fül, vajon Dudich eljött-e újonan épült pa- 
Jotáját Szigetvárott megnézni, sem azt, hogy a kanonokok elköltözködtek-e 
Pozsonyból Szigetvárra, avagy annak végrehajtását fölfüggesztették s ké
sőbb már nem lehetett semmit tenni. Előkészületnek látszik lenni 1564- 
ben az is, hogy Baranyában a püspöki adó kérdését is rendezték. Azelőtt 
nagyon önkényesen kezelték azt; most a püspöki javakat rendszeresen 
Íratták össze, mely jegyzék most is meg van s melyből látható, hogy a 
püspöki és káptalani javak tetemesen többet tettek ki, mint a mennyit 
azelőtt kaptak, s ha Szigetvár akkor el nem esik, a püspökség a török 
uralom mellett is, ha régi fényére visszavezethető nem, de legalább helyre
állítható lett volna. Ugyan 1564-ben halt meg Ferdinand, kit az uralko
dásban fia, Miksa, követett. Ennek Dudich még kedvesebb embere volt 
mint atyjának s nagyhamar egy kényes megbízással tisztelte őt meg, 
melyet Istvánffy irt le. ) A király nővére, Katalin, igen rossz viszonyban 
élt férjével, Zsigmond lengyel királylyal s Miksa, Dudichot küldte ezek 
kibékítésére; mert bírta a nyelvet s magas méltósága küldetésének súlyt 
kölcsönzött. A békéltetés nem sikerült, Zsigmond engesztelhetlen maradt 
s utóbb se lehetett mást tenni, mint Katalint haza hozni.

Az idő alatt (1566.), míg Dudich egy másik küldetésben Lengyel
országból Augsburgba ment, Szulejmán nagy haddal jött Magyarországba, 
hogy itt megkezdett művét, Magyarország meghódítását, mely élte czélja 
volt, befejezhesse. Hadi terveihez tartozott, Szigetvárat megvenni. Ennek 
megostromlására indult legelőbb. Istvánffy állítása szerént 'főképen azért, 
hogy Zrínyi által Siklóson elkövetett dolgok miatt boszut álljon. Mikor 
Szulejmán, Musztafa boszniai béget Budára rendelte, neki Arszlán meg- 
ületését megparancsolta, egyúttal Arszlán helyettesét, Mohamedet, kit a 
törökök quilergi basának neveztek, boszniai béggé rendelte k i : Budáról 
távozván, Siklósra ment és nem a várba szállt, hanem a külváros előtti 
földeken vert sátort 300 lovasával és mint átköltözködő, sok málhájával. 
Scander, a vár főnöke, figyelmeztette őt, hogy ezzel veszélynek teszi ki 
magát, mert Szigetvár nincs messze, Zrínyi nem egyszer véres kitörése
ket szervez; de mivel esős idő volt s csak egy éjét akart Siklóson töl
teni, megmaradt elhatározásánál. Zrínyi épen akkor 1000 gyalogost és 
500 lovast küldött ki Alapy  Gáspár és Paprotovics Farkas vezérlete alatt, 
kikhez a babócsaiak is csatlakoztak Verebélyi Mihály vezetése alatt ab
ból a czélból, hogy Pécset pusztítsák tűzzel vassal s Szulejmán jövetelé
ről szerezzenek biztos adatokat. Ezek Bissőre érvén (hol a Pécs, Szigetvár 
és Siklós közötti utak találkoztak), hatalmas zápor eredt meg, de egyúttal 
ismerős földművestől vették a hirt, hogy Quilergi basa hevesed magával 
Siklóson táboroz, elhatározták ennek megtámadását s jóval hajnal hasadta 
előtt a félálomba merőitekre törtek; a viadalban Mohamed karja levágat
ván, elesett, fia pedig a vár felé akarván menekülni, a vár-árok vizébe 
jutott, honnan az ellenség ki nem eresztette s megfúladt. A várbeliek i)

i) LXXIV. p. 511.
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hallották a csata zaját, de Scandor a sötétben nem tudta magát tájékozni 
s így a várkaput fölnyittatni, nem merte. Kiket Zrínyi hadai le nem vág
hattak, a közeli erdőkbe menekültek. A hadi zsákmány, melyet ez alka
lommal szereztek, igen nagy volt. Az ezüstöt nem is számítva, 17.000 
aranyat találtak; úgy az aranynyal átszőtt ruhák, fegyverek, kardok s 
egyéb hadiszerek és ruházatok, melyeket magukra fölöltöttek, nagy érté
ket képviseltek. Hadi foglyot azonban keveset ejthettek.l)

Lehet, hogy Szulejmán elhatározására, elsőben Szigetvárt megostro
molni, Zrínyi e hadi tette is befolyással bírt, mert a terv az volt, hogy 
elsőben Egert fogja leigázni, de Pétervárnál Zrínyi esetét megtudván, 
Vukovárnál újra átjött a Dunán.2)

Pécs a török nralotn alatt.
(E g y k o rú  m e t s z e t  után.)

A Drávának még akkor nem volt Eszéknél állandó hídja, előre kel
leti tehát gondoskodni, a nagy hadseregnek egy hajóhídon való átszállí
tásáról, melynek építésével Szulejmán, Hamzsa béget bízta meg azzal a 
hozzáadással, ha azt el nem készíti, saját háza előtt véres karóra huzatja. 
Hamzsa elkezdte a híd építését, de a sebesen rohanó Dráva vize három 
ízben is elrontotta egy éjjel több napi munkáját. E hidak egyikét Eszék 
fölé, a másikat közvetlen Eszéknél építette Hamzsa bég, nem kímél
vén semmi fáradságot a hid létesítésére. Meghallván Szulejmán, hogy a 
híd még se kész, csausza által aranynyal szegélyezett kendőt küldött 
Hamzsa bégnek utolsó intelem gyanánt, hogy a hidat haladéktalanul ké- 

i) Ivánífy XXIII. 290. — 2) Hammer III. 442,
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szítse meg, mi ha odaérkeztéig meg nem történnék, úgy e kendővel a 
Ind egyik karfájára akaszthatja magát. E fenyegetésre Hanizsa Eszék alatt 
kísérelte meg szerencséjét, hol úgy tetszett, a víznek nem volt, oly rohama, 
oda hordatván a szükséges hidhajókat és fakészletet, nagy nehezen meg
építette azt. Az aranyszegélyü kendőt, melyet Szulejmán, Hanizsa bégnek 
szánt, titkon elküldték ZrínyinekA) Száléjmán az átkelés előtt saját arany 
hajójával, mely a Bosporus hullámait szokta hasítani, nézte meg az elké
szült hidat s parancsára már július 19-én megkezdődött a hadsereg átkelése.

Julius 20-án a boszniai basa, úgy Caram siklósi bég Pécsre mentek, 
hol Nasuf aga is kapott egy aranynyal hímzett kendőt, innen Fehérvár felé 
vették útjokat, hol a budai basával kellett egyesülniük. Követte a hídon 
át ezeket maga Hanizsa bég saját hadaival, majd utána Natolia begler- 
bégje, Achai és végre a rumili beglerbég, ki a főhadvezéri szerepet vitte, 
következett.

Hammer előadása szerént, Szulejmán szigorú parancsot adott ki, hogy 
ne pusztítsák a falvakat seregei; mikor azért a falvakat mindenfelé égni 
látta, az amúgy is öreg, beteges és ingerlékeny ember mód nélküli ha
ragra lobbant s Galahi agát a tettesek után küldötte, hogy az engedetle
neket halállal fenyítse.

A hadseregek egyesülésére Mohács mezejét jelölte ki Szulejmán s 
az ő sátorát is ott állították föl.

Összegyülekezvén a had, Szulejmán is átlépte a Drávát s Mohácsra 
érvén, hadiszemlét tartott a sereg fölött.

Augusztus 1-én verte föl a had sátorát Mohácson, hogy Szigetvár 
felé induljon s három nap alatt ért Siklósra.

Útjában Nagy-Harsányon végeztette ki Szulejmán, Arszlán budai 
basát veszprémi és tatai kudarczaiért. Hammer úgy Írja, hogy ez a Pécs 
és Siklós közötti úton történt s így a had Siklósról Harsánynak vette 
volna útját Pécs felé. Nem lehetetlen, hogy ez a Mohácsról Siklósra vezető 
úton történt. A török történetírók úgy az eszéki Ind építéséről, valamint a 
mohácsi táborozásról hallgatnak.

1566. év augusztus 4-én ért Szulejmán hadseregével Pécsre és tar
totta itt ünnepélyes bevonulását.3) A föl vonulás élén mentek a nagyvezér 
fiai. Fúrd bég és Hassán bég, a Mufedzsik vezére, Ferhád aga, a Mute- 
ferikka  elüljárója öt korán olvasásával, elől zászlóval, nagy hangon a 
győzelem és elfoglalás imáit imádkozták. A szultán kilépett a kocsiból s 
üdvözölte a sorfalat képző sereget, baljáról Ferhád basa és Ahmet basa, 
jobbjáról az utóbbinak testvére, Mustafa basa, az 5-ik hadvezér és az 
Egyiptomból hivott Kihm Soli A li basa (a 6-ik vezér) következtek.

Szulejmán az éjét Pécsett töltötte s a következő nap (augusztus 5-én) 
indult Pécsről Szent-Lőrinezre, mely — úgymond az egykorú könyv — 
közel van Szigethez s a következő napon Szigetbe — meghalni, mielőtt 
hős Zrínyi halálát láthatta volna. A győző hős lelkét itt lehelte ki s 
szellemét még egy századig uralta a vidék.

1) História di Zigeth Venetia 1570, — 2) Hammer ül. 447.



A 
tö

rö
kö

k 
hí

dj
a 

E
sz

ék
né

l.
(E

gy
k

or
ú

 m
et

sz
et

 u
tá

n.
)



440 A MOHÁCSI VÉSZTŐL

Szigetvár elestével Baranya és Pécs végleg a török szolgaságba jutott 
s még a remény is meghalt akkor, hogy itt a nyugat kultúrája fölvirá- 
gozhassék.

Dudich reményét a Szigetvárott fölállítandó káptalanra nézve, annak 
sánczai közé temették el. A püspökség és a káptalan jövedelme végkép 
megszűnt.

Kővetkező évben, 1567-ben, Dudich ismét követségbe ment Xsig- 
nwhdhoz, mert ennek gyermekei nem lévén, Miksa, Dudich útján akarta 
elkészíteni az utat, hogy halála után a lengyelek őt válaszszák meg kirá
lyuknak.

Már az első követség alkalmával kiszemelt magának Dudich egy 
leányt, kit elvehessen1) s ez a Strass-családbói származó Regina volt. 
'rimamus (Historia sui temporis) elmondja, hogy mikor Dudich egy alka
lommal Lengyelországban püspöki ornatusban egy neveidét meglátogatott, 
egy a leánykák közül úgy elpirult és zavarba jött, hogy ez a többi kíván
csiságát fölkeltvén, a püspök távozta után okát kérdezték zavarodottságá
nak s elmondotta, hogy múlt éji álmában látta a férfiút, kit szülei neki 
szántak és ki a püspökhöz, a papi ruhát kivéve, mindenben teljesen ha
sonló. Dudich másodszori követsége alkalmával szánta magát reá az elha
tároz*') lépésre s bár tudta, hogy házasságra lépésével a püspökségtől meg 
kellene válnia, elkészítette az útat házasságához és 1567-ben elvette Strass 
Reginát.

Tényleg először a püspökségben óhajtott maradni, mert a házasságot 
a püspökséggel nem látta oly nagy ellentétben levőnek; de ennek lehe
tőségét a lengyel püspökökkel szemben kivihetőnek nem tartván : 1567. év 
április 28-án levelet intézett Miksához s föltárta előtte a valóságot. Miksa 
ugyan hibáztatta lépését, de kegyétől nem fosztotta meg. Dudich csele
kedete óriási zajt vert föl; Rómába idézték, de nem ment el, mire kikö
zösítették s arczképét máglyán hamvasztották el.2)

Regina elhalván, Dudich egy igen jeles lengyel csalódból házasodott 
másodszor, elvevén Tarnóvi János gróf özvegyét, kivel három gyermeket 
nemzett.

Lengyelországban csak 1575-ben került a sor a királyválasztásra, de 
Miksa és Dudich tervei megbuktak s a lengyel trónt, az 1578-ig tartó 
párt háború után, az erdélyi fejedelem foglalta el. Dudich és neje birto
kaikat eladván, Sziléziába vonultak vissza. Dudich 1589-ben Boroszlóban 
halt meg s hamvai ott a lutheránus templomban pihennek. Dudich a 
katli. vallásból kitérve, jó darabig egyik felekezethez se csatlakozott, végre 
hosszabb habozás után, az unitáriusokhoz szegődött.

Téves a vélemény, hogy Dudich vallásváltoztatása Pécsre és Baranyára 
befolyással bírt. Pécs e püspökét soha se látta, vele nem érintkezett s 
mikor a püspök unitárius lett, Pécsett már az unitárius vallás javában 
virágzott.

*) Sámuelfy §. 27. — 9) Bpesti Szemle 186G. IV. 15. 23.
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Itt a helye, hogy Pécsnek és Baranyának vallási viszonyait megte
kintsük. Mint föntebb láttuk, a reformáczió Baranyában igen alkalmas 
talajra akadt; a mozgalom már a mohácsi vész után indult meg.

Burgió pápai követ levelezéseibőll) tudjuk, hogy maga a nép kez
detben 11. Lajos alatt igen ragaszkodott régi vallásához, mert a pápában 
látta az egyedüli embert, ki segítséget Ígért és adott a török ellen, innen 
van, hogy a haza veszélye közepett, 1525-ben hozták meg a vállásgyil
lőiét törvényét, „Luthorani comburantur“. A mohácsi vész után e sze
gény nép éppen olyan ellenszenvvel telt el a pápai vallás, mint az urak 
iránt, mert egyik se tudott rajta segíteni.

A katliolikus egyházi intézmények olyanok voltak, hogy azok átala
kításának szükségessége általános meggyőződéssé vált. A kérdés a körül 
foroghatott, vájjon az átalakítás mi módon történjék, mik azok, a melyek 
a vallás lényegéhez s nem annak külsőségeihez, vagy a sallangokhoz tar
toznak, s hol van c kettő között a határ. Ez átalakítás szükségének érzete 
csak siettette a kérdésnek bármely úton való megoldását.

Mikor a lutheráni „comburantur“ elvét kimondották, nem tartották 
fölöslegesnek a kath. egyház reformáczióját. Egyik erős mozgatóját az 
egyház reformácziójának Perényi Imrében vélik a protestáns egyházi írók 
fölfedezni,i) 2) de teljes bizonyítékot erre eddig nem nyújtottak. Azonban 
históriai ténynek lehet venni, hogy ez csakugyan így volt, mely kezdet
ben csupán a kath. egyház reformálására törekedett, a mohácsi vész után 
már a szétválás csírái is kezdtek serkedni; mutatják a protestáns kézen 
maradt s protestáns írók által is közvetlen a mohácsi vész utáni időkre 
vonatkoztatott egyházi énekek ilyen kifejezései:

..Elvetted tőlünk királyunkat,
Földhöz verőd a mi koronánkat“ stb.

Szervezett protestáns hitközségek ez időben nem voltak, de a refor
máczió eszméje élt. Cápára magbaszakadtával 1752-ben a siklósi uradal
mat összeírták, mely a ferenezrendiek monostoráról is megemlékezik, hogy 
a gyógyszertári helyiségükben (in dispensa patrum) egy jeles szobor áll, 
mely egy kondor fürtü ifjút ábrázol, kürttel a jobb kezében, e fölirással: 
„Emericus Pereni supremus Comes Abauj varién sis reformatae Ecclesiae 
gubernator.“8) Ez azt látszik igazolni, hogy Perényi a református moz
galomnak nyilvánosan élére állott s azon maradt akkor is, mikor a sza
kadás kérdése kezdett előtérbe nyomulni. Az 1543-iki eseményekkel Bara
nyát és Pécset papjai elhagyván, nem volt senki, ki a katholikus érdeke
ket helyes módon védeni bírta volna.

Az alsó, illetve külső papság nagyobb részt nélkülözte a kellő tudo
mányt, álláspontját az újításokkal szemben megvédelmezni; de eltörpült 
plébániáikban megélni se bírván, elhagyták nyájaikat. Ezek teljesen vé
delem nélkül maradtak, mutatja az 1543-iki összeírás, mely szerént igen sok 
helyen nem volt kath. pap, a hol pedig előbb katholikus plébániák voltak.

i) Mon. Vat. II. I. — 2) Tóth F. M. és Erdély prot. Elekt. históriája 31. lap. — 3) Urb.
et Cons. fasc. 56. Nr. 44.
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Hozzá járult ehez ;i török kormány eljárása. Ez gyűlölvén a katho- 
liczizmust, minden vallásnak nagyobb előnyt adott s egymás iránti küz
delmeikben igazat, mint a katolikusoknak; a hittérítésnek tehát teljesen 
szabad tere volt.

A relormáczió akkép történt: hogy az újító elment az egyes közsé
gekbe hirdetni, hogy a régi ős vallást helyre akarja állítani, meg akarja 
tanítani a népet, Krisztusnak és nem n pápának szolgálni s fölszólította 
a katli. lelkészt vallási disputára.

A kath. pap — ha volt — nem ellenkezhetett, mert segélyt sem 
egyházi, sem világi hatóságnál nem talált; magát a népet pedig izgatta 
a kíváncsiság, ki már hallotta az új hit hódításának hírét.

Az ily disputák rendesen a templomban s a szentirás föl használása 
mellett történtek. A katli. nép általán nem forgatta a bibliát, az egyház 
megelégedett az evangéliumok és leczkeszakaszok föl olvasásával s nem 
igen szerette, ha a szentirás a nép egyeseinek kezébe került, hogy azt 
magyarázza s általán a kath. egyház elveivel ellenkezik, hogy a szent- 
írást egyesek magyarázzák. Innen van, hogy maguk a falusi lelkészek se 
igen forgatták a szentirást, vagy legalább nem bírtak benne kellő jártas
sággal. Az ily disputák lényege éppen abból állott, hogy a reformátor a 
kath. papot állításainak a szentirásból való bizonyítására hívta föl, melyre 
az a legtöbb esetben nem volt képes s a kath. pap vereségével végződött. 
A népet pedig érdekelte a hit tanainak ez újszerű és a szentirásból merí
tett bizonyítása, hozzá járult ehhez a reformátornak nagy ügyessége a 
szentirási idézetek alkalmazásában és jártassága azok fölkeresésében. A 
nép arra határozta magát, hogy a reformátort fogja követni, többször ma
gával a pappal együtt.

A kath. papok látván, hogy egyenkint a reformátorokkal nem bol
dogulhatnak s kitanulván azok fogásait, több egyén összejövetele mel
lett hívtak össze disputácziút, azonban itt is csak kevés eredményt érhettek 
el. Sziám i Mihály mindjárt a hódoltság utáni évben (1544-ben) jött 
Baranyába és Laskőba telepedett, melynek valószínűleg akkor nem volt 
papja; ő volt az első, ki a hitközségeket a reform-elvek szerónt rendezte. 
1551-ben Tuknai Miklóshoz levelet irt, melyben elmondta, hogy hét év 
alatt 120 egyházat szervezett Alsó-Baranyában s a Dráva jobb partjának 
vidékén és pedig akként, hogy sokan nem láttak különb szervezetű egy
házakat még ott se, a hol a relormáczió már harmincz év óta működött.

Sok volna, úgymond, a kath. papsággal való küzdelmeket elősorolni, 
csak annyit mond, hogy mindenütt legyőzték őket s mint farkasokat úgy 
kergették ki őket Krisztus aklaiból.1) Elmondja itt Sziám i azt is, hogy 
ez évben (1541.) két disputa is volt a kath. papokkal Valpón és Vukováron.

Sziám i említette 120 egyházat azonban nem szabad csak baranyai 
községeknek tekinteni. Lampe ugyanis a XVII. századról szóló jegyzéké
ben az úgynevezett Fölső- Baranyában 50 egyházat, Alsó-Baranyában 25

') Lampe 103.
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egyházközséget jelöl meg, melybe Ínírom tolnai községet és Eszéket is bevet
ték, mi 75 községet tenne ki s Valk<miegyében 12 községet számlálván 
elő, még 88 község hiányoznék, mely községek valószínűleg az egykori 
Baranyamegye drávántúli részeire esnek, valószínű tehát, hogy a refor
mátus egyház a későbbi küzdelmek alatt nem sok egyházat veszített.

Egy másik református térítő Szigeti Imre volt, neve „Zigerius“ alak
ban is előfordul, mi helyesebben Zegetiusimk olvasandó, ki körülbelül 
1540-ban kezdte térítői munkáját. Egyenesen Wittenbergből került Tol
nára, hol azonban nem nagyon jól fogadták; innen Káhnáncsára ment 
Somogyba, melyet Oláh Miklós 1530-iki Magyarország leírásában város
nak jelez,1) hol több papot nyert meg a reformácziónak, majd Baranyá
ban, Vörösmarth szomszédságában lévő Zebleni helyre jött (mely alatt 
talán Zebegényt lehet érteni) s innen Tolnára ment s azt pártokra sza
kadva találta, mert egy része, úgymond, Krisztussal, másik a pápával 
tartott. Tolna város bírája, mint buzim katholikus, a hittérítést nem akarta 
megengedni; azonban, mondja Szigeti, a török fölebbvalók föltűnően ked
veztek a reformácziónak s a budai török bíboros a tolnai bíró panaszára 
azt mondotta, hogy e tan tartalmazza az igaz kereszténységet.2) Eszék vidé
kén a reformáczió első hirdetője Szeretni Illés volt Tordalalván, hol akkor 
már ráczok laktak és Szentanteli Gergely, ki Wittenbergben Melanchtomiát 
tannlt. A siklósi részeken Siklósi Mihály működött, Percnyi Péter párt
fogolt ja. Voltak ezeken kívül Sztáréival együtt, sőt előtte is működők a 
reformáczió terén, kiknek neveiből a történet többeket följegyzett, azon
kívül maguk a baranyaiak is iparkodtak, a hitújítást saját erejükből ke
resztül vinni. Olvassuk, hogy 1542-ben Kopácsi István, 1544-ben Har
sány i  István, Szigeti Imre, Csapni Péter, 1545-ben Szenterzsébeti Már
ton, 154()-ban Onnánközi András, 1549-ben Siklósi Csóka Illés a witten
bergi egyetem hallgatói voltak, ezek is hozták magukkal a reformáczió 
termő magját, mely Baranyában nem esett sziklára.

Pécs városába mikor és miként fészkelte be magát a reformáczió, 
arra nézve nincsenek történeti adatok; valószínűleg azonnal Várallyi 
Stanislaus s a papság eltávozása után. Mikor Sztáréi Baranyába jött, 
Pécsett a teret már elfoglalták ; különben inkább Pécsre jött volna, mint 
Laskára. A talaj itt is alkalmas volt a reformáczióra, a városban nem 
volt egyetlen kath. pap, vagy szerzetes.

Az „István'1' nevű pap, ki a pápának levelet irt s kiről a „pécsi 
disputádéban“ tétetik említés, negyven évvel később szerepel s nem való
színű, hogy a reformáczió kezdetén Pécsett lett volna. Ősi katholikus val
lásukhoz főkép az olaszok, vagy az olasz származásnak ragaszkodtak s 
ezek, mint gazdagabb nép, hogy a vallás vigasztalásait ne legyenek kény
telenek nélkülözni, szereztek maguknak egy „István“ nevű papot, ki 15G5- 
ben már Pécsett lehetett, mert ez évben volt papjuk a pécsi katholikusok- 
nak. Hosius ugyanis fölemlíti, hogy Pécsett csak egy (mindenszentek) 9

9 Szamóta Régi Ur. 526. — 2) Koller Y. 317.



A TÖRÖK KIŰZÉSÉIG. 44f)

temploma lévén a felekezeteknek, melyben Krisztus és Belial tisztelteinek, 
az történt, hogy egy lutheránus nem a papot ütötte meg, hanem a szent 
eucharistiát kiragadván kezéből, földre dobta és lábaival tiporta, melyért 
a török hatóság előtt bevádoltatván, ez őt halálra Ítélte, ()

A reformátusoknak tehát akkor itt nagy gyülekezetük volt, Lampe 
szerént híres kollégiumot tartottak fönn, mire szükségük is volt, mert 
mindenütt papjaik kevés volta miatt panaszkodtak. Templomuk azonban 
csak egy s a katholikusokkal közös volt, mert a. hódoltság kezdetén a 
török a templomokat mind fölégette; a fönmaradt székesegyházat pedig 
saját iskolai czéljaira használta föl. Ez volt a reformáczió kezdete.

Azonban a mily szükségesnek látszott a lenyűgözött szellemet e re
formáczió által fölszabadítani, mely meg is hozta gyümölcseit, nem vitatva 
itt a kérdést, vájjon szakadással kellett-e azt keresztülvinni, vagy a nél
kül: ép oly fölösleges volt e fának oly sok gyümölcsöt hoznia, mi erejét 
fölülmúlta s a melyet meg nem érlelhetett.

Sziám it s lársait a történetben mint lutheránusokat említik; Zieger, 
ki Sziám i társa, magát Luther követőjének vallja, holott tulajdonképen 
Calvin liivei voltak.

A reformácziónak Baranyában és Pécsett mi sem állott jobban útjá
ban, mint az ellentétes irányú reformáczió, melynek, mint maguk mond
ják, czélja volt, az őskereszténységet állítani vissza, értjük az unitárius 
vallás küzdelmét, mely gyorsan foglalt tért Baranyában és hamar fölvi
rágzott Pécsett.

Alkalmassá tette ennek talaját maga a kálvinizmus a hitújítás esz
méjének meghonosítása által, mert olyannak tűnt föl, mint egy átlépés 
egy már tisztult vallásról egy még tisztább és egyszerűbbre, mely nélkü
lözi a vallási titkokat, melyekkel az emberi természet amúgy is nehezen 
tud megbarátkozni. A kor vallásos volt, de kevésbé eszményi, a mi kizárja 
az ellentétes gondolkodás módját.

Az unitárius vallás eszméinek bölcsője e vidéken ringott azelőtt 
hosszú századokkal s ezreddel. Az időben Mursa, a mai Eszék, melyet 
Augustus Caesar alapított, római telep, pár száz év alatt első rangú tar
tományi várossá és püspökséggé nőtte volt ki magát, melynek püspöke 
Valens, úgy a singiduumi (Belgrád) püspök Ursatius (vagy Arsatius) ve
zérszerepet vittek az Arius-féle küzdelmekben, meghódították az „egy  
Istent valló ‘ tannal az egész vidéket, úgy, hogy Sulpivius Saeverus állí
tása szerént, a két Pannóniának majd minden püspöke Ariust követte, 2) 
pár zsinaton győztek, pártjukra hódították a római császárokat, de véges 
diadalt épen ezek helytelen politikája s az athanasiusok mód nélküli üldö
zése végeit nem nyerhetvén, e vallási forradalom tüze lassan lelohadt és 
elenyészett.

Az unitáriusok büszkén gondolhattak az e földön vívott Arius-küzdel- 
mére, a Constantius és Magnentius között Eszék vidékén vívott győze- i)

i) Koller V. 223. — 2) Hist. Eccl. LXIV. Nr. 93.
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lemre, melyek e földet megszentelték tanaikkal. A török politika minden 
vallás fölött előnyt adott ennek, mely monotheismusával legközelebb áll 
a mohamedánizmushoz. Újabbi föllépése Olaszországban volt, hóimét mag- 
vát elvitték Lengyelországba, Erdélybe és Magyarország földjére, a katho- 
likusok előtt utálatosabb volt a reformácziónál is, így ennek egyszerre két 
ellensége is lett.

Sztárai verses könyvet irt Athanasiusról, lefestve abban ennek Arius 
elleni küzdelmeit; mert:

Ennek tudománya igen hamis vala,
Krisztus Istenségét ő tagadja vala,
Csak puszta embernek őtet valja vala,
Isten eszközének őtet mondja vala.1)

Draskovich pécsi püspök Livinius fordítása sem egyéb mint küzde
lem az unitárius vallás ellen, mert a trienti zsinaton tartott beszédében 
maga kénytelen bevallani, hogy a kath. vallás érdemi alapját képező sza
vak: „Trinitas et Oonsubstantionalitas“ a szent írásban nyíltan nem talál
tatnak (quod mirum est admirandae illae voces, in quibus totius vostrae 
sacrosanctae religionis basis et fundamentum consistit: Trinitas et Consub- 
stantionalitas in sacris litteris expresse non exstant).2)-

Az unitárizmus tagadhatatlan sikerrel lépett föl, igazolja maga Pécs, 
hol e században minden felekezetet elnyomott, habár nem is semmisített 
meg. Az unitárizmusnak a bit térítésben ugyanama eljárása volt, mint a 
reformácziónak és a nyilvános disputácziókban a Draskovich által is föl
említett szentirási hézag nekik csak előnyükre vált.

Nem áll azonban a vélemény, mintha az unitárius vallás hittérítői 
egyenesen a reformáezió működése ellen törtek volna, vagy azt kakuk 
madárként saját fészkükből csalárd úton szorították volna ki.

Lampe följegyzései szerént, a reformáezió a Duna és Dráva vidékeire 
szorítkozott a siklósi hegylánczig, melyhez egy kisebb sziget csatlakozott 
Yárkony vidékén. Ellenben az unitárius vallás a Gyula, Udvard és Kozár 
közötti síkságot foglal el a Pécsi-viz völgyével, mely Kisasszonyfánál dél
nyugatnak a Somogyságba egész a Dráváig hatolt. A községek nevei a 
történet kutatója előtt ismeretlenek ugyan, de nyomokra nem egy helyen 
lehet találni; Pellérd, Arányos mint ilyenek többször megemlítvék. Vúlasz- 
uti Skaricza  ellen irt polemikus művének végén több baranyai unitárius 
pap nevét említi meg. Ezek közt van Olcsárdi Gergely, tehát Ócsárd is 
unitárius lehetett. Szobori Miklós pap nevében talán a régi Toport kell 
vélnünk. Aranyosi István pap Arányosról, Szentkirályi Pétéi' Szabad- 
Szentkirályról tesz tanúságot. Jagaics István 1657-iki följegyzésében talál
juk mint somogymegyei unitárius községet Somodot, Hagymáskertet, me
lyek Szigetvár alatt fekszenek; előbbiről Írja, hogy szentháromság-tagadók 
lakják, kik előtt ha Jézust említik, a fülüket bedugják.

A két vallás területe tehát külön állott egymástól.

') Szilády Régi n. költők V. 198. — %) Koller VI. 1<1.
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Milyen volt az unitáriusok akkori területének szervezete, arra semmi 
történeti emlék nem maradt fönn, sőt valószínű, hogy szervezete nem is 
volt, az egyes községek függetlenül saját lelkészeik fönnhatósága alatt 
éltek s bár van is szó a pellérdi árián-püspökről, de bizonyítéka nincs. 
Ez okozta, hogy a református vallás már a XVI. század végén foglalást 
tett területükön.

Ellenben az önkormányzati rendszerével jobban kifejlett reformáczió 
már kora keletkezésében szerves egészszé nőtte ki magát. Valószínű, hogy 
a legnagyobb sikerrel működő Sztárai, ki saját levele szerént 120 refor
mátus egyházat szervezett, tekintendő e vidék első superintendensének. 
Szép tudománya, a reformáczió iránti lelkesedése, szónoki tehetsége, szép 
éneke és elért sikerei önként biztosították neki e méltóságot, mely előtt többi 
pap társai, sőt a vele együttesen mű
ködő reformátorok szó nélkül hajoltak 
meg. Rendes választásról Sziáminál 
szó se lehet.

Sztárai több évi működése után 
Laskóról Tolnába tette át lakását, 
hová valószínűleg a hitbuzgalom ve
zette, úgy, hogy Tolnának a reformá- 
czióra való áttérésében az oroszlán- 
rész valószínűleg Sztárait illeti. —
1555—56 körül Sztárait Tolnán talál
juk, hol az okiratokban tolnai püspök
nek is nevezik és a püspöki teendő
ket végzi Baranyában is, az általa 
szervezett egyházakban. Föltűnő ma
rad azért, hogy ugyanez időben, 1554- 
ben, Szegedi Kis Istvánt, korának 
legtudományosabb reformátorát, Szótá
rainak laskói utóda, Szerémi István 
távozta után, nemcsak laskói papnak 
hívták meg, de egyszersmind Baranya generalis superintendensének is 
megválasztották s úgy tűnik föl, hogy e vidéknek akkor két superinten- 
dense is volt.

Ez állapotot tán úgy lehet megmagyarázni, hogy ez időre esik a 
reformácziónak első átalakulása a valóságos kálvinizmus íelé. Sztárai ak
kor idősebb ember, a katholicismusban nevelkedett, állítólag szent ferencz- 
rendü barát volt; ha elvben a reformáczió bajnoka lett is, a gyors léptek
kel haladó kor mellett messze elmaradt, de érdemeihez lartozik, hogy a 
szervezést tényleg végrehajtotta. Szegedi Kis István már érett gyümöl
csöket hozott a külföldről s magyarországi működéséből, melyekkel csak
hamar fölülkerekedett az agg Sztárain, a helyesebb szervezkedés keresz
tülvitelére tehát általános superintendensnek megtették. Ámde Sztárait, 
ki a reformáczió küzdelmeiben öregedett meg, nem lehetett mellőzni.

Szegedi Kis István.
(Egykorú motszet után.)
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Csakis így magyarázható, hogy a baranyai református püspökség ez idő
ben két részre szakadt s igen sajátságos beosztással lett belőle alsó és 
fölső baranyai superintendentia, melyből az alsó Baranyamegye keleti s 
a fölső nyugati részén feküdt s az elsőben Sztárai továbbra is püspök 
maradt, bár így is anomália állt be, mert Szegedi Laskónak volt lelkésze, 
de ez is megszűnt, mikor Szegedi lakását Kálmánesára tette át.

E viszonyok se voltak tartósak s Sztárai, habár megadta magát az 
újabb reformoknak és Laskóra is visszatért, helyzetébe többé nem találta 
bele magát, miért is 1560 körül Baranyából végkép távozva, Gyulafehér
várra költözött.

Valószínűleg a törökök mód nélküli kegyetlensége okozta ezt, mert 
hihető, hogy Sziám ira  vonatkoznak e szavak, hogy: „Háromszor fogták 
el püspök urunkat és kötözve vitték vesztőhelyre, hogy lenyakazzák.“ 1)

Szegedi Kis István Kálmánesára főleg Horváth Márkó Szigetvár pa
rancsnokának s szomszédai meghívása folytán ment el, de épen ez kel
tette föl a törökök gyanakodását, miért soká itt se maradhatott, mert már 
1561-ben egy pécsi kereskedő ármányai folytán Pécsett fogságba vetették, 
majd Szolnokra hurczolták, honnan másfél évi rabság.után megszabadul
ván, lett belőle ráczkevei püspök.

A reformátusok egyelőre püspök nélkül maradtak volna, ha egyálta
lán más jelesebb tehetségekkel nem rendelkeznek.

1550 körül, mikor Herczegszőllősün az első református pap, Kákonyi 
Péter meghalt, utódjául a csalai (V) káptalan egyik tagját, Vörös
m arty  Illést hívták meg. Sztárainak Laskóról való távozásakor a löl- 
iigyelete alatt lévő nyájat valószínűleg a nagytehetségü herczegszőllősi 
papra bízta, ki az átalakuláskor már itt volt s annak elveit bőven ismerte. 
Szegedi Kis István szerencsétlen esete után ennek superintendentiáját a 
közbizalom folytán magához ragadván, a kettőt újra egyesítette ugyan 
saját személyében, de az elnevezések már jogi szempontból is továbbra 
megmaradtak. Vörösmarty nyáját nemcsak hosszú éveken át vezette és 
föntartotta, de esze és kormányzói tehetségével még ki is szélesítette. így 
Herczegszőllős nevezetes helylyé vált Baranyában, erről nevezték el a 
reformátusok püspökségét, mely öt kerülettel, úgynevezett senioratussal 
bírt. Ezek a budai, czeglédi, tolnai, herczegszőllősi és kálmáncsai senio- 
ratusok voltak, Herczegszőllős központtal. A kiterjedt püspökség azonban 
nem bírta magát ily szervezettel föntartani a nagy távolságok és közle
kedési akadályok miatt, miért kisebbre oszlott, bár úgy látszik, a hege
móniát Herczegszőllős föntartotta. Az 1576-iki herczegszőllősi zsinaton 
Vörösmarty Illés mindkét Baranya (Barovia) superattendensének (főföl- 
vigyázójának) irta magát, a többi megjelent papot akkor már nem szá
mította saját fölügyelete alatt állóknak.

Az önkormányzat és hitélet rendszerét a reformáczió az egyházi zsi
natokon állapította meg. A gyűléseket rendszerént Herczegszőllősön tar- l)

l) Földváry i. m.
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tották meg, hová az egyes senioratusok legkiválóbb tagjaikat küldötték. 
Mennyi zsinatot tartottak Herczeg-Szőllősön, a történet nem jegyezte föl, 
de valószínű, hogy vagy évenként, vagy minden harmadik évben látta 
Herczeg-Szőllős a reformáczió előkelőségeit összeülni s Vörösmarty elnök
lete alatt tanácskozni. Egyik legnevezetesebb zsinata volt e nagy refor
mátus superintendencziának az, melyet 1576. év augusztus 16-án tartottak 
meg Herczeg-Szöllősön, 40 református pap összejövetele mellett s melynek 
47 pontban foglalt határozatát latin nyelven s egyúttal Siklósi Miklós 
magyar fordításában Pápán már 1577-ben sajtó alá bocsátották.

E zsinati határozatok némi világosságot vetnek a szereplő vallások 
szervi életére és működésére. Az unitáriusok ellen csak egy pontja van a 
zsinati határozatoknak, mely az egy Istent három személyben (trybus 
hypostatibus) vallja, de nem három Istent, hanem egyállagu (corisubstan- 
tionalis), együttesen örök s csak sajátságaik által megkülönböztetett sze
mélyekben.

A katholikus egyház tanai ellen szólnak a zsinat többi határozatai, 
minda részekben, melyek a szentirásból merített hithez a katholikus 
egyház által odatoldottaknak látszottak, nem mutat föl semmi küzdelmet, 
csak röviden okadatolt megállapodásokat; jeléül annak, hogy ily küzdelem 
akkoron vidékünkön nem volt.

Az unitáriusokkal való küzdelmek, habár területeik, mint láttuk, 
külön állottak, főkép a nyilvános és ünnepélyesen megtartott disputákban 
nyertek kifejezést. Térítő-munkálat volt ez ép úgy, mint a reformáczió 
megkezdésénél a katholikusokkal szemben, de azok gyorsan fejlődtek k i ; 
a védekezés félszegsége, ismeretek hiánya, tényleges és eltagadhatatlan 
visszaélések jelenléte hamar diadalra emelte a reformácziót a katholicis- 
mussal szemben, mely oknál fogva azokat a történet csak általánosság
ban jegyezte föl.

Sokkal erősebb volt a küzdelem az unitáriusokkal, kik missiói mun
kát teljesítve léptek a reformáczió nyomaiba. E disputácziók emlékét az 
úgynevezett „Pécsi codex“ tartotta fönn, mely első helyen említi a nagy- 
harsányi disputát. E község református volt, mikor Alvinczi György uni
tárius ott szóvitát kezdett, ellenfelét legyőzte s a nép az unitárius vallást 
elfogadta. Alvinczi Györgyöt, ki neve után ítélve erdélyi származású, 
papjának meg is választotta s református papját száműzte. Volt több- ily 
disputáezió is a megyében, Laskón, Kopácson ; a megyén kívül a budai, 
kiilüdi (?) vitákról történik említés; ezek azonban legfölebb erkölcsi sikert 
szereztek, térítői babér azonban nem fakadt utánuk.

A nagyharsányi vita s Alvinczi győzelme és ennek következményei 
már nagyobb port vertek. A vitában résztvevő Jászberényi György, 
úgy látszik, Nagy-Harsányról egyenesen Pécsre jött folytatni hittérítői 
munkáját, mi 1571 körül történik. Pécs akkor református volt s népe bi
zonynyal hallotta a nagyharsányi vita hírét, Alvinczi György győzelmét 
és kíváncsisággal várta Jászberényit, a szellemi küzdelmet, mert mint

2!)
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reformátusok most már ők is forgatták a szentirást s tudták, hogy lelki 
pásztoraik abban mire támaszkodnak.

Kíváncsiságuknál nagyobb volt meglepetésük, mikor Jászberényi 
szószékre lépett s szellemének hatalmával csakhamar csatát nyert, mert 
Pécs református népének nagyobb része elfogadta az unitárius hitelveket. 
Jászberényi a gazdag aratáshoz A lvinczyt is elhívta Harsányból, hogy 
térítési munkájában segédkezzék s a reformátusok ingadozni érezték a 
földet lábaik alatt; az unitáriusok elfoglalták a tért, híveiket, iskoláikat.

Harsány és Pécs elvesztése fájdalmasan érintette a reformácziót és 
annak Herczeg-Szőllősön lakó superintendensét, Vörösmarty Illést. Azon
ban még nem veszett el minden. Alvinczi hosszabban időzvén Pécsett, a 
nagyharsányi hitbuzgóság hanyatlani kezdett. Ezt használta föl Vörös
marty  és 1574 táján néhány paptársával, kik közül Siklósi Miklós 
és Kálmáncsáról Mányoki Péter említendők, Harsányra indulva, vitára 
hívta Alvinczit, kinek csak egy társa volt, az éppen nála időző Tolnai 
Lukács (egy környékbeli lelkész). A disputa eredménye az lön, hogy 
Alvinczit és Tolnait legyőzöttuek jelentették ki, mindkettőt halálra Ítél
ték; Alvinczit föl is akasztották, míg Tolnai Pécsre menekült.

Ez esemény magán viseli az idők bélyegét, mely a kor szellemében 
gyökerezik; Giordano Brúnót Róma, Servetet Genf égette meg.

Vörösmarty Illés, hogy saját szavaival éljünk, szent ájtatosságból és 
jámbor igyekezetből (sancto selo et pio studio) és Jézus Krisztus dicső
ségének öregbítésére bánt így Alvinczivel, az esemény mégis vérlázi- 
tónak mutatkozott s azért őt s vele együtt híveit a pécsi szandzsák nem
csak keményen megsarczolta s a herczeg-szőllősi püspököt minden további 
hatalmaskodástól eltiltotta,*) de Trombitás marosi gazdag birtokos és en
nek udvari papja, Csapó György utánjárására, Vörösmarty püspököt és 
két nevezett társát a budai basa maga elé idézte s az igazság kitudása 
végett Budán vitát rendezett 1574-ben, mely budai disputáczió név alatt 
ismeretes.

Pécs unitáriusainak papja, Jászberényi György e vitáról el nem 
maradhatott és ezt könnyen is tehette, mert akkor már Pécsett volt pap
társa is, Válaszúd György, előbb a kolozsvári főiskola seniorja, ki 1572 
táján jöhetett Pécsre.

A vitában az unitáriusok részéről Jászberényi György, Trombitás 
János s Csapó György vettek részt s a reformátusok részéről a három 
vádlott. A vita a fődivánban történt2) és Szokoli Mustafa vezér meghall - 
gatván mindkét felet, az unitáriusoknak adott igazat s vádlottakat halálra 
Ítélvén, közönséges gyilkosokként vetette börtönbe Alvinczi kivégeztetése 
miatt. „Qui in convincendo Alvinczeo laborabamus morte adjudicati in 
carcerem sumus conjecti“ mondja maga Illés püspök.

Vörösmartyt és társait Pécs második lelkészének, Válaszúdnak levele 
mentette meg a haláltól, melyben kijelentette Pécs nevében, hogy azok i)

i) Lampo G51. — Pécsi Codex
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halála „nem az ő kívánságuk“ s így a töröknek inkább kedvező vérdíj 
kifizetése mellett megszabadultak a rabszolgaságtól.

A püspök a tetemes nagyságú vérdíj megszerzése végett pásztorlove- 
lct menesztett híveihez, mely az eseményt őszinteséggel vázolja.1)

Ez eseményt Halasi Bálint tolnai lelkész is fölemlíti 1647-ben,2) azt 
mondván róla, hogy az főbenjáró vita (capitalis disputatio) volt. Ez téve
dés, mert akkor főbenjáró viták nem tartattak; a viták czélja a hittérí
tés volt.

A budai vita hőse Jászberényi György, a pécsi unitárius lelkész 
volt, kinek nagy eszét s vitatkozó tehetségét általán ismerték. Jankovics 
azt mondja,8) hogy a kath. papok nem mertek volna vele vitatkozni, de 
ez állítás valószínűtlen, mert hisz akkor nem is voltak Pécsett kath. papok, 
kik vele szembeszálIhattak volna. Inkább a reformátusokra irányozottak- 
nak veendők a pécsi disputában Válaszúti által megirt s Jászberényire 
vonatkozó szavak: „Kitől egész életében a háromságos uraim tartottanak 
elannyira, hogy én immár itt Baranyában tizenhat esztendőtől fogva forog
ván Jászberényinek társaságában, soha nem emlékszem arra, hogy valaki 
azt kivánta volna, hogy vele beszélhessen és jó okok alatt az igazságot 
vele egyetemben vizsgálhassa.“

A viták terén tehát, a budai esemény után, teljes szélcsend állott be.
István kath. pap szép békességben, sőt jó barátságban élt a többi 

felekezetekkel s papjaikkal. Épen a pécsi disputáczióból tudjuk, hogy a 
református Skaricza  Máté, a pécsi disputa legyőzött hőse, itt léte alkal
mával első nap nála volt ebéden, kiről az mondatik, hogy a házi gazda, 
István plébános, minden jó példával járt vendégei előtt. O maga a pol
gármesterrel, ki unitárius volt, vitatkozott és Skaricza  közbeszólásaira oly 
fölvilágosítással szolgált, hogy ez így kiáltott föl: „Soha se hallottam 
ily magyarázást. Mind új theologusok vagytok.“

István pap jól látta azt, miként készítik elő az unitáriusok jól szer
vezett iskoláikban lelkészeiket s mint küldik azokat falvakra, hogy a nép
nek meg legyen lelki vigasztalása, csak a kath. vallás követői éltek teljes 
árvaságban. Itt volt ugyan pár évvel azelőtt Starnir Bonifácz István bosz
niai püspök, de egyszeri látogatása alatt mit tehetett? István pap arra 
kérte, mondjon el mindent személyesen a pápának, de úgy látszik, még 
ez se történt meg. Farlatus4) mondja ugyan, hogy a boszniai püspök a 
Dráva és Száva közötti részekben gondoskodott volna a püspökségről, de 
működésének se nyoma, se eredménye.

István pap tehát arra határozta el magát, megkérni a pápát, engedné 
meg neki is, hogy papokat képezzen és hogy a megyébe elküldhesse őket, 
hogy a még megmenthető népséget védelmezze. Meghívta a még két 
meglévő plébánost, Mihályt Bicsérdről és Györgyöt Berkesdről és 1581. 
év augusztus 18-án küldöttek is levelet a pápához, melyet Koller Rómá
ban megtalált s közölt.5)

t) Magvető VII. 251. — 2) Lampe 071. — 3) Socianok eredete 33. — 4) Illyr. Sac. IV. 
— 6) Koller V. 336.

29*
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E levél tartalma fölötte érdekes ugyan, de a kérelem a kánonjognak 
éppen nem felel meg, mert az annyi, mint püspökséget kérni s így az, 
eltekintve a pécsi viszonyoktól, nevetséges tudatlanságnak tűnhetett föl 
Rómában s a pápa amúgy is elveszettnek s bizonynyal mit se jövedel
mezőnek tartván e vidéket, a levélre nem is válaszolt s a kath. érdekek 
elősegítését ép a katholikus intézmények hátráltatták.

E békeidőre esik az unitáriusok pécsi iskolájának fölvirágzása. Ez 
iskolából kerülhetett ki Pécsi Simon, ki sok nyelvek tudója, Bocskay Ist
ván titkára, Bethlen Gábor cancelláriusa volt, kit talán maga vitt volt el 
innen, mikor 1613-ban több napig Pécsett időzött. Pécsi Simon volt, ki 
a szombatosok felekezetét alkotta, melyet leginkább az unitáriusok követ
tek. ő Ez iskola tanítói között foglalt helyet bogát! Farkas Miklós, a 
jeles magyar iró, ki 1582-ben jött Pécsre s 4 itt több jeles munkát irt. Itt 
irta meg az erdélyi unitáriusok álláspontját, melynek végén azt mondja: 
„Irám az én kedves öcsém és különösen kedves barátom, Yálaszuti György 
kedvéért 1582. junius 22-én Pécsen.“ 2)

Kohn Sámuelt3) mint korának egyik legjobb hebreistáját jellemzi. 
Azonban a török élet még se tetszett neki s már 1584-ben nem volt Pé
csett, itteni létét énekli meg a 125-ik zsoltárban ekképon:

Az maghintők, ha rossz földbe jó magukat vetik,
Nagy bánattal sírva hintik, mért léteiét kérdik.
De ha neld idő szolgál, nagy örömmel gyűjtik.
Szép magunkat sírva hintők, hogy rabságba menénk,
Az drága mag im jól termett pogány közt, hogy élénk, 
lm örömmel nagyobb részül szép hazánkba túrónk.4)

Bizony, csak rabság volt pogány közt a pécsi élet. Tulajdonképen csak 
a töröknek virágzott, ez foglalta el a török város legnagyobb részét, míg 
a többi felekezetek nagy része a falakon kívül lakott s minthogy templo
muk a mindenszentek temploma volt, leginkább e templom környékére 
telepedtek, ik mindenszentek temploma előtt, a mai zidina-környékének 
helyén, hajdan apácza-monostor állott, melyről a XVII. század végén mint 
meredező romfalakról tesznek említést s csak a XVIII. század elején bon
tották le. Ez lehetett a reformátusoknak és később az unitáriusoknak kol
légiuma. A magyar népség túlnyomó része a templom és kollégium vidé
kén és főleg a templomtól északra települt meg. A „pécsi disputatio“ 
szerént István pap egészen a Tettye táján lakott, mert mikor Slcaricza és 
Válaszuti a Pettyére mentek, akkor látogatták meg István papot s tőle 
kijövet „legott kezde a két predicátor a magas hegyre hágni.“ Helytelen 
tehát, István deák lakását a templommal szemben ama házba helyezni, 
hol püspökségének kezdetén Padonay lakott. A Tettyéről lefolyó patak 
ez időben is malmokat hajtott, melyekről Gregorián Pál győri püspök is 
megemlékezik, elmondván, hogy van Pécsnek északi részén egy vizforrása, 
mely oly bő, hogy azonnal mintegy negyven malmot hajt.8) E malmok

ü Korányi Mem. Hiúig. III 76. — 2) Keresztény Magvető XV. 8. — 3i Magyar zsidó 
szemle IV. 339. — 4) Kér Magvető, 241. Jakab Elek. — 8) Haas emlékirat 24‘J.
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vidékét akkori időben „malom-indának hívták, ez volt a malmok telepeinek 
központja. Valószínűleg ez időben nyerte a mai havi-hegy a kakas-vár 
nevet, mely nevét később találjuk meg.

A törökök a város falai közt voltak s nem is érintkeztek a ma
gyarokkal; innen van, hogy egyik a másik nyelvét el nem sajálította. 
Voltak saját iskoláik, melyekben a gyermekek kiképzésére különös gon
dot fordítottak. Ez időben született itt Pecsevi, a későbben híressé vált 
török történetíró s itt nyerte kiképeztetését is.

Tarikki Pecsevi czímii művéből Thury József ez iró életét összeállít
ván,1) látjuk, hogy tulajdonképeni neve Ibrahim és 1574. év április 23-tól, 
1574. év április 11-ig terjedő időközben született, apja neve ismeretlen, de 
nagyatyja, Dsáfer bég, boszniai alajbég volt, ki két testvérével részt vett 
a mohácsi ütközetben. A család elég nagy volt, mert még két fiú és egy 
leány testvére élt.

Gyermekéveiről annyit ir, hogy 1578 körül Patur A li szigetvári pa
rancsnok egyszer atyja vendége lévén Pécsett, ölébe vette és megcziro- 
gatta. Pecsevi tizennégy éves korában került el Pécsről, Ferhád basa 
budai helytartó keze alá, tehát a pécsi disputa még itt találta őt, de szinte 
lehetetlen a törökök elzárkózottsága mellett azt vélni, hogy neki erről 
tudomása lett volna. Hihetetlennek látszik, hogy Pecsevi Ibrahim ne tudott 
volna magyarul, ha ezt történetében maga el nem mondaná. így 1595-ben 
Esztergom átadásánál tolmács segélyével érintkezett Pálfíy Miklóssal és 
művében elmondja,2) hogy fordítót tartott magának, kivel a hitetlenek 
históriáit átnézette és magának megmagyaráztatta.

Pecsevi a közügyeknek élvén, csak ritkán jött szülővárosába, bár a 
családnak háza volt itt, melyről annyiban emlékezik, hogy 1606-ban elégett.

A Nepomuk-utczai 23. számú ház alapjainak ásása alkalmával 
kicsi, de szépen vésett pecsétnyomóra akadtak a következő fölirattal: 
„Idare-i el Műik Miszrije ü Irán Abd Aly Szene 1200.“ (Magyarul: Aegyp- 
tom és Persia királyságok kormányzója Abd Aly 1200. óv.) Ily távoli 
vidék kormányzójának pecsétje csakis Pecsevi útján kerülhetett Pécsre, 
ki ott mint titkár működött s a kormányzó halála után jött ismét Magyar- 
országba, magával hozván a nála maradt pecsétnyomót. Valószínű tehát, 
hogy Pecsevi családjának háza a nevezett helyen állott.

Jászberényi György, a pécsi unitáriusok első papja, tudós vitatkozó, 
1588-ban halt meg s utána Válaszuti György következett. A reformátu
sok félelme nem élt többé, újra megindult tehát a mozgalom. Történt, 
hogy néhány pécsi unitárius és tolnai kálvinista deák levélváltásai 
miatt sértve érezték magukat a pécsiek, mert e levelek tartalma szerént 
az unitárius vallás polyva, seprő, untság stb. Fokozta a tüzet az, hogy 
néhány pécsi ember, Magasi János, Mihály ispán, Szabó András, Ferencz 
deák, Bernét deák, Szűcs András, György deák, 1588-ban Pécsről a 
dunaföldvári sokadalomra igyekezvén, a református Tolnán nem találtak elég

1) Századok 1892. — 2) I. 106. Constantinopel 1866.
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szives fogadtatásra, minek, Decsi Gáspár, akkori reform, pap szerént, kit 
szintén meglátogattak, az volt az oka, mert a Krisztus örökkévalóságát 
és istenségét megtagadták, mire a pécsiek azt válaszolták: „Ha nem igaz, 
jöjj Pécsre és a mi predicatorunkat győzd meg.“

Decsi Gáspár elég óvatos volt és kitérő feleletet adott s nem is jött 
Pécsre, de a Pellérden szent Margit-napján tartatni szokott vásárra elküldé 
Bereki Andrást, ki kilencz évig volt segédtársa. Ez tizenhárom napot töl
tött Pécsett azzal az eredménynyel, hogy maga is unitárius lett (bár ké
sőbben ismét visszatért) s ennek érdekében Pécs városa levelet bocsátott 
Tolnára 1588. év julius 15-én, aláíratva Kis Farkas pécsi főbíró, Szabó Ger
gely polgármester által az ő jámbor tanácsaival egyetemben, mely levél
ben az akkori idők szelleme szerént az általuk vallott unitárius hitelveket 
fejtegetik ugyan, de okul a deákok esetét hozzák föl, mert, úgymond, 
„bitünknek igaz rendéért nem csak várostokban neveztetünk tőletek Isten
teleneknek és eretnekeknek, hanem még városunkban is, házunkban is ; 
bonunkban az kegyelmetek scholájából-e predikátoroktól-e vagy polgári 
társaságtok közül nagy gyalázattal és hallatlan szidalommal Íratott és 
házunkra küldött levelet, miben bitünket nemcsak rútságnak, nemcsak 
pilvának, nemcsak seprőnek, de ganéjnak és tisztességgel legyen mond
ván, sz . . . nak irta és éktelenül fecsegte.“ Hasonló szellemmel és 
hosszadalmassággal felelt erre 1588. év julius 27-én Eötvös Imre tol
nai főbíró. Mindkét levelet közölte Hetényi, újabban Kanyaró Fe- 
rencz. l)

Végül vállalkozott a vita megejtésére Skaricza  Máté ráczkevei lel
kész, korának tagadhatatlan egyik legtudósabb reformátora, ki a tulajdon
képen i kálvinizmust megállapította. Skariczát Pécsre Ráskai, akkor pécsi 
lakos, kereskedő saját kocsiján hozta Tolnáról s úgy látszik, a pécsi ka- 
tholikusok, ha nyíltan nem is, de alattomban örvendeztek a dolognak s 
szívesen látták volna Skaricza  győzelmét.

A vitát és annak eredményét Válaszuti irta meg szép magyarsággal, 
mely az általánosan „Pécsi disputatio“ neve alatt ismert kézirat; ennek 
egy csonka példányát a nemzeti múzeum őrzi, egy példány a kolozsvári 
unitárius főiskola könyvtárában van, melyet 1608/09-ben Pécsi Szabó János 
másolt le „lelkének nagy gyönyörűségével“. A vitát egy beszélgetés előzi 
meg Válaszuti és Skaricza között, mely beszélgetés és a pécsieknek 
Skariczával való egyezkedése, a vita föltételeinek megállapítása, hogy 
Skariczának nem lesz bántódása s hogy a beszéd után csak néhány kér
dést szabad tenni stb. képezik e kézirat egyik érdekesebb részét. Az ala
kok abban oly élénken megirvák, mintha csak élnének. Válaszuti a Tettyón 
már előre próbálgatta Skariczát. A vitatkozást 1588. év aug. 29-én, egy csü
törtöki s reá következő napon tartották meg a mindenszentek templomá
ban, melynek részleteit a „Pécsi disputatio“ adja elő s jelen volt azon

p Az unitáriusok Magy. 142—152.
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Pécs város majdnem összes értelmisége; úgy látszik,'katholikusok is vettek 
azon részt. Válaszuti meghívta' a vitára a környékbeli papokat, de ezek 
az első napra már nem érkeztek meg s így csupán Vásárhelyi Mi
hály vett abban vele részt, ki tiszttársa volt; az nap este megérkezett 
a többi pap is, kik közül a kézirat Siklósi Mihályt említi, mint a többi 
szószólóját.

Az első napon a vita az atya, másodikon a fiú istenségéről szólott. 
A második vita alkalmával annak hevébe a pécsi polgármester is be
keverte magát, a mennyiben fölkelvén, saját bibliáját föladta a szószékbe 
Skariczához e szavakkal: „Ez az Isten könyve, innét bizonyíts, hadd 
lássuk, megtudhadd a háromságot belőle.“ Mit látván Rácsai, ki pápista 
volt a pécsiek között, gyorsan kiment és egy bibliát hozott be, mit „Máté 
uramnak“ fölemelvén, mondá: „Innét bizonyíts Máté uram! Száz esztendős 
biblia ez.“ De Máté egyiket se nyitotta föl.

A katliolikus Rácsai gyors kimenése és visszafordulta igazolja, hogy a 
mindenszentek templomát akkor már egy kőfal kétfelé rekesztelte s Rácsai 
csak a templom másik részébe ment ki. Az elrekesztés tehát mindjárt az 
eucharistia ledobása után történhetett. Az elrekesztésnek nyoma ma is 
meglátszik a templomban, mert az olrekesztő fal már kezdetben egy na
gyobb boltívvel épülvén, utóbb csak az ezen belül lévő (illetve a boltív 
alatti) falat bontották le, fönnhagyván mostanig a retesz külső részeit s 
boltívet.

E kibontás nagyliamar történhetett, mert a kath. népség igen erősen 
megfogyott, valószínűleg István pap halálával. A XVI. század első tize
deiben egy pár olasz és szláv család kivételével, alig volt katliolikus, ’) úgy 
hogy 1637-ben csak egy fakápolnában jöttek össze a katholikusok, melyet 
az unitáriusok 1628-ban adtak cserébe a katolikusoknak a nekik teljesen 
átengedett mindenszentek templomáért. Az unitáriusok tehát mintegy negy
ven esztendeig kizárólag bírták a mindenszentek templomát.

Némi nyomai maradtak ugyan annak, mintha a kato likus hitéletet 
titokban mégis ápolták volna. 1584-ben a pápa Rómában nemes verseny
keltés végett a Collegium Germanicum Hungaricumot alapította, ennek 
tagjaiul följegvezvék 1589-ből Liptai Dániel, 1598-ból Baranyai Péter 
pécsmegyei papok; sőt már 1582-ben találjuk Rómában Joannes Transil- 
vanus pécsmegyei papot.2) E papok valószínűleg nem a mai Baranya, 
hanem a drávántúli részek papjai lehettek. Ott tovább működött a hit 
ápolása. 1597-ben bizonyos papi személyek között íonnforgó perben meg- 
említtetnek a szombathelyi Bresztovacz, Berethyna, Szilvaköz, Verő fény, 
Nanna, Renesincz, Horswa, Bokotia, Alsóvelike, Nekcse, Bercsijna, Gal- 
gova stb. községek papjai, részben a hajdani drávántúli Baranyában, de 
általán a pécsi megyében.3) Ez a vidék lehetett az, mely még több gon
dot fordított a hitéletre s Rómába papokat küldhetett. VI.

i) Haas említi,''Emlékirat 265. 2) Fraknói Ház. és Külf. Iskolázás 282. — 3) Koller
VI. 360.
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A fatemplom, mely a Tettyéről lefolyó víz közelében, a palánkon 
belül, nem messze a budai kapu fölött emelkedett, általán úgy tartják, 
hogy nem messze a siklósi kaputól állott; ez azonban téves. A fa
templom még 1664-ben is fönnállóit, mint az Ortelius Redivivus et 
Continuatus1) kiadott rajzában látható, bár akkor már megfogyván az 
unitáriusok, a katholikusok bírták a mindenszentek templomát s mi 
több, toronyórájuk is volt, mint azt egykorú képek és följegyzések iga
zolják. — Válaszuti s az őt követő Vásárhelyi elmúlta után az uni
tárius vallásnak csak kevés nyomára akadunk. A XVII. század elején 
említést tesznek Pécsi Szabó Jánosról, mint baranyai unitárius papról. 1632- 
ben Radecius Bálint püspök, Jávái István baranyai pap által üdvözítő- 
levelet küld Szentgyörgyi és Mohácsi Mihálynak, mint Fölső-Baranya 
legtekintélyesebb papjainak, kik közül egyik valószínűleg pécsi pap volt.2) 
Szokásban volt az unitáriusoknál, hogy theologiai tanulmányaik befejez
tével három évi vándor-tanitóskodásra mentek ; az unitáriusok kolozsvári 
főiskolája ezek közül följegyezte 1646-ban Adámosi Györgyöt, 1652-ben 
Baranyai Jánost és A jtai Jánost, 1654-ben Szárazajtai Balázst, kik 
Kolozsvárról Baranyába utaztak tapasztalatokat szerezni, a) Mi azt mutatja, 
hogy ez időben még mindig állott az unitárizmus Baranyában, mégis a 
kellő szellemi segély hiánya és a stagnatió miatt, melybe népe a küzde
lem hiányán lesülyedt, csakhamar lehanyatlott az unitáriusok fénykora s 
úgy elenyészett, hogy nem is tudták, hová lett. Hiszen Válaszuti 
agg napjaiban az unitáriusok Közép-Baranyában, mely egészen az unitá
riusokhoz tartozott, egyik községet a másik után vesztették el, úgy, hogy 
1607 körül a reformátusok egyik szenioratust pécsinek nevezik, jeléül an
nak, hogy Pécs vidékén újabb foglalásokat tettek.

Vörösmarty Illés herczeg-szőllősi superintendens Herczeg-Szőllősön 
halt meg s ott is temették el. Az őkeze alatt gyorsan virágzott föl a refor
mátus egyház, iskolájából jeles egyének kerültek ki s a reformácziő kez
detétől fogva Baranyának e fészkéből s vidékéről nem egy buzgó refor
mátus hittérítő repült ki, kiknek nevét a történet följegyezte. Ezek: 
Karancsi Mihály (1546), Eszéki István, 1560-ban Eszéki Mihály, 1575- 
ben Siklósi Péter, Laskái István, Mohácsi István, Kölkedi Balázs, Vár- 
konyi András stb.

Vörösmarty halála után a békekötés határideje lejárván, újra liarczok 
kezdődtek. A törökök a tatárokat hívták segítségül, kiknek egy része Bara
nyában tartózkodott és nem kegyelmezett semminek; így a herczeg-szőllősi 
egyház is pusztulásba ment. A püspök drága könyvei, a népek jószága, az 
anyakönyek s mi több, a török császár által adott szabadvallás gyakor
lására vonatkozó oklevél, melyet évenként a budai bíboros szokott volt 
megerősíteni, a tatárok dúlásainak áldozatául esett.

E zivataros időben, úgy látszik, se nem választottak superintendenst, 
se nem vállalkozott senki teendőinek elvégzésére; a tatárok e második i)

i) Nürnberg, 1665. — 2) Kanyaró unitáriusok 202. — 3) U. o. 100.
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dúlása alatt a nép is szétszóródott s az erdőkbe menekült. 1606—1607- 
ben, mikor a béke némileg helyre állott, a nyomorult nép ismét visszatért 
régi fészkéhez s azt újra megépíteni kezdte, de vezetőik veszélyes pont
nak tartották Herczeg-Szőllőst egy püspökség helyére nézve s azért 1606— 
1607-ben Ráczkevén megtartott egyházi zsinaton Vörösmarty Illés fiát, 
ki magát Herczegszőllősi Gáspárnak nevezte : választották meg püspök
nek ; Ráczkeve lett tehát a püspökség székhelye és Herczeg-Szőllős egy
szerű senioratussá sülyedt, melyre seniornak Laskói Lőrinczet nevezték ki.

Majd azonban Herczeg-Szőllős sem akarta tovább sinyleni elveszett 
hegemóniáját s már 1608-ban Laskói Lőrinczet olvassuk herczeg-szőllősi 
superintendensnek, kit Laskói János, utána Petrei György és 164í táján 
Halasi Bálint követtek, mely időben ahhoz a mohácsi, pécsi, pozsegai és 
szigetvári megyék (comitatus) tartoztak.

Vörösmarty Illésnek, Gáspáron kívül, még két fia volt: Mihály és 
István, kik Herczegszőllősi névvel éltek, azonban ezeknek többé nincs 
szereplésük Baranyában. Mihály fiatalon halt e l ; Istvánt a tolnai egy
házban találjuk.

Mind e vallási epizódok csak mint álomképek vonulnak el az olvasó 
szemei előtt, mert e mozgalmak közepette újra megindult a harcz a ke
resztény és a török között, melyben egyik lél se nyertes, de vesztes min
dig a haza földje.

Még a béke se volt, mint láttuk, igazi béke. A keresztény részről a 
szabad katonák, a hajdúk és haramiák, mint .Istvánffy nevezi; a törökök 
részéről az egyes bégek nem szűntek meg rablóhadjáratot vinni s azzal 
bekalandozni az idegen tartományokat.

Olvassuk még a krónikában is 1587-ből, hogy Pécsett a császár hú
gának fia, Mahomed volt a bég, ki a szigeti basával együtt egész Rege
déig rablásra ment. Zrínyi György, Nádasdi Ferencz és Bathiány Boldizsár 
őket Sárkány-Szigetnél meglesvén, velük megütköztek s őket megverték; 
mondja továbbá a krónika, hogy ugyanekkor Zrínyi szolgája, Prascsóczi 
Ist/án, a pécsi béget elfogta. Az ütközetben a mohácsi Szinán-bég is 
részt vett, ki elesett 2000 törökkel együtt szent Lőrincz napján; e hírre 
a sárvári basát, ki az egésznek indítója volt, a török császár megölette. 
A pécsi bég 200-ezer forinttal váltotta ki magát, mit a krónika-iró Zrínyi 
György saját szájából hallott.

A háború jó és balszerencsével járt egyik s másik részről, de az nem 
érinti Baranyát, mely akkor Törökországhoz tartozott, legfölebb annyiból, 
hogy a fölvonuló és visszatérő hadak mindenkor Baranyán, a rendes had
idon vonultak át. 1594-ben, addig, míg a török Magyarország fölső részein 
itt és ott viaskodik, Zrínyi György Kanizsáról kiindulva elfoglalta Bér- 
zenczét, az elveszett Segesdet, de Babócsát a nagy vizek miatt nem bírta 
megtámadni.1) Következő évben Zrínyi György és Heberstein Zsigmond 
megvették Babócsát is.2) Ezzel útjok megnyílott egész Baranyáig s tervbe

Ó Istvánffy Lib. 28. 383. — 2) LT. o. Lib. 29. 409.
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is vették, hogy a sereg főrésze a Dráva vidékén az Ormányságon át (hol 
Istvánffy az Ormán alatt egy folyót ért), Pécset kirabolta és fölégette s 
egy kisebb osztály Turbékot (Turbet), Szulejmán belső részeinek emlékhelyét, 
lerombolta. Zrínyi György azonban ellenezte a hazának mit se használó 
vállalatot s helyette Babócsa várának helyeállítására fordították idejüket,1) 
föntartván e dicsőséget utódjának, Zrínyi Miklósnak. Soká azonban nem 
tarthatták meg Babócsát; 1595-ben Hassán, Sziget várnagya, tudván 
azt, hogy Horváth Miklós nincs Babócsán s a katonaság nagyobb részét 
harezba hívták, 4000 emberrel támadta meg Babócsát, melyet Vég Ger
gely védelmezett s csak akkor hagyták el az ostromot, mikor meghallot
ták, hogy Zrínyi Kanizsa alá ért, ki azonban a tél közeledése miatt nem 
ment Babócsára. Ezek aztán a visszajövő Horváth Miklóst kizárták a vár
ból s helyette Mátyás herczeg, Petliő Gergelyt adta Babócsának.

Babócsa magatartása szabad útat nyitott a szabad hajdúknak és Illés- 
házy István gróf följegyzései szorént, azok egy része Buda felől jőve, 
Szegzárdot, Mohácsot megvette. A törökök megvívtak velük, de igen 
megverték őket, „nagy vitézséget cselekedtek ők maguktól, szabad aka
ratjukból, senki se fizetett nekik; Baranyában, Somogyságban sok kas
télyokat vertek föl s meg is vettek az törököktől és fölprédálták és el
égették.“ 2)

E szabadhajduk Pálty  Miklós rendelkezése alatt állottak, kinek 1599. 
év junius 30-iki jelentése szerént3) a hajdúk a barcsi béget legyőzték, 
300 emberét megölték, őt magát, mivel igen kegyetlen ember volt, halálra 
kínozták. Mi történt ekkor, Illésházi jegyzetei mondják meg. „Dicstelen 
azonban az, mit a szabadhajduk Nagy harsányban követtek el lB00-ban, 
honnan Heberstein parancsára Fekete Miklós s a trák Prodán vezérlete 
alatt, éjjeli támadással a marhatenyésztéssel foglalkozó lakosság összes 
marháit elhajtván, Babócsa felé menekültek.“

A szabadhajduk eljárását az akkori főbb urak is dicséretes dolognak 
tartották s dicséretes is, ha a rablóhad egyedül a törököt bántja s nem 
egyúttal a török igában görnyedő saját faját. Ugyan Illésházy mondja cl, 
hogy 1599-ben Ibrahim nagyvezér Budára menendő, hajón vitette magát 
s az eleséget és hadi szereket, seregeinek egy része pedig a parton ha
ladván, az ezeren fölül szaporodott hajdúk Tolnánál elfogván a nagyvezért, 
fejét vették s óriási zsákmányt szereztek, mi a török császárnak két havi 
késedelmet és százezer forint kárt okozott. — A szabadhajduk har
madfél ezerre fölszaporodván, az eszéki hidat kezdték égetni, mire a bosz
niai basa, az eszékiok és pécsiek ellenük indultak; a hajdúság ezt meg
hallotta, elébük ment s egy éjjel valami szoros úton az erdőben elrejtőzve, 
az arra elnynltan haladó törököt mindenfelől lőnni kezdték, hol ötszáz 
töröknél több elesett s végre megfutamodtak. Ekkor égették el a baranya- 
vári hidat. 4) 9

9  U. o. 409. 1. — 2) Mon. Hung. Hist. 55. 1. — 3) Tört. Tan. 1878. 906. -  <) U. o 
66. 1. — Ist-Anffy Lib. 31. 455. •
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A nagy harsány iák a szigetvári béghez mentek panaszra, ki követet 
küldött velük Babócsára, hol térdre esve, sirás és jajgatás közt sikertele
nül kérték vissza barmaikat, úgy, hogy a szigetvári haragvó bég Nagy- 
Harsány küldötteivel egyenesen Belgrádba ment Ibrahim nagyvezérhez, 
ékes szavakkal festvén le Baranya és különösen alsó vidékének nyomo
rúságát s elkeseredettségét és a szabadhajduk garázdálkodását s arra kér
ték a nagyvezért, hogy első sorban Kanizsa megostromlására induljon, 
mert e hajdúk főfészkét a Berzencze s Kanizsa közötti mocsaras vidékek 
képezték.1) Ibrahim utasítása Esztergom megostromlására szólván, a terv 
megváltoztatása végett futárokat küldött Konstantinápolyba, kik váratla
nul gyorsan hozták meg az engedélyt Kanizsa megvívására, mire a nagy
vezér Eszéknél átkelt a Dráván.

Az időben Teriaki Hassan, kiről föntebb mint szigetvári bégről em
lékeztünk meg, már a budai helytartóságnál volt s onnan Pécsre tért vissza, 
mely, úgy látszik, kedves helye s egyúttal a magyarok zaklatásainak ki
tett vidék volt; hisz 1599. év decz. 9-ről is azt olvassuk, hogy Schwar- 
czenherg a töröknek Pécs és Szigetnél s ezek környékén sok ló, ember 
és marha elhajtásával s fölégetósével sok kárt te tt.2) Szükséges volt tehát, 
e helyre egy vitézségéről hírhedt embert tenni. Teriaki Hassán egykori 
házipapja, Fejzi, e nevezetes egyénről emlékiratot irt, melyet Kemál-bég 
(egy újabb török iró) földolgozott.3) Ez Teriaki Hassnnimk a nagyvezér 
elé vonulását ekként adja elő:

Egykor Fejzi azt mondta neki, hogy keresse föl szerdárt, mire Has
sán felelt: „Nem vagyok oly cselebi mint te s nem mehetek a khanság 
szerdájához üres kezekkel, ha egyebet nem tehetek, egy-egy rabot aka
rok minden ujjamra húzni.“

Mikor tehát hírül vitte, hogy az ellenség Baranyavárt fölégette, út
nak indult pécsi hadaival s a Dráva mellett a kanizsaiakra bukkant, kiket 
szétvervén, húsz foglyot ejtett, mire Fejzi mondja: „Szavad nem teljese
dett be.“ „Igen — feleié — de az én lábaim is úgy liarezolnak, mint a 
hozzád hasonló cselebik kezei.“

Hammer szerént ez ütközet nem a Dráva-mentén, hanem Baranya- 
vár fölött volt és Teriaki a hajdúságot a Dunába szorította.4) Ekram  
szordár elismerte érdemeit s megengedte neki, hogy vele mehessen Ka
nizsa megvívására. Ellenben Maliomed k i aj át és Murád basát, Diabekr 
helytartóságát, Babócsa bevételére küldték, kik harmadnapi ostrom után 
megadták magukat. Hammer szerént Siklóst is megostromolták, de ez 
tévedés, mert Siklós török kezekben volt.

Teriaki ekkor nem jutott Kanizsára, mert Ibrahim, úgy látszik, 
féltette tőle hadi dicsőségét, hanem időközben Buda védelmezésére 
küldte s csak akkor jutott oda, mikor a szerdái* Kanizsát megvette és 
Teriaki annak kapitányságát kérte, mit Ibrahim meg is adott, fölismervén

!) Istvánd'y e beszédet ékes szóval közli. Lib. 32. 467. lap, elmondván a kegyetlensé
geket azokkal szemben, kik ugyanama hitet vallják s kik velük közös vérből származnak. — 
2) M. I. Oct. III. 143. — 8) Századok 1^7. 717. — *) V. 295.

128]..
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íi hadsereg érzületét a népiessé vált Teriaki iránt. Ezzel tehát Teriaki 
a pécsi szandzsák urává és Kanizsa kapitányává lett. Hammer szerént 
Eszék, Sziget, Siklós és Pécs jövedelmeit nyerte.

Teriaki tehát Kanizsára tette át lakását, melyet a következő évben 
Ferdinand főlierczeg keményen vívott s bár Teriaki kevesed magával volt 
a várban, kifogyhatatlan leleményességével akként tudta magát megvé
delmezni, hogy az ostromot a tél beálltáig elhúzta, mikor ellenségei az 
ostrommal fölhagytak.

0  ugyan sürgette a nagyvezért segélyért, de az a télen harezba 
menni nem szerető hadakkal csak Szigetvárig jutott s közeledése is egyik 
oka volt a főherczeg visszavonulásának. Szigetvárott a nagyvezér egy kapu 
elé ült aranynyal telt zacskóval és megjutalmazta mindazokat, kik neki 
a keresztények levágott fejeit hozták, míg végre mormogó liadsi által 
kényszerítve visszatért Siklósra,x) majd seregeit elhelyezte, Belgrádra. 
Teriaki ekkor már 87 éves ember volt s a harcz elmúltával Siklóson 
találkozott Szerdárral, ki ez alkalommal Pécset Omár agára bízta s a 
szultán magas kegye Kanizsa beglerbégjót, Teriaki Hassánt, vezérségre 
emelte; még 1603-ban életben találjuk s a krónika mondja, hogy a tatár 
khán, Ornán és Hassán Horvátországban szabadon raboltak öt napig 
s nagy prédával tértek vissza.

1604-ben Hassán basa, Pethő Gergely krónikája szerént, Bolond
várra indult, hol meg nem várták, hanem kiszökének előle. Ugyan ez 
idő alatt Csőszy András, ki ifjabb Zrínyi Miklós szolgája volt, a sziget
vári törököt lesre kicsalá és igen megveré, mely alkalommal több neve
zetes török aga elveszett. Hassán 1605-ben a vezérbasa akaratából Esz
tergom alá vonult és Palotát megszállotta. Ezek után letűnik Teriaki a 
történelem egéről; valószínű, hogy hátralévő napjaira Pécsre húzta vissza 
magát s a hagyomány szerént, itt vagy ennek vidékén egy kisebb csa
tározás alkalmával esett el. Ezt kereste 1891-ben Assim  Mehemcd bég.2)

Pár szóval meg kell emlékeznünk a tatárokról is, kik mint a törökök 
segedelme, az időben Pécsett és vidékén tartózkodtak. Magyarországba, 
illetve Baranyába jövetelük 1594-ik évre esik; a krónika szerént Baranyá
ban teleltek s mintegy húszezerén voltak, Istvánffy szerént8) Cazis (Ghazi) 
fejedelem alatt s a magyarok őket mint jó nyíllövőket ismerték. — 
Maga Ghazi Girai ha volt Devlet Girainak és krimi khán, ki mikor 
ide jött, otthoni helyét testvére foglalta el. Itt lételük alatt a telet ő 
maga rendesen Pécsett töltötte, seregeit pedig a megyének egyik-másik 
vidékére helyezte. Hammer szerént Mohácson voltak azok, Pecsevi elő
adása szerént Siklós és a Dráva között tanyáztak. Istvánffy azt mondja, 
hogy a tatárok 1603-ban Pécsett, Szigetvárott s Kanizsán voltak téli hadi 
szálláson s innét kiindulva, égették föl a Pápa körüli falvakat.4) Ghazi 
Girai egyébként hírneves költő, ki 1603-ik évi pécsi tartózkodása 
alkalmával szerzé a „Kávé és bor“ czímü híres költeményét. i)

i) Hammer IV. 318. — -2) Pécsi Figyelő 181)1. 63. — 3) Lib. 28. 331. — 4) Istvánííy 487.
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A XVII. század kezdetével a kaűiolikus hit fénye is újra kezdett 
föl derengeni Pécsett s Baranyában. István pap, úgy berkesdi és bicsérdi 
társai elhaltak s a katholikus nép nem kapott papot sok ideig s katholikus 
vallásukhoz hűek akarván maradni, egyik közülök, minden fölavatás és 
tudományos előkészület nélkül, a papi teendők végzését elvállalta s így 
éltek tovább ősi hitüknek. Haas tizenegy ily ál-papot számít ez időből.1)

Ez elhagyatottságon végre a jezsuiták, ez elszánt s akkoriban egye
dül vallási meggyőződésének élő új szerzet tagjai segítettek. A püspö
kök távol megyéjüktől, mivel a haszonbérbe adott püspöki jövedelmeket 
se bírták a bérbevevőktől megkapni, úgy látszik, arra határozták el ma
gukat, hogy néhány bátor jezsuitát küldjenek Pécsre, kettős ezélt, érvén 
el így: a hitoktatást és jövedelmeik összegyűjtését. Erre látszanak utalni 
Cseh János püspökké nevezésének kérdésében a vatikáni consistorium ira
tai, melyek azt mondják, hogy az istentiszteletet egy fakápolnában tartják 
Pécsett 163f-ben, hol a püspök részére adományok gyüjtetnek (colligentes 
pro episcopo pecuniam), mit ha a törökök megtudnának, azonnal fejüket 
vennék.i) 2) A jezsuiták között elsők Pécsett Vásárhelyi Gergely, ki az 
evangélium terjesztésére a XVI. század végén, vagy legkésőbb a XVII. 
század elején jött Pécsre, néhány évet itt töltött s innen Bethlen Gábor 
kérelmére Erdélybe zarándokolt és Kolozsvárott 1625-ben meghalt.3) Ezen 
kívül mint a szerzet küldöttei koronként mások is voltak Pécsett, kik 
közül Hajnal Máténak tudja nevét a történet, ki 1578-ban született.

Haas szerént a jezsuiták4) 1612-ben jöttek elsőben Pécsre s az ál
papok helyére lépvén, visszaállították a régi istentiszteletet. Draskovics 
György püspökre vonatkozó vatikáni okmányok szerént, 1630-ban Pécsett 
három világi pap volt s két jezsuita, mindannyian világi ruhában, hogy 
így a törökök ellen nagyobb biztonságban legyenek s úgy látszik, hogy 
akkor több katholikus pap nem is volt a megyében, mert az okirat hozzá 
teszi, hogy a megyében világiak, vagy legfölebb kisebb egyházi renddel 
bírók teljesítették az istentiszteletet, kik a papok hiányában kihirdetik az 
istenigét, keresztelnek s megkötik a katholikusok házasságát6) s erre 
mintegy szabadságuk van s azért közönségesen licentiatusoknak (a licet 
szóból) nevezték őket, kik még a XVII. század első felében is szerepel
tek, de alig találunk mégis 30—35-öt, miből látható, hogy ez időben egy
általán igen kevés volt Baranyában a katholikus. Római katholikus rész 
ez időben csak a Hegyhát volt s a Mecsek alján néhány falu, mint 
Hosszú-Hetény, Kátoly, P.-Szent-Erzsébet, Szebény, Szűr, Kővágó-Szőllős, 
Bakonya, Patacs, Bicsérd stb. s főképen P.-Szent-Erzsébet vidéke, hová 
1629-ben Horváth János jezsuita telepedett le. A török szeme elől eltakart 
vad vidékén, akkoriban Vinkovics Benedek pécsi püspök, kinek e püspök
ségből csak 200 Irt évi jövedelme volt, Horváth Jánost nevezte ki vica-

i) Emlékirat 264. — 2) Koller VII. 10. —
Emi. 264. — B) Koller VII. 3.

3) Brüsztle I. 91. és Schönwiesner. — 4)
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riusnak, ki a neki adott jogkör hatalmával élvén, Piispük-Szent-Erzsébetro 
1634-ben egy részletes zsinatot hívott egybe, melyre harmincz licentiatus 
sereglett össze, mi egyúttal mutatja, mennyi község volt akkor a katho- 
likusok kezén. E zsinatnak czélja volt, a licentiatusokat az egyházi teen
dőkbe tüzetesebben beavatni, helytelen eljárásukat megszüntetni, tevékeny
ségüket, miután fölszentelve nem voltak, korlátozni.1) Ezzel kezdődött meg 
az elpusztult püspöki megyének első szabályozása. Horváth János nem 
maga jött a török földre missionáriusi teendők végzésére, magával hozta 
Velikay  Miklós társát s egy ismeretlen neviit, kik azonnal Pécsre jöttek. 
Rendezvén Horváth János a vidéken ügyeit, maga is Pécsre indult, e 
török és unitárius fészekbe, mely bár katholikus szempontból igen sze
gény volt, de azért mégis a püspökség központját képezte.

Sajnos, hogy e kevés szánni katholikus közé is, kik az új hitek vál
tozatos alakjai között csak amaz elvet tarthatták szem előtt: ragaszkodni 
a régiekhez; csakhamar beütött az egyenetlenség, mi e válságos időben 
könnyen végzetessé lehetett volna. A jezsuiták ugyanis Pécsre jővén, itt 
is a kereszténység által mindenütt elfogadott időszámlálást akarták be
hozni s ezt az itt lakó olasz népség és az ehhez szító szlávok el is fogad
ták, ellenben békétlenség tárgyát képezte az a köznép egy részénél, mely 
semmi újításról se akart tudni s az újitásban eretnekséget látott. Pécsett 
akkor sem a reformátusok, sem az unitáriusok nem fogadták el az új idő
számítást, valószínűleg amaz okból, mert az is Rómából származott s így 
történt, hogy a vállási ünnepek nem estek össze a jezsuitáknál s a többi 
felekezeteknél, kiknek ünnepei tiz nappal későbbre estek s az elégedetlen 
katholikus nép nem tudott és nem akart ez újításba bele törődni, kiket 
a jezsuiták jóformán mint külön felekezetet tekintettek és veteristáknak 
(a régihez ragaszkodóknak) neveztek. Az elégedetlenség egyre nagyobb 
lön; már az 1640. év végén elég borúsak voltak, mikor a jezsuiták s kö
vetőik tiz nappal előbb tartották meg a karácsonyt és újévet, mint az ő 
időszámlálásuk azt megengedte; már akkor panaszt emeltek s a föllázadt 
emberek azt kérték, hogy a török hatóság hajtaná el ez embereket, kik 
csak pár évig tartózkodnak majd itt s aztán úgyis visszatérnek a német 
császár birodalmába s így az áruló szerepét viszik. Az olasz és szláv ka- 
tholikusoknak azonban sikerült az akkor kinevezett új béget ajándékok
kal lekenyerezni. — Következő év husvét táján azonban már nyílt láza
dásba tört ki a dolog; az új időszámlálás szerént ugyanis a husvét 
megállapítása is másképen történvén, a jezsuiták szerént az öt héttel esett 
korábban (márczius 31-re) mint a veteristáknál, mi pedig most már a 
vallási böjtöt is megzavarta.

Ekkor a veteristák a török hatósághoz, az úgynevezett tihájához 
fordultak panaszaikkal, miután álláspontjukat a reformátusok és unitáriu
sok is védelmezték, kiket a török lovasság ezek érdekében a közel vidék-

b Fraknói, Pázmány P. kora III. 207, 237.
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röl összeszedett, az ügyet a bég elé vitték, mert szerintük a pápától kül
dött papok, hogy új szertartásokat s új hitvallást hozván be, ezzel zavart 
idéznek elő s a török birodalomnak veszedelmére vannak. A haragra lob
bant bég Horváth János jezsuitától azt kérdezte, mily vallást követ és 
inegülte-e már a husvétot ? Mire Horváth azt telelte, hogy a római katlio- 
likusok már mindenütt megülték a husvétot. Mire a bég Horváth Jánost 
börtönbe vettette s utána két társát, D eskay  Jánost és Blaskovics Mik
lóst is bezáratta.

Hogy az eseményeket akkor olyan élére állították, annak oka főleg 
abban rejlik, mert Kézay előadása szerént1) a pécsi török hatóság akkor 
vette hírül Babilon elfoglalását, mire a pécsi bég örömre gyúladva, 
ünnepélyt rendezett, szünnapokat parancsolt, sátrakat íittetett, melyekben 
az egész város közönsége lakmározott és mulatozott. A tornyokba zászlókat 
tűztek ki s a kereskedők boltjaikat drága szőnyegekkel s egyiptomi 
árukkal díszítették föl, az utczákon ürüket sütöttek, mi a törökök kedvencz 
étele s boros pinezék nyíltak meg a jókedv emelésére. Dob, síp, kürt, 
zene szavával jártak körül, inkább tobzódóknak tűnve föl, mint diadalosko- 
dóknak. A keresztényeket ez ünnepélyre a török meghívta, kik azonban, 
Kézay szerént, az esküdt ellenség kedvező sorsának kevésbé örülvén, 
mikor a boros hordók kiürültek, a város praefektusának engedélyére a 
keresztények házaiban garázdálkodtak. A győzelem s a mámorító mulat
ság behatása alatt az elbizakodott török ösztönözve, Kézay szerént, az 
árián (unitárius) pap följelentése által is, kelleténél messzebbre dobta a 
sulykot. Kézay ez eseményt 1639-re teszi.

A bég a taimák, spahik és chiájákkal, a nép jelenlétében tör
vényt ült, hol a veteristák, hogy maguknak a kívánt eredménjd, biztosítsák, 
a legképtelenebb váddal illették a jezsuitákat: hogy a magyar királylyal 
s nádorral a törökök terveit közük és kémek gyanánt működnek, minden
kit a pápa iránti engedelmességre sarkalnak s hogy három Istent imád
nak, mi Mohamed szellemével ellenkezik. Ez utóbbi, ha a veteristák vádja 
volt, csak az unitárizmus nagy befolyását igazolja. Hogy la- és érczből 
isteneket készítenek s az ünnepek miatt visszatartják a népet a dologtól. 
A bég e vádak után karóra húzásra ítélte őket; a mi a halálbüntetés oly 
neme, jegyzi meg Kézay Ferencz, ki az eseményt nekünk föntartotta, a minő 
az előtt nem volt használatban s melylyel csak a szökevényeket és kémeket 
büntették. A meghegyesített karókat a börtön ajtaja elé ásták. A ha
láltól a jezsuitákat az olaszok és szlávok könyörgése s ajándékai, valamint 
Ibrahim basának jóindulata, ki az elitéltek szerénységét hozta föl védel
mükre, valamint a bég nejének könyörgése mentette meg. Hozzájárult 
ehhez, hogy a bég ipa, ki pár nappal előbb Belgrádról idejött, szintén 
pártjukra állott. így a bég öt napi börtön után a halálbüntetést 3000 írt 
bírság mellett elengedte, melyből 2000 frtot még lealkudtak. Ezer forintot 
ígértek ugyanis a jezsuiták ellenei, ha őket karóra huzatja. — Horváth

l) Hist. Reg. Hung. V. 22.
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János az embertelenséget elpanaszolta a császár bizanezi követének, kér
vén őt, hogy az ügyet figyelemre méltassa, de miután az unitáriusok nem 
szűntek meg tovább is áskálódni, inkább választották maguknak az önkén
tes száműzetést. Kézay szerént, Andocsra mentek. Horváth Jánosról azon
ban bizonyosan tudjuk, hogy az Kátolyba tért vissza, korábbi ittléte alkal
mával a romokban álló templomból kis kápolnát restaurált; a templom 
akkor temető közepén állott keletre s a temető végén pincze- vagy barlang- 
szerű odút ásván magának, abban a török üldözések elől elrejtőzve, 
valódi remete-életet élt és minden valószínűség szerént itt is hunyt el, 
mert a berkesdi 1732-iki visita-canonica, melyet Herényi pécsi püspök az 
egri érsek megbízásából teljesített, fölemlíti, hogy Horváth János atya, 
egykori szent-erzsébet i plébános, Kozári Andrástól szol löt vett a berkesdi 
hegyen tizenöt forintért, azt végrendeletében a berkesdi plébániának hagyta.1)

■ Itt kereshetjük tehát a szent férfiú nyomait. Ketteler azt mondja, hogy 
már 1642. év márcziusában a béke-egyezkedés föltételeibe bele foglalták, 
hogy „a pécsi és máshol lévő papok, akár világiak, akár szerzetesek és 
jezsuiták, úgy a nemesek és földművesek, javaikat a korábbi egyességek 
szerént bírhassák“ (in Auctuario Hist. Istvántólianae edib. Colomensis 
1724. pag. 539.)2) A történetet egyébként mások is megírták. 3)

Ismerünk egy 1640. év május 10-ről keltezett levelet, melyet Videos 
István kath. pap ir Turbókról, bizonyságául annak, hogy a mozgalom a 
kath. papság részéről kezdett általános lenni. E levél panaszosan adja elő 
Vinkovics Benedek zágrábi püspöknek, hogy Petrovics György licentiatus 
és Fűlöp barát a kálvinista hitre térvén, Vaskát és Szent-Mártont magukkal 
ragadták, melynek megvizsgálása végett Vaskára ment, miért ellene azt 
a jelentést tették, hogy a török államra tör. Szigetvárról tehát vizsgálat 
indult ellene, lakásán mindent föltörtek, megtalálták nála a püspök leve
lét s Szigetvárra liurczoltatván, a kajmakám őt karóra húzásra Ítélte. 
Már a vesztőhelyre vitték, mikor liislin aga (ki előbb keresztény volt) 
azt mondta, hogy az elitéit már hét évig van közöttük és semmi rosszat 
nem tett, azért kegyelemre ajánlja; így 100 márka fizetése mellett, mit 
a szigetvári keresztények gyűjtöttek össze, a haláltól megmenekedett.4)

A jezsuiták eltávozása után se maradt Pécs és Baranya katholikus 
pap nélkül. Láttuk föntebb, hogy világi pap is három volt Pécsett, kiket 
a veteristák üldözése nem ért (valószínűleg nem erőltették az új időszá
mítást), de a történet megemlékezik Ágoston Péterről, ki 1616-ban szület
vén, nyolcz évvel volt fiatalabb Deskaynál s kinek Pécsett való tartóz
kodása 40—50 körüli évekre esik.5)

A jezsuiták s világi papok Pécsett való tartózkodását igazolja az, hogy 
ezek biztonsága a diplomáczia tárgyát képezte folytonosan. így fölvétetett 
biztonságuk az 1649-iki békekötésbe is, hol a török hatóságok a jezsuitáknak 
ingatlanok szerzését is megengedték, o) Rosnyai Dávid történeti maradvá-

i) Brüsztle III. 247. — 2) Koller VII. 16—22. — 8) Haas 258., Pázmány s kora III. 
237., Knauz századok 1869. 31—32. stb. — Jj Snnoiklas Spon. o Slav. II. 1—4. — 5) Brüsztle
I. 91. — ö) Mon. Hung. Hist. 111. 175.



A TÖRÖK KIŰZÉSÉIG 465

nyai szerént ugyanis a 7-ik pont úgy szólt, hogy „Pécsen és másutt az 
pápista vallású páterek, barátok és jezsuiták, amint hallatott volt, infestál-
tattak, azé rt......... a kezeiknél lévő protectionálék ellen ne háborgattas-
sanak“ stb.

1658-ból Horváth Tamás jezsuitától olvasunk levelet Snlix  János 
akkori püspökhöz, melyben magát pécsi vikáriusnak Írja alá, miből az 
következik, hogy előbb Pécsett tartózkodott. A levél azonban Szebény- 
ben kelt, hol, mint a, levél mondja, a jezsuitáknak rezidencziája, azaz 
lakása volt s tartalma szerént halálra űzeti a török, szabadságában állván 
bárkinek, ki őt elfoghatja, lelőni, vagy megfojtani.

1662-ből Mucsy István két levelet is ir Pécsről keltezve a péesváradi 
apátnak ugyanarna tárgyról, mint az előző Horváth Tamás. Lehet, hogy 
ez szintén jezsuita és a püspök vikáriusa volt. Gyanítható lag egyúttal 
baranyai, vagy pécsi származású is volt e Mucsy nevű liczentiatus egy 
generáczióval későbbi időben.

A jezsuitáknak ez időben öt tartózkodási helyük volt a vármegyében, 
úgymint: Pécs, Kátoly, Szt.-Erzsébet, Hosszú-Hetény és Szebény. Saját
ságos, hogy XVIII. század elején megejtett canonica-visiták, az egész 
vármegyében a kisebb helyeket értve, csakis e helyeken találtak a templo
mokban három oltárt; fönnállván még akkor is a szokás, mely minden ol
tárnak külön papot kívánt s így a Baranyában akkor tartózkodó jezsuiták 
számát mintegy tizenötre lehet tenni.

Hosszú-Hetényben a XVII. század második felében Prentlialler János 
és Bittévi Mihály tartózkodtak,1) kik közül az utóbbi azért érdemel külö
nös figyelmet, mert pécsi fiú volt; a Tettye-utcza elején, a templom 
alatt, a 18—20. sz. házak vidékén feküdt Bittévi atyja háza, mely keletre 
a Tettye-patakig terjedt és később a jezsuitáké lett.2) Bármily fiatalnak 
veszszük is tehát Bittévit, a jezsuiták pécsi működését ennek föllépése 
alkalmával 20—25 évre kell tennünk.

Az Aigl által idézett névtelen iró előadása szerént, c jezsuitáknak 
nem volt szabad a városiakkal érintkezni, csak mikor a pécsi basa leánya 
súlyos betegségbe esvén, azt a jezsuiták sikeresen meggyógyították, en
gedték meg nekik a szabad bejárást Pécsre,3) kik aztán Pécsre is tele
pedtek, mint a jezsuiták fönmaradt iratai igazolják. Az 1664-iki hadjárat, 
mint látjuk, teljesen szervezve találta a jezsuitákat. Már ekkor voltak itt 
a jezsuitáknak ingatlanai, meg volt rezidencziájuk a mindenszentek templo
mának vidékén, a Bittévi-féle apai birtokon s mellette, melyet Matulier 
Péter és Mohácsi Katalintól kaptak ajándékba, de ezen kívül még 
két birtokuk volt a török-uralom alatt: egyik a német-ürögi Mária-völgy- 
ben fekvő szőllő, melyet ők neveztek el Mária-szőllőnek; a másik a 
pécsi határban lévő úgynevezett szent József-szőllő, melyet Tok lies Fe- 
rencz özvegyétől vettek 180 írtért.

Látszik tehát, hogy a jezsuiták e kor végén egészen megtörték az

60
0  Brüsztle I. 92. — 2) Acte Jesuit. I. 1. és 5., 66. — 3) Aigl 187.
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unitáriusok hatalmát s látszik, hogy e nyomorult viszonyok közölt is oda 
törekedtek, hogy ingatlanok szerzése által maguknak a jövőt biztosítsák 
s a török kiűzése után, melyre, mint leveleikből látható, előre számítottak 
s reménykedtek, a katholiczizmus számára a talajt előkészítsék. Annak 
azonban, hogy ők okozták volna Zrínyi téli hadjáratát, hogy okai lettek 
volna Pécs iolégetésének, a történeti okmányokban semmi nyoma sincs.

Az 1664-ik év szomorú volt Baranyára nézve. A magyarok úgy tekin
tették vármegyénket, mint török tartományt s akként is bántak vele.. Zrínyi 
Miklós ez év elején szervezte téli hadjáratát s pusztítva járta be hadaival 
egész Baranyát. Előző évben a török megvette Érsekújvárt; az idő téliesre 
állván, a nagyvezér visszavonult Eszéken át Belgrádra, Zrínyi pedig elő
készületeket tett téli hadjáratára.

Hohenlohe Gyula gróf Pettauból (>000 emberrel indult Zerinvár felé, 
ide csatlakozott Batthyány, Eszterházy , Puclmrd bajorjaival s Piccolomini, 
az összes had 26-ezer embert tett ki, ezekből 8000 magyar, 10.000 rajnai, 
5000 horvát és 3000 császári német harczos.

Útjuk Berzencze (német Írók szerént Presnitz), Babócsa felé irányult, 
melyek megannyi erősségek voltak s melyekben a török önként megadta 
magát; Barcs törökjei elmenekültek, Szigetvár hadai a belső várban von
ták meg magukat s bár a keresztény had folyton zaklatta őket, de a 
szigorú tél miatt annak megvételére nem is gondoltak.

A hadsereg Turbéknál lépett Baranya földjére, mely, mint tudjuk, 
Szulejmán halálozásának helye, hol belső részeit eltemették s hová a 
törökök kegyelete síremléket (turbé) emelt, melyhez ájtatos muzulmánok 
messziről elzarándokoltak. Zrínyi idejében ez egy kisebb erősség jellegé
vel bírt, árokkal s fallal körülvéve, melynek udvarán egy török mecset állott, 
ennek szentélyében voltak Szulejmán hamvai. Ettől nyugatra emelkedő 
épület a török barátok lakóhelyéül szolgált, északra pedig a Szigetből ki
küldött őrség tanyázott. Egykorú iró azt jegyzi meg, hogy itt egy seik 
(török püspök) lakott körűié lévő tanulókkal, kiket levágtak, a váracsot 
fölégették, a síremléket szétvetették, sőt szándékuk volt Szulejmán ham
vait is kiásni, mert hir szerént arany koporsóban nyugodtak, de Zrínyi 
nem engedte, azt mondván, „nem a halottak ellen jöttünk, hanem az élők 
ellen“ 1) s így a »vad szándék abbamaradt. A hadsereg innen Pécs felé in
dult január 27-én s egész Pellérdig haladt,i) 2) hol meghált s csak másnap 
szállottak Pécs alá.

Mindazok, kik Zrínyi hadjáratát leírták, e helyen elragadtatással 
festik Pécs városát, melyet több egykorú képen az eseményt leiró német 
rophatok „die grosse, vagy: die berühmte türkische Handelsstadt Fünf
kirchen“ jelzéssel örökítettek meg. — Eszterházy valódi lelkesedéssel Írja 
le: „A legkellemesebb vidéken fekszik, melyről igen sok hadvezér s katona 
állítja, hogy annál szebbet Magyarországon nem látott. A szántóföldek

i) Századok 1886. 253. lap. — 2) Eszterházy: Mars Hungaricájába, e község Perjen
névvel szerepel. (Bubics Zs. 44. lap.)
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mindenfelé gazdagon teremnek, a réteket kedves patakok szeldelik át, a 
gyönyörű szőllők nem csupán bort teremnek, de mindenféle gyümölcsöt 
is, alma- s veteménytermő kertek vannak mindenfelé, bővelkedik fürdésre 
alkalmas meleg forrásokban s a belső város terjedelme pedig oly nagy, 
hogy Bécset meghaladni látszik, míg külvárosai, bár szintén tágasak, nem 
hasonlíthatók Bécs külvárosaihoz. Tizenhat mecset van a városban, vörös
rézzel, ólommal, vagy más órczlomozekkel födött; kettő kiválik közülük: 
egyik a püspöki rezidcnczia tájékán, a másik a budai kapu mellett, mind
kettő szépen épült; a falakon belül két fürdő is van márvány-padozattal, 
érczből készült kutakkal és kristályablakokkal,1) az utczákon is vannak 
nem közönséges művű kutak2) s tágas épületek nagyszámban. Hat-vagy 
hétezer ház van a falakon belül.3) A városnak öt kapuja van: Buda, 
Siklós, Eszék, Siklós felé és egy, melyen át a szőllőkbe és a hegyekre 
jutni.4) A várat a várostól csak egy árok választja el, ott van a négy- 
tornyu székesegyház, melyet, régi szokás szerént, kőből épült körfallal 
vettek körül; magát a várost is fal veszi körül, melyet hol négyszegletes, 
hol gömbölyű tornyok szaggatnak meg.“ 5)

Hasonló módon jellemzi Pécset egy másik egykorú leírás: „Isten 
segítségével az híres Pécs alá érkezvén, nem hiába választották az régi 
magyarok ezt a földet, mivel ezen helységnek szép situsát, pronomonto- 
riumját sok tolinak kölletik exprimálni. Búzatermő földje jó, csak egyszer 
szántják, de az tavaii nagy havazás az vetéseket mind kivesztették volt, 
az miatt kelleték itten legelsőben is poroszniczát megkóstolnom, melynek 
emlékezetére még most is vaczog a fogam. Bora jó, többnyire mind veres. 
A város szitusa úgy fekszik, mint Kőszegig benn a városban 45 forgó
malom, mind cseréppel födött, csatornái temérdek sok, úgy, hogy sok 
istállóban az lovak elejében is csatornán folyt az viz. Volt benne csak 
kereskedő bolt 2000-nél több. Szép márványkőből faragott metszett feredő 
házai, kik mind bádoggal, fehér ólommal és rézzel voltak fedve. Utczája 
mind padimentumos és kővel készített. Az vára ben volt az városban mint 
Kőszegben.“

p E két fürdő egyike a Ferencziek-utcza 33. sz. ház portáléja helyén, a másik a vá
rostemplom mellett volt; egy harmadik a király-uteza 23. sz. ház helyén, a saroktól mintegy 
ölnyire, a körülmetélési fürdő volt. — 3) E kutakat a köznép a török időből máig san- 
dervárnak hívja. — 3) E szám nincs minden nagyítás nélkül; tapasztalat, hogy a távol
ról szemlélő Pécset sokkal nagyobbnak véli, mint a minő az a valóságban. — 4) A kapuk 
megnevezései nem helyesek egészen a Mars-íJungaricájában, mert e négy kapu, a budag 
siklósi, szigeti és vaskapu voltak, a gyalogkijáró a szöllöhegyek felé ama toronyból volt, 
mely az úgynevezett újfürdönél, a püspöki házi kert délnyugati sarkán ma is fönnáll. E torony 
északra néző részén meg van a kapu s külső részén a függő hid nyoma s a csiga, melyen 
a leeresztőkötél futott. E tornyot és a régi vár sarkát összekötő fal már akkor meg volt és 
a fölső víztartó választófalát képezte az alsó víztartó ároktól, melyek a hegy meredeksége 
miatt egy vizirányban nem állhatták. A szöllőbe menő a mai Szepessy-szobortól délre lévő 
hídon átment a kapu-toronyig, hol az árkon belül, de a várfalon kívül, keskeny út húzódott 
részben egy árkád alatt, mely a mai püspöki palota déli oldalán lévő erkélyt képezi, a vár
sarkon túl lévő toronyig. A kijárás tehát mind a város, mind a vár lakóinak elég kényel
mes volt. — 5) Bubics Zs. 45. lap.

30’
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Pécs megostromlására Zrínyi lovas hadaival előre indult, mit a török- 
ség látván, a budai kapunál kirohanást tervezett; Zrínyi ideje korán észre 
vette ezt s megakadályozandó, lovasai egy részét leszállíttatva, a kiroha
nást fon tar tóttá mindaddig, míg a főhad dél táján meg nem érkezett, mely 
aztán az egész várost körülvette.

A bajor választó és Puchard báró a hegy felől, a vaskapunál foglalt 
állást. A moguntiai s kölni hadak Van der Leyen s W aldek gróf veze
tése alatt, valamint Zrínyi gróf a légrádi hajdúkkal, úgy a császári Pic
colomini és a bajor választó két-két ezrede a budai kapu vidékén szervezte 
magát. A münsteri, brémai, würtenbergi stb. hadak, a Piccolomini lovas
ezred Hämmerling• báró vezérlete, úgy Sárkány  algenerális veze
tése alatt hat csapat magyar lovas a siklósi kapu támadására helyeztet
tek, végül a szigeti kapunál a neuburgi, luneburgi, brémai, pomerániai, 
würtenbergi lovasok Babacli prefectus vezérlete alatt készültek támadásra.

A várost övező fal igen rossz állapotban volt, néhol annyira lepusz
tult, hogy megmászásához még létra se volt szükséges; máshol a fal egé
szen hiányzott, mit a törökök erői palánkokkal pótoltak, melyeket a, be
vétel alkalmával a keresztény had levágott. Az úgynevezett külső palánk 
csak a külvárosokat védelmezte, melynek nem török érzelmű lakossága 
szabad kezet engedett az ostromnak. Másnap, hajnal előtt fél órával, nagy 
gránátot dobtak a városba s három ágyút sütöttek harczi jel gyanánt a 
rohamra. A támadásban Hohenlohe és Zrínyi övéi közepén személyesen 
vettek részt s egy órai férfias harcz után a várost bevették, bár az ellen
ség az utczákon s a város falaihoz tartozó tornyokban keményen védte 
magát, de visszaveretvén, részint a belső várban keresett menedéket, részben 
leölték, vagy fogságba ejtették őket. A város bevétele gazdag zsákmányt 
adott a katonaságnak. Búzát igen nagy mennyiségben találtak, de 
se liszt, se kenyér nem volt; igen sok teve s öszvér, nagy tömeg ólom, 
mely kilencz török templomot födött, négy török zászló esett zsákmányul, 
melyek közül egyet Hohenlohe tartott meg magának, melyet egy kemé
nyen védett toronyból ragadtak le. *)

Egvkoiú jegyzés szerént, a bevétel alkalmával mintegy 300 török 
esett el. Volt akkor Pécsett 1200 tatár, kik a török hatóságot a megszál
lás előtti napon rávették, hogy a keresztény had elé mennek és megpró
bálják a magyar vitézséget; a városbeliek nem akarták őket kibocsátani, 
azért éltek oly fortélylyal s mikor a mezőre értek, ott hagyva a törököt, 
az eszéki hid felé szaladtak s ott nem nyervén átbocsátási, Siklósra tér
tek vissza.

A mit Pécsett a törökök a várba be nem hordhattak, „azt, a ki érte, 
prédálta, de a németség rútul kezde bánni a magyarokkal, ezek elkese
redvén, azt izenték az urnák, hogy vagy akadályozza meg a németeket, 
vagy leszaggatják a zászlókat s visszamennek, ott hagyván a németeket, 
vagy, ha egy lábig elvesznek is, rajta mennek.“ 2) i)

i) Orteliug Redivivus 22í). lap. — 2) Századok 886. 253
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„Nincs ajk oly édesen szóló — mondja Eszterházy p — mely el tudná 
mondani, minő óriási zsákmánynak jutottak birtokába; nincs toll, mely a 
legnagyszerűbb épületek kirablását leírni tudná. Draskovics János gróf 
megvallotta, hogy 20-ezer forintot talált a föld alatt aranyban és ezüstbeii; 
a közlegények a legértékesebb holmikat potom áron adogatták e l; eleség 
annyi volt, hogy okos gazdálkodással 30-ezer embert eltáplálhatott volna 
egy éven át, az élelmi szerek csodás bősége daczára se volt kenyér, 
malmok hiányában nem tudtak lisztet őrölni.“

Pedig a városban a gazdaságnak csak maradékát hagyták; az egy
korú Írás mondja, hogy mindennemű gazdaságot a törökök a várba taka
rítottak, annyira, „penig hogy az jezsuiták és barátok arra mertek felelni," 
hogy a várba négy milliót érő gazdaság és tízezer lélek szorult.

A zsákmányhoz tartozott a sok és jó bor, melyet a keresztények a 
törökök pinczóiben találtak; az összes írók tanúsága szerént, a kemény 
hidegtől átfázott harczosok oly mohón kapták a melengető italt, hogy meg
részegedve, az utczákon állatias módon fetrengtek, úgy, hogy ha „az ellen
ség kiütött volna az várból, sok száz németet vághatott volna, mert mint 
a disznók úgy hevertek részegen, de bán (Zrínyi) uram az magyarokat 
kemény szavakkal abstineálta az mód nélkül való ivástól.“

A keresztény hadak ily kitörést megelőzendő, W aldek és Hemmer- 
ling  mintegy ezer emberrel a vár őrizésére s a kitörés meggátlására 
vezéreltettek, kik közül Hemmerlinget, lőtávolba jutván, ellenséges golyó 
halálosan találta.

Az nap a részeg katonákkal és altisztekkel mit se lehetett végezni. 
Éjjel azonban Zrínyi és Puchard a hegy felől, Hohenlohe a város felől, 
szemben a templommal intéztek támadást a várra, de sikertelenül; más
nap (január 30-án) folytatták a várágyuzást, de ágyúik kicsinyek lóvén, 
nem sok kárt tehettek benne s hadi tanácsot tartván, abban állapodtak 
meg, hogy a török harczainak meggátlására Zrínyi összes magyarjaival 
s a Rauchhaupt vezérlete alatt álló német lovassággal, összesen mintegy 
tízezer emberrel, az eszéki hid fölégetésére mennek. Zrínyi ismervén a 
német liadvezetők kincsszomját és terveit, kikötötte magának, hogy ha 
ez idő alatt a várat megvennék, a prédát kétfelé oszszák.

Az Eszék felé induló had Szalánta felé vette útját, melyet, talán 
mint egyedüli török telepet, előre figyelmeztettek a magyarok jövetelére, 
kik elől Siklósra menekültek, Zrínyi hadai pedig a falut fölgynjtották. 
Másnap, január 31-én, hajnal hasadtával Siklós, Baranyavár mellett elha
ladva, elértek Dárdára, mely város volt, vízzel körülvett kisded erősséggel. 
A vártól keletre feküdt a város s ' utczája végén kezdődött a hid, mely 
innen egyenes irányban vezetett át Eszékre.a) A liid tizenkét lépés széles

!) Mars-Hungarica 46 .— 2) Több egykorú kép az eszéki hidat kígyózó alakban mutatja, 
ama véleményben, hogy a törökök a posványokon épült hidat, az emelkedett részek irányá
ban, kanyargólag vezették. Ez csak eszményi kép. Már Koller igazolta egyenes voltát Prole- 
gomenáiban, ugyanazt bizonyítja a hidégetésnél jelenvolt Eszterházy Pál, valamint a hid- 
oszlopoknak mai napig l'öidbenlévö csonka részei.
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és 8335 lépés hosszú volt. Eszterházy Pál fölmérése szerént, egy valóban 
csodás építmény, mely nyolcz óriási oszlopon nyugodott, azon fölül minden 
ölre egy-egy czölöp támogatta. A Ilid hat évig készült és a vastag tölgy
gerendák oly szorosan állottak egymás mellett, hogy a rajta leesett pénz, 
vagy egyéb tárgy a Ilid alá nem gördült.

A Ilid őrizetére a várban hagyott törököket hirtelen rohammal támad
ták meg s leöldösték. A hid fölégetését stratégiai szempontból tervezték, 
hogy a törököknek könnyű közlekedési útjául ne szolgáljon. A hid 
meggyújtása elég nagy munkát adott, úgy látszik, igen nehezen sikerült. 
Szerencséjük, hogy a Dráva befagyott, így a katonaság a Dráva árterü
letén sok nádat szedhetett össze s azt nagy tömegekben rakta a hid te
tejére és a hid alá s ezt meggyujtván, a tüzet két napig élesztvén, sikerült 
a hidat elhamvasztani. A törökök ez idő alatt az eszéki várból folyto
nosan lőttek a tűzgerjesztőkre, valóságos golyózáporban dolgoztak, de 
azért mégis egy ember se sebesült meg.

Bevégezvén a hid elégetését, a sereg Siklóson át, hol még lövést sem 
intéztek ellenük, visszatért Pécsre s Zrínyi valóban azt hitte, hogy Hohen
lohe távolléte alatt bevette a várat, de öt nap leforgása alatt nagyon 
kevés történt, mindössze annyi, hogy a vár sánczai alá földalatti járást 
ástak a vár felé és Hohenlohe saját lakhelyén egy fatornyot építtetett, 
tán azért, hogy az ostrom-műveletet jobban áttekinthesse s azért is, hogy 
az ott elhelyezett ágyúval könnyebben a várba lőhessen. Ez idő alatt vér
zett el Heberstein Ferencz báró egy nyíllövés által. Zrínyi hadainak meg
érkezése után való napon három napig tartó zivatar keletkezett s 
térdig érő hó esett, lehetetlenné léve minden hadműveletet; a török 
nem gondolt a hódolásra, hanem erősen lövöldözött a várból. Végre is 
abba maradt a vár további ostroma. Ennek okát a történetírók különféle
kép találgatják. Némelyek szerént a nagy hideg kényszerítette volna a 
hadat, hogy a várat az ostrom alól fölmentse; ez azért nem áll, mert a had 
az egeszen üres város házaiban kényelmes elhelyezést nyert. Mások a nagy 
faltörő-ágyuk hiányát hozták föl okul, holott a vár északkeleti részén két 
nagy rést is lőttek a várfalba; fölhozták az eleség-hiányt is. Fraknói sze
rént a vár vívását pénz és lőszerek hiánya miatt hagyták abba.1) Mind
ezek befolytak ugyan az ostrom megszüntetésére, de valódi okot nem 
képeztek.

Eszterházy, úgymond, az összegyűlt vezetők a teendők fölött tanács
kozván, bár Zrínyi és Eszterházy is az ostrom mellett volt, de köztük 
és Hohenlohe között nézeteltérések merültek fö l: sajnálja a döntést, mi
kor a várat kitartással be lehetett volna venni. Az okot a Zrínyi elleni 
hadidicsőség irigysége s a németek és magyarok közti ellenszenvben kell 
keresnünk..

Az egykorú följegyzés, melynek Íróját, mint Eszterházyt, politikai 
okok nem tartottak vissza az igaznak elhallgatásától, következőkép adja

1) Töri. tár, 1894.
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elő a haditanács vitáját: „Az időben az ördög konkolyt hinte a hadak 
közé, az imperiumbeliek (császárság) maguk kívánták az ostromot, a gaz
dag prédának örülvén, az ő felsége három regimentje in despectum suae 
majestatis nem engedte, az magyar főképen in propria patria, saját hazá
jában idegen népeknek az prioritást (elsőbbséget) nem akarta engedni. 
Látván az okos úr (Zrínyi) az dolgot és annak következendő gonosz vé
gét, csak resoválja magát ily képen: Mivel Pécs vára alatt vagyon még 
Szigetvára és Kanizsa, azért nincs mód benne, ha az várat ostrommal 
bevesszük is, hogy praesidium (őrség) hagyassák benne, mivel messze 
nagyon bé Törökországba . . . st.b. Azután Kis Farkas fülem hallatára azt 
mondta az urnák: Kegyelmes uram, adja nekem mellém nagyságod az

Pécs égése.
(Egykorú metszet után.)

légrádi, kiskomáromi és kőrösdi gyalogságot, keresztül vonasson nagysá
god az nyársban, ha három óra alatt meg nem veszem a várat. Kire 
monda az úr: Elhiszem, de én a németséget emberséggel akarom szapo
ráim, hanem isten hírével holnap fujanak jó reggel készülőket, térjünk 
vissza Htunkból.“

Másnap, 7-ikén. Z iin y i parancsára, az elindulás előtt meggyujtották 
az egész várost, a város és külvárosok egyszerre több ezer helyen lob
bantak föl, az égés oly borzalmas volt, hogy Eszterházy  Pál Szodoma 
égését sem tartja nagyobbnak. Az égetési hadműveletet Dárdánál megkezd
vén, útjukban visszajövet minden falut, malmot, melyek számát t 
Szigetvárig haladva, Ortelius Redivivus 500-ra teszi, a lángok martalé
kává tettek.
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Eszéken kívül Pécs ostroma idejében a hadak egy része bekalan
dozta egész Baranyát s fölpörkölte a törökök nevezetesebb hadi pontjait. 
Ezek voltak: Mosiatz (Mohács), Nostat (Nádasd), Sas (Szászvár), Bardar 
(Babarcz) és Seelizchuh (Dnna-Szekcső).

Az elinduláskor a német hadak egy része, úgy a Labenek Eerencz 
kapronczai hadnagy vezetése alatti hajdúk a vár elé állottak, hogy a távo
zóknak hátvédül szolgáljanak; különben is az nap oly nagy köd volt, 
hogy kőhajításnyira se lehetett látni. Ugyanakkor csak egy faluba s csak 
másnap értek Szigetvár falai alá, itt is a kapuk elé állottak a kirohanás 
meggátlására, míg nyolczszáz, prédával megrakott szekér azon elhaladt. 
Később utánuk mentek ugyan a szigetiek és negyven németet levágtak, 
de húsz török is elesett s aztán más úton haladtak Segesd felé. Zrínyi e 
téli hadjáratát, jegyzi meg Bubics, ő egész Európa méltó elismeréssel és 
dicsérettel halmozta el. A pápa és Lipót magasztaló leveleket Írtak neki, 
XIV. Lajos tízezer tallért küldött hozzá a költségek némi íodözésére s 
franczia pairré nevezte k i; a spanyol király az arany gyapjas-renddel aján
dékozta meg; költségeket küldtek más fejedelmek is, sőt birodalmi her- 
czeggé akarta őt a császár tenni, mit azonban ő szerényen visszautasított. 
Csakis befolyásos ellenségei kicsiny lő nyilatkozatainak kifolyása lehet tehát 
Wagner Eerencz nyilatkozata,2) hogy e téli hadjárat Zrínyinek  mérhetet
len hírnevet szerzett, a töröknek kevés kárt okozott, a császárnak kevés 
hasznot hozott.

Zrínyi támaszkodott arra, hogy a nagy török haderő a hidnélküli 
Dráván csak akadálylyal fog átjöhetni s ezért kora tavaszszal Kanizsa 
ostromlását kívánta megkezdeni; óhajában megakadályozta őt a király 
márczius 18-án kiadott engedélyének 24 napi késedelme, míg az Zrínyi 
kezeibe került és ellenlábasának, Montecucolinak késedelme, úgy, hogy 
az ostrom Hohenlohe, Zrínyi és Strozki vezérlete alatt csak májusban 
indult meg; ugyanekkorra a boszniai beglerbég az eszéki hidat újra föl
építette s Dárdát megerősítette. Köprili nagyvezér át is jött a hídon és 
Siklóson már levelet irt Kanizsára utasításokkal, Pécsett megnézte a leégett 
területeket, utána Csankal nevű hídnál (ma Csakadia), mely két órányira 
volt Szigettől, értekezett Gurazi Mohammed pasával (május 25.), ki Ka
nizsa állapotáról értesítette, Szigeten fogadta a pozsegai basa tisztelgését, 
haditanácsot tartott további utjának irányára nézve. Köprili ez alkalommal 
nevezetes haddal ment keresztül Baranyán, harminczezer embere volt. A 
további események már nem tartoznak Baranya történetéhez. Kanizsát 
ugyan elhagyták az ostromlók, Köprili végleg elpusztította Zerin várát, 
de Szt.-Gothárdnál fényesen megveretett (ez volt Montecucolinak egye
düli igaz győzelme), mit a szégyenletes vasvári béke követett.

E békekötést lb—18 évig tartó szélcsend követte; a török vesz
tesége mellett is megelégedhetett az elért eredménynyel. Ez idő Bara
nyában, mely akkor, mint láttuk, mélyen benn volt Törökországban, minden 
jelentékeny mozzanat nélkül enyészik el.

Ö Mars-Hungarica 53. — 2) Histor. Leopold) M. 144. lap.
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A töröknek igen kedvező béke mellett is, a vasvári békével meg
törött a török hatalom s a keresztény hatalomnak növekedett erkölcsi 
ereje. Látjuk azt, hogy egyesek e mély Törökországot nem tekintik annak, 
hanem oly elfoglalt tartománynak, melyet vissza kell foglalni, mely azért 
mindig magyar földnek tekintendő. Innen van, hogy korábban és ez idő
ben is sokan kérnek baranyai birtokokra adományt, avagy megerősíttetik 
abban magukat.

1610-ben Draskovics János, Vágliy György és Bogacliy Imre ado
mányt nyernek Vörösmarth váraira, úgy Herczegszőllősre. A birtokok előbb 
Tcsek Ferenczé, Máté Sulyok  Lajosé és Horváth Mihályé voltak, kik
nek magvaszakadt. Draskovics akkor a Magochy birtokok praefectusa 
volt.1) Ugyan 1610-ben Bakó Farkas kis-komáromi várnagy adományként 
nyeri a somogyi Keresel ige tét, s Baranyában Czechek és Mayos közsé
geket. 2)

1623-ban Bakos Mihály, úgy Bucliiarni Márton és Lőrincz 1500 
forintért több birtokba inscribáltatnak, ezek Baranyában Bükkösd és He- 
lyesfa, Tolnában Geresd és Mecske (Rácz-Mecske), melyek Mekcsey 
(Mecskey) Istváné voltak. Keménfalva (Jánosi), mely Csorba Györgyé volt, 
Básky a Belközben, az okmány szerént Somogymegyóben, mely Németh 
Lászlóé; Seny, mely Gordán Jánosé volt és Mindszent, mely a magva
szakadt Ferenczy Jánosé volt.3) 1639-ben Körtvélyesi István és Szántó- 
liázy Zsigmond magvaszakadtéval javaikat Tliuróczy István kis-komáromi 
viczekapitány és Nagy  János nyerték el. E javak voltak: Hásságy, Tor
más, Szerdahely, Leder, vagy Lencser stb.4) így Siklós várát s tartozé
kait Cseszi András bírta, ki, mint tudjuk, a Zrínyiek  hű embere s az 
adományt részére valószínűleg a Zrínyiek  szerezték, talán épen az István- 
fyaktód, kik utóbbi időben a várat bírták. Csőszi magvaszakadtéval, 1540- 
ben, a Zrínyiek  nyerték el azt Ferdinándtól összes tartozékaival, melyek 
a Garay-féle összeírástól keveset különböznek5) s a hűtlenség folytán 
fiscalitássá változott, de a Perényi-család is jogot tartott ahoz.0)

1641-ben Káldy Ferencz több adományt nyer Baranyában Ferdinánd- 
tól, ezek Ranódfalva, Okorág, Bakonya, Poklostó, Karód és Szcnt- 
Miliály.7)

1659- ben Vásáros-Dombét és egész vidékét, meg tolnai és somogyi 
falvakat is beszámítva, Bombay Pál s neje Bezerédy Orzse, a vasvári 
káptalan előtt eladták Nádasdy Ferencz vasvári főispánnak s az eladást 
Ligád megerősítette.8)

1660- ban Laskay  András veszprémi alkapitány átengedi a pálosok
nak ama birtokokat, melyeket Túrós László kiskoináromi hadnagytól zá
logba bírt. Ez Mágocs, Györgyén, .Jenő s általán a pálosok mágocsi ura
dalma. ®) * 9

i) Lib. Iteg. (5. pag. 109. — 2) Lib. Reg. 6. 558. — 3) Lib. Reg. 7. 294. — 4) Lib. Reg.
9. 240. — 5) Neoreg. fasc. 009. Nr. 39. — 6) U. o. fase. 1041. Nr. 41. — 7) Lib. Reg. 8. 368. 
— 8) Lib. Reg. 12. 164. — 2) Briistle III. 622.
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1662-ben Bottka Istvánné tulajdonát képezett ingatlanokban Jova- 
novics István és Balog Gáspár újra megerősíttetnek. E birtokok Egeralja, 
Szilva, Szent-Márton, Kovácshida, Terecske, Csátli, Kisfalu stb. *)

1665-ben ugyan Nádasdy Ferencz adományul kapja Verőezét, mely
hez több baranyai birtok is tartozik; azonban melyek azok, az okmány 
nem említi.2)

Ugyan 1665-ben Tarezy János nyer adományt, melyről az monda- 
tik, hogy Baranyában van, tulajdonkép Valkőbán volt, mint Eszék, 
Korogli, Szent-László, Kapornak, Dopsza, Csapa; csak az egyetlen Rét- 
falu tartozott Baranyához.3)

Baranyai Hidas, Ebes, Asszonyfa, Dályok, Danócz, Darázs, Vek, 
Márok, Bodolya, Istarnye (a régi Istyen), Mers, Menga, vagyis Benga, 
Iván, Bezedek, Kis- és Nagy-Kékes, Ormán községek a XVII. század 
közepén Karasitz Mihály s neje K ürtby  Erzsébet tulajdonát képezték, 
kiknek ha György elhalván, a birtokba leányuk Busa ju to tt.4) 1695-ben 
átvette ennek férje, fölső-káldy Káldy Péter, de a birtokba soha nem jutott.

1687. év junius 6-án Draskovios János királyi kamarás protectiona- 
1 ist nyer az Istvánffy-téle baranyai birtokokra, különösen Kisasszonyfalvára 
és Baranyavárra, melyek leányágon, az Istvánffy-család kihaltával őtet 
illették.5)

Szigetvár eleste után a püspökség, lehet mondani, csak névleg léte
zett egész Radonay Mátyásig ; rendesen egyes káptalanok prépostjait, vagy 
más tekintélyeket nevezett ki a király a pécsi püspökségre, kik nagyhamar 
jövedelmezőbb állást nyervén, helyüket a névleges püspökségben mások 
foglalták el; innen van, hegye korszakban volt Pécsnek a legtöbb püspöke. 
Dudics András után Monoszlói János zágrábi prépost következett. 1568- 
ban mint ilyen jelen volt Rudolf megkoronázásánál.e) Monoszlói a zágrábi 
püspökségre ment át, követte őt a pécsi püspökségben Telegdi Miklós 
1579. év február 6-án,0 kit a magyar irodalom teréről ismerünk, kimerítő 
életrajza a „Katholikus Szemlédben (1895. 609. 1.) van. Telegdi, ki kü
lönben nyitrai nagyprépost volt, a pécsi püspökséget élete végéig megtar
totta s halála után az esztergomi prépost, Kutasy János nyerte el azt,8) 
de már 1592-ben győri püspökké neveztetvén ki, követte őt Cserődy János 
nyitrai főesperes és tinonini püspök, ki 1596. év junius 7-én az egri püspök
ségbe helyeztetvén, junius 17-én Zelmeczy Miklós sirmiai püspök.

Mint pécsi püspökök említtetnek:
M ikaczy Miklós (1598.), nagyváradi püspök lett 1598-ban; Zalatnaky 

György váczi püspök (1598.), Erdődy János8), Ergelics Ferencz, zágrábi 
prépost, boszniai püspök (1608. elején), később veszprémi püspök; Domitro- 
vics Péter zágrábi prépost (1608.), ki zágrábi püspök le tt;10) Pyber János 
felhevici prépost (1611. jul. 15.), ki nagyváradi püspök le tt; Dallos Miklós i)

i) Lib. Reg. 10. 1020. — 2) L. R. 12. 227. — Lib. Reg. 11. 382. — *) Lib. Reg.
20. 443. — 5) Lib. Reg. 18. '41. — 8) Koller VI. 285. — ■) Lib. Reg. IV. 132. — 8) Lib. Rog. 
IV. 470. — ») Brüstle I. 411. — io) Lib. Reg. VI. 201.
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esztergomi olvasókanonok (1619.), ki váezi püspök lett; Balásffy Tamás 
boszniai püspök (1621. okt. l l . ) ') f . ; Dávid Pál (1625. márczius 15.), ké
sőbb váezi püspök lett; Draskovics György de Trakostyán, esztergomi 
szent István-prépost, pornói apát (1628.), a ki váezi püspök lett; Vinko- 
vics Benedek zágrábi prépost (1630. okt. 6.), utóbb zágrábi püspök; ('heh 
.János egri kanonok (1637. május 2.) f .; Bosnyák István (1639. nov. 6., 
á eonsiliarum, kanczellár-helyettes), veszprémi püspök lett (ő alatta nevez
ték ki Pécsi András pozsonyi kanonokot pécsi préposttá); Czeglédy Al
bert novensi püspök (1641. nov. 21.) f .; Szelepcsényi György Csanádi 
püspök (1643. nov. 20.), veszprémi püspök és később esztergomi érsek; 
Széchényi György Csanádi püspök (1644. szept. 13.); Hoffman Pál Szent- 
András prépostja Visegrádnál s apát, esztergomi nagyprépost (1648. ápr. 
20.); Salix  János de Felsethal, vellebrádi apát (1658. jan. 24.)f.; Gubasóczi 
János esztergomi kanonok, szegzárdi apát, scopiai püspök (1668. jul. 17.), 
később váezi püspök lett; Széchényi Pál, a bondoríi zárda priorja (1676. 
márcz. 29), ki 1687-ben veszprémi püspök lett.

Mindé püspökök a török idejében ion tartották ugyan jogaikat, de 
abból nagyon kevés jövedelmet húztak s népükért nagyon keveset tettek 
és tehettek, mert az egész püspöki megye a török alatt nyögött. Gesval- 
dis bíboros 1589-iki levele szerént, a pécsi püspök semmi jövedelmet sem 
élvezett, pedig azelőtt, a kamarai iratok szerént, 3200 forintja volt.2) 1597- 
ben bizonyos perben több tanú szerepel, kik közül Dávid Pál de Felse- 
thal pécsi püspök volt az első, ki annyi év után, 1627-ben elsőben tilta
kozott a püspöki javak elfoglalói ellen a pozsonyi káptalan előtt. Ez 
okmányban a püspöki javak községenként elősorolvák, azonban nem felel
nek meg az 1542-iki összeírásnak, jeléül annak, hogy a községek csere 
és vétel tárgyát képezték a török alatt is, tehát csekély jövedelmet is 
hoztak.3)

Draskovics Györgyöt püspökségében megerősítő okmány 1629-ben 
azt írja, hogy Pécs városa oly nagy mint Bécs, melyben 30—40 katholikus 
ház van, török és eretnek pedig 1000 körül; a székesegyház török templo
mul szolgál, a püspöknek jövedelme mintegy száz forint, melyet a parasz
toktól úgy zsarolnak k i.4 5)

1633-ban a pécsi káptalan tiltakozik a káptalani javak elfoglalói s 
használói ellen.s)

Hoff'mann Pál püspök pápai megerősítésére vonatkozó tárgyalásnál 
a pécsi püspökségről azt mondják, hogy csekélyebb tizedet vesz be, me
lyet a püspöktől a kapitányok szoktak bérbe venni s néha az alattvalók 
csekély ajándékot nyújtanak;6) így Salix  János püspök 1661. év április 
24-én Petheő László kiskomáromi várnagynak adta bérbe a püspökség 
jövedelmét 200 forintért s egy török szőnyegért.7)

Gubasóczy János 1675-ben Lipót királyhoz folyamodott püspöki já

rj Lib. Reg. VII. 110. — 2) Koller VI. 352. — 3) Koller VI. 381. — <) Koller VII 3. —
5) Koller VII. 7. — 6J Koller VII. 46. — ">) Koller VII GO.
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vainak bitorlói ellen, ki Szelepcsényi György érseket bízta meg a püspök 
s bitorlók közti egyesség létesítésére; ez okmány a falvakat névleg nem 
sorolja tol, csak annyit mond, hogy azok Tolnában, Baranyában és Somogy
bán szétszórvák, a bitorlók nevei: Botka Ferenc/, Pograni Ferencz, Iváldi 
György, Gomb Pétéi1, Siklósi András, Farkas György, Gersei Petheő 
László egerszegi főkapitány s a dunáninneni (értsd túli) kerület viczegene- 
rálisa.x)

Mi történt ez utasításra, nem tudható, csak az bizonyos, hogy mikor 
20 évvel később Radonay Mátyás foglalta el a püspökséget, annak egész 
püspöksége alatt a püspöki javakra nézve a legnagyobb zavar uralkodott. 
Azonban ennek kérdése már az új korszakhoz, azaz a törökök kiűzése 
utáni időre esik. A papi javadalmasok közül a pálosok és más egyes szer
zetek javadalmaikat nem is keresték, csak még a pécsváradi apát, Hor
váth Tamás jezsuitának 1658-ban Bartók István apáthoz intézett leveléből 
látható, hogy a jezsuiták iparkodtak, egyes községeket az apátság 
részére megszerezni, így első ízben Szebényt, mely egyik központját ké
pezte a jezsuitáknak s a hozzá közel fekvő községeket, úgymint Sombe
rekét és Szűrt, úgy a jezsuiták másik központját, Hosszú-Hetényi, holott 
e községek korábban nem tartoztak az apátsághoz, mert Szebényt (akkor 
Szeben) korábban nem hívták így, hanem Személynek s az Órévi-család 
birtoka volt. Somberek és Szűr (hajdan Zecz névvel) nemes családok 
magán tulajdonát képezték.

Hosszú-Hetényt az apátság már a korábbi századokban a pécsi 
püspökségnek volt kénytelen átengedni. Bár ez időben több ur is iparko
dott egyes községeket magának meghódítani. Ilyen volt Tónii Márton Pá
páról, Kinizsi Péter, ki Eszterliázy Pál tisztjének mondta magát, Gurap 
Péter és Petheő László küldözgettek a falvakra leveleket, mégis a jezsui
ták a maguk által lakott falvakat erősen tartották az apátság részére s 
kérték az apátot, hogy küldené meg nekik a falvak névsorát, melyek őket 
illetik. Bár eljárásuk annyira gyanús volt, hogy a törökök jutalmat tűztek 
a jezsuita Horváth Tamás fejére, azért azok mégis több falvat meghódol- 
tattak és 1659-ben az apát a következő falvakat adta bérbe, u. m .: Pécs- 
váradot, Patacsot, Babarcz, Hosszú-Hetényt és a mellette lévő Ormándot, 
Vasast, Hirdet, Lovász-Hetényt s a megmaradt Szebény, Szűr, között feküdt 
Fejéregyházat és Enyeszdet, melyekről Mucsy István 1662-ben is több rend
beli levelet irt az apátnak. Mindé levelek igazolják, hogy a fölebbvalók, 
valamint a nép erősen reménykedtek akkor, hogy a félhold hatalmát rövid 
idő múlva meg fogják törni.

Elvégre elérkezünk a történet ama momentumához, mely a másfél
százados török uralomnak véget vet; megszerzi a talajt egy leendő kul
túrához, melyet azonban előbb fenékig fölforgat s még jobban elpusztít, 
mint a török. — Gyászos a busz évi küzdelem az országra nézve, de i)

i) Koller VII. 83.
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mindezek a törökké vált Baranyára nézve csak álomképek gyanánt húzód
nak el. Előkelő magyar itt akkor nem élt, ki Zrínyi és Nádasdi hulló 
vérének beszédét érteni képes lett volna. Lobkovicz, Hocher, Sinsendorl' 
nyomását nem érezte, Ampringen uralmával nem törődött itt senki s az 
a néhány jezsuita, kit itt találunk, csak a vallás kérdését látta minden
ben, tehát épen azt, a mit az anya-országban legkevésbé tudtak megoldani.

Minden iskoláskönyv tanítja, hogy Tököly Imre a franczia segede
lemnek kevés hasznát vehetvén, a háborúra készülő törökkel szövetkezett 
s a török hadi szerencsétlensége a magyar fölkelésnek is vesztére szolgált. 
Mikor 1683-ban Kara-Mustafa Bécsnek megostromlására jött junius 10-én, 
mint egykor János király, Tököly is eléje ment, mint a kuruczok ki
rálya, zöld zászlóval s fényes kísérettel és Kara-Mustafa Eszéknél fogadta, 
mint Fölső-Magyarország általa kinevezett királyát s kiáltványt intézett 
Magyarországhoz, hogy Tököly vei a portához álljanak, mert ha nem 
akarják elismerni, hogy a szultán kegyében rejlik reájuk nézve a béke s 
nyugalom forrása: mindannyian keservesen fognak lakolni. 0 A török had 
szokott útján, Baranyavármegyén ment keresztül. Bécs ostroma nem sikerült, 
sőt a megtámadott támadólag lépett föl s 1686-ig Magyarország fölső 
részét foglalván vissza a töröktől, ez év szeptember 2-án Buda is vissza
került. A rögtönösen világhírre vergődött győzelem hősei, egyrészt ugyan 
ez évi hadi dicsőségükkel meg akartak elégedni, mégis mások tovább 
szomjazván, végre határozatba ment, hogy a sereg egyik része Szeged
nek, másika Pécsnek indul liarczi babért aratni.

A sereg e része Földvár és Pentele felé haladt, majd meghallották, 
hogy a nagyvezér Dárda és Baranyavár között táboroz egy mocsaras pa
tak mellett, a szept. 24-iki jelentés szerént azonban2) a nagyvezér ekkor 
a baranyavári kisded várba húzta meg magát; mire a haditanács azt ha
tározta, hogy a keresztény hadakat azokra a hegyekre kell elhelyezni, melyek 
a térképen Baranyavár mögött látszanak; a terv azonban fölösleges volt, 
mert a hó végével az időjárás hidegre fordult s a nagyvezér fölszedte 
sátorfáját és Belgrádba tért téli szállásra. Ez csak kedvező fordulat volt, 
mert így ama megállapodás jutott érvényre, hogy Dárda s a Ilid elfogla
landó, Pécs beveendő s bele tízezer főnyi gyalogságot és megfelelő lovas
ságot kell elhelyezni a szigeti török megfékezésére.

A  nagyvezér távozásának hírére Badeni Lajos tizenháromezer ember
rel Simontornyának vette útját s a nem megvetendő őrség megadta magát 
s mintegy ötszáz törököt hurczolt el magával fogolyként. Mielőtt azonban 
a sereg ide ért volna, Bonnavini Fercncz bécsi nuntius szeptember 22-én 
kelt jelentése szerént, időközben a kapronczai végvár harczosai, alvezérük 
(vicegovernatore) „Macari“ vezérlete alatt, csatlakozva más magyar és hor- 
vát hadakkal, elfoglalták Pécs városát, bár annak várát megvívni nem 
kísérlették meg, a várost kirabolták és fölégették, sok törököt megöltek 
és százötvenet rabságba hurczoltak. Pécs fölégetését igen zokon vették az 1

1) Szalay V. 252. — 2) Mon. Vat. II. II. 216.
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udvarnál, mert tervük szerént, mint mondtuk, nagy hadat akartak ide 
helyezni Sziget ellenőrzése végett s helytelenítették azért az elhamarko
dott fölégetést, melylyel a hadműködést megnehezítették, a várost lakha
tatlanná tették s a vidéket az élelemtől megfosztották.

Valószínűbb azonban, inkább restelték a hadvezetők, hogy ezzel tete
mes zsákmánytól estek el s azért iparkodtak ők maguk ily hangulatot 
kelteni az udvarnál. Az udvar hamarosan belátta az ebből származó 
előnyt, mert íg}r a vezérek Kaposvár megostromlását egészen abbahagy
hatták s annál biztosabbnak hitték pécsi győzelmüket, mert Makár tette 
nem annyira az ostromlóknak ártott, mint inkább a töröknek.

Később Makár ismételte Kapronczáról c kirándulást s a szeptember 
13-iki nuntiusi jelentés szerént, most háromezer horváttal jött Pécsre. A 
város falai igen nyomorult állapotban lehettek, mert a város épen nem állott 
ellent s a had egyszerűen a városba lépett és megkezdő a rablást, míg a várba 
visszahúzódó török a vár ostromát várta; a horvátok azonban annyira 
belemélyedtek a rablásba, hogy a várőrség ellenébe még csak őrséget sem 
állítottak s így a török kirohanást intézett a várból s 150 horvátot levá
gott, Makár mégis, bár emberei veszteségével, de nagy zsákmánynyal tért 
vissza Kapronczára s Badeninek útját megkönnyítette. Ez alkalommal 
megjegyzi a jelentés, hogy bár a horvát sereg prédát szerzett, de tűzkárt 
nem okozott; látható tehát, hogy Makár első hadjáratával se pörkölte föl 
e várost akként, mint huszonkét évvel előbb Zrínyi.

Bizonyos az, hogy Makárnak pécsi hadműveletét érdemei között 
sorolták föl; családja már nemes és birtokos család volt előbb is. 1666- 
ban Makár Miklós körösi kapitányt, a király Kuzmincz-vár birtokában 
erősítette meg; ennek fia lehetett Makár János, kit a király 1687. április 
24-én „de Makarszka“ előnévvel bárói méltóságra emelt.*) Bárósági ok
mánya megemlíti, hogy a verőczei török várnagyot párbajban legyőzte, 
Babócsánál a törököt megverte és Achmedet fogságba ejtette; Orahoviczát, 
a törökök városát fölégette s huszonöt törököt elfogott, mikor Pécsre, jött, 
útjában a Szigetvárból kirontó törököt szétszórta, zászlójukat összetörte s 
Sziget alatt ugyancsak százötven tatárt legyőzött s nagyrészben megölt. 
Jutalmul Makár, Pécs város bevétele után, Pécsett is kapott többrendü 
birtokot; a nevéről nevezett Makár-hegyet, a basamalmát és házakat, 
melyekre vonatkozó okmányokat Pécs város levéltára őrzi.2)

Makár kalandjait a Simontornyán időző Bádeni őrgróf nagyon jól 
tudta, de föladatául is tették ezek után, hogy a Schedenberg vezérlete 
alatt álló szlavóniai hadsereggel egyesüljön s úgy támadja meg a meg
gyengített Pécs városát és várát.

A bádeni herczeg tehát Simontornyáról Pinczehelynek vette útját s Kapos
vár felé tartott, melyet nagy óvatossággal kellett kikerülnie, valamint Sziget
várat is, nehogy a várbeli törökök mozdulatait észrevegyék s megakadá-

!) Lib. Reg. 13. 311. lap és 18. 524. lap. — 2) Czímere: paizs négy részre osztva, a 
fölső jobb s alsó bal mező aranysárga, fekete sasokkal; a másik két mező vörös-fehér sze
rencse-kerékkel.
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lyozzák a Drávaparthoz való menésében, hol a két hadnak egyesülnie 
kellett, Wagner történetíróval még az újabbi forrásmunkák, melyek a 
hadvezéri klikkhez nem tartozó Makárnak épen semmi dicsőséget nem 
akarnak juttatni, azzal indokolják a bádeni őrgrófnak a Dráva-partra vo
nulását, hogy megerősítésül szolgáljon a szlavóniai hadaknak, honnan 
egyre érkeznek a levelek Béesbe, «hogy e vidéket TököJy odaérkezése 
fenyegeti.

A bádeni őrgróf valószínűleg Dombóvár-, Szent-Márton-pusztának s 
Szt.-Györgynek véve útját, a hegyekből kiérve, Szigetvár fölött a síkságon 
ment Barcs felé, hova október 9-én érkezett meg. Az út igen nehéz volt, 
mert az ellenség közelsége miatt csak igen vigyázva haladhattak. Kése
delmet szenvedtek a miatt is, hogy Scheffenberg ez idő alatt nem jutha
tott át a Dráván, mert huzamosabb esőzések folytán a folyam megdagadt; 
hajóhidak czélra nem vezettek, hanem be kellett várni a vizek megapa- 
dását, mikor is csónakokon hozták Scheffenberg hadait a Dráva balpart
jára, mi a két sereg egyesülését okt. 14-ig késleltette, mikor is az egész had 
Pécsnek vette útját. Október 15-éről levelet küldött a bádeni őrgróf Pécsbe 
Gerencséről, melyben az itteni szomorú viszonyokat élénk színekkel ecse
teli ; végre október 16-án Pécs város falai alá értek, mikor a had egyes 
részei azonnal helyszíni szemlére siettek s a vár akkori parancsnoka, az 
anatoli basa, az úgy se védelmezhető várost elhagyva, a várba vonult 
vissza. i)

Pécsre érkezvén a bádeni őrgróf hadserege, azt látták, hogy a város több 
helyen ég, jeléül annak, hogy a török nem is akarja védeni a várost; 
gyors rohammal hatoltak a városba, hogy elsőben is a tüzet oltsák el, mi 
szerencsére még nem tett nagy károkat. Miután a tél erősen közeledett, a 
következő napon rohamot intéztek.

A vár megvételéről csak futólagos jelentést közöl Buonviri nuntius. 
Október 17-én az őrgróf, a vezérkar kiadványai szerént, megkezdette 
a futóárkok ásatását a vár felé, úgy a városban, mint a város falain kívül 
s másnap öt ágyúból megkezdték a tüzelést, 20-án éjjel az árkokat biz
tonságba helyezték és 21-én már akkora rést lőttek a falba, hogy az őrgróf 
rohamra gondolt; de Buonviri előadásából tudjuk, hogy nem ez úton 
jutottak a várba. Buonviri előadása szerént, egy menekülőtől (fuggitivo) 
tudta meg az ostromló had, hogy a várbeliek ivóvizüket kívülről, a legközelebbi 
völgy forrásából kapják, mely a mai Petrezselyem-forrás s a melynek vize 
ugyanama úton haladt mint ma s vezetéke a vízzel több vársánezon át a vár 
északnyugati sarkán jutott a várba. E kívül az egész várban csak egyetlen ásott 
kút volt, holott a kisded vár népséggel túltömve, előbb 2000 katonát, majd 
egy basa által odavezérelt újabb 2000 katonát és a város összes lakóit zárta 
falai közé, melynek számát a menekülők tízezerre teszik; oly szám, hogy 
a bádeni választó maga sem akarta elhinni. A várba lőtt bombák óriási izgal 1

mi
1) Die Eroberung von 1686. Wien, Generalstab 1886. 107. lap.
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mát keltettek és sok vért, ontottak. A forrást, melynek előtörési pontját 
boltív védelmezte, de fölül a reállányt föld elrejtette, nem lehetett meg
találni, a várárkon keresztülhúzódó vezeték azonban látható volt; ezt 
használták föl az ostromlók s bombával sikerült a víztartót szétrobbantani, 
úgy, hogy a várbeliek ivóvíz hiányában voltak kénytelenek magukat 
megadni. A robbantás után csak Ínkom napig tarthatták magukat.1) 
Zeiler Márton egykorú történetiró2) azt adja elő, hogy mikor a bombák 
lövései folytán a várbeli ház födele lángba borult, a törökök kitűzték a 
vörös, sárga, zöld és fehér zászlókat s úgy akarták megadni magukat, 
hogy minden javaikkal el mehessenek; de az őrgróf csak föltétien meg
adást, fogadott el, mert katonái a további ostromot óhajtották. A magát 
önkéntesen megadó török had Szigetvárra vonult, miután terve az volt; 
ha minden elveszne is, de Szigetvárat, Kaposvárat, Fehérvárat meg kell 
tartani.3) Zsákmányt, hogy nyert volna az ostromló had, arról a történet 
hallgat, de azt megemlíti, hogy az átvétel alkalmával kétszáz keresztény 
rabot találtak, visszaadván nekik szabadságukat. Nyolczszáz foglyot 
Gráczba s Alsó-Ausztriába szállítottak, Sauran grófot pedig az anatóliai 
basával Bécsbe küldötték; a nőket és gyermekeket, mintegy négyezerét, 
a határra tolonczoltak.

Pécs bevétele után Siklósra indult a had s október 24-én Siklós falai 
előtt állott, hol az ostromot Scheffenberg vezette; a török már évek óta 
csatát csata után, várat vár után veszítvén, kedvetlenül védte magát. Itt 
maga a török őrség, mely háromszáz emberből állott, gyújtotta föl a várost 
s magát a várat körülpalánkolta s a várban magát keményen védelmezte. 
Hat napon át tartott e védelem, mely idő alatt a tervezett három mina 
elkészült. Scheffenberg hadai rohamot intéztek a vár ellen s azon rést törtek, 
a törökök csak akkor határozták el magukat a megadásra. Mily kemény volt 
itt a liarcz, mutatja az, hogy a császáriak háromszáz embert veszítettek 
s Molovicz őrnagy is itt halt meg.4) Zsákmányul tizenkét ágyú s ten
gersok eleség jutott. Az őrgróf Siklósról október 31-én kelt levelével érte
sítette az esetről fejedelmét s a várban Veszély ezredes alatt őrséget hagy
ván, Dárdára ment a had, mely, a leírás szerént, a híres Ilid védelmére 
épült. A hír előre futott, hogy a hidat két basa serege őrzi s már-már 
lemondtak a tervről, hogy fölégessék.

A Ihr nem volt való, mert a várat üresen találták, nem volt ott más, 
mint hatvan lovas, kiket azzal bíztak meg, hogy szemmel tartsák az ellen
ség mozdulatait. A hídnak elégetése ellen is keresett a török némi oltal
mat azzal, hogy több helyen fölszedvén azt, a hozzáférhetőséget s egy
úttal a tűz továbbharapedzását is meggátolni vélték. A Ilid fölégetése nem 
is sikerült teljesen, a mocsáron keresztül, a mennyire lehetett, elrom
bolták, de a Dráva vizén, mintegy kétszáz lépés hosszúságban, még a

b Mon. Vat. II. II. 237. — 2) Hungária oder neue vollständige Beschreibung des Kö
nigreichs Ungarn, lßi)0, 4Í)7. lap — b U. o. 209. — •*) Zeiler i. in. 924. lap.
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fölépítmény is megmaradt; úgy, hogy azon legalább a Dráva befagyása 
előtt nem lehetett közlekedni. Ez volt az 1686. óv utolsó hadi ténye, az 
utolsó jelentés november 17-én kelt s a had visszavonult téli szállására.

Visszajőve Pécsre, itt erős őrséget hagytak, melynek parancsnoka 
Thüringen ezredes lelt, kit a következő évben Vecclii ezredes váltott föl. 
Ezek voltak a pécsi vár parancsnokai, de mint a vár kapitánya, tehát 
kisebb rangban, a Pécseit népszerűségnek örvendő Maknr dános szerepelt,

LOTHARINGIAI KÁROLY. 
(Egykorú metszetről.)

mert mikor a következő évben báróságot kapott, az oklevél őt rangjára 
nézve mint a pécsi vár kapitányát és a croatiai katonaság eolonellusát 
említi; mint ilyen vett részt a nagyharsányi ütközetben, de csak any- 
nyiban említik meg a történetírók, hogy a keresztény haddal a pécsiek 
is egyesültek.

Ez állását azonban másik hivatala miatt se tarthatta meg s köteles
sége ismét Horvátországba szólította s ezért 1687—88. év telén a pécsi 
commendatura székhelyén Bischoffshausen János Isaiást találjuk, ki e
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minőségben 1687-ben nyert honosítást1) s ki, mint alább látni fogjuk, az 
akkori harczokban tevékeny részt vett. Makár, nyert báróságát a báró
sági oklevélben is megemlített Miklós és Anna gyermekei részére a hor- 
vát tartománygyiilésen 1686-ban hirdette ki.2)

Pécs, Siklós és Dárdánál aratott babérok Baranya földjét a török 
uralomtól megszabadították s Lipót emberei meg is indították a munkát, 
a vidéket a régi kultúrának visszaszerezni, mit ecsetelni a következő kor
nak föladata, de azért a következő interregnumszerü nyár még magán 
viseli a török uralom jellegét; Pécs, Siklós eleste Baranya fölszabadulá
sának csak kezdete volt. A következő 1687-ik év liarczi mozgalmainak s 
egyúttal dicsőségének színhelye ismét Baranya.

A török sereg főhadiszállását Eszékre helyezte s Károly lotharingi 
fejedelem Buda felől jövet Baranyaváron át Valpónál tette át hadait a Dráva 
jobb partjára s a török sereget, mely a vár fölött a Dráva partján szállott 
táborba, meg is támadta, de tetemes veszteséggel visszaverték, tán csak 
azért, hogy Baranyavármegyének szerezze meg az örök hírnevet a törökö
kön 1687. év augusztus 12-én nyert fényes győzelmével.

A Nagy-Harsánynál 1687. év augusztus 12-én lefolyt csatát, melyet 
közönségesen második mohácsi csatának szoktak nevezni, a történetírók 
oly homályosan és helytelenül írják meg, hogy kénytelenek vagyunk, a 
helyi meghatározásokra vonatkozóan, annak tüzetesebb tárgyalásába bo
csátkozni.

Mikor a lotharingi fejedelem az eszéki megkísérlett küzdelem után 
Yalpónál a Dráva balpartjára kelve, Siklósra ment hadaival, Szulejmán 
nagyvezér is áthozta seregeit s Baranyavárnál tábort ütött. így Írják azt 
az egykorú irók s utána többen.

Utóbbi állítás stratégiai lehetetlenség, mert Baranyavárnál a török 
tábor csakis attól északra, az Iván-Dárda felé elterülő, onnan lefolyó patak 
által határolt síkságon foglalhatott volna helyet; ámde ez esetben egyenes 
utat nyitott volna a lotharinginek Eszék felé, miután a Baranyavár és 
Monostor közötti thermopilén, vagyis a Karasicza vizén és posványain 
épült átjárón az átkelést egy kisebb csapat és üteg megakadályozhatta 
volna. De nem tehette táborát Monostorhoz sem, az egyedül alkalmas 
síkra, melyen ma a vasúti indóház áll, mert ezzel útját vágta volna a 
visszavonulásnak. A török tábor tehát nem fekhetett Baranyavár mellett.

Fessler3) azt mondja, hogy a török tábor a Karasicza jobb partján 
feküdt, akként, hogy jobbról a Duna mocsarai s balról pedig erdők vé
delmezték. Hl magának ellentmondó állítás legközelebb fekszik a való
sághoz ; csakhogy itt nem a Duna mocsarai, hanem a Karasicza mocsarai 
értendők.

Lőcs község északi végéről délnyugati irányban, egy töltésen a Ka
rasicza árterületének nyugati oldalára jutunk, hol IV2 klmnyire Lőcstől

i) 1G87 29. t.-cz. lő. §. — 2) Dr. Bojnicic J .: Series Nobilium 189ő. 21. lap. — 3|
Geschichte IX. 400. lap.
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érjük cl újra a róna síkot. A helytől, hol ma a hídon átkelünk, közvetlenül 
délkeletre egy tömör, sánczokkal kerített erős épület állott, mely a törté
netben sokszor említett H enyey-család ősi kúriája volt; e helyet a köznép 
ma is Gradaez-nak, azaz kis várnak nevezi. A török-uralom előtt s alatt 
ott Henye nevii falu állott, melynek földjei innen északra, a Karasicza 
árterületének jobb partján feküdtek. Maga a nemesi kúria magtárul szolgált 
a töröknek; így vették át azt az uraságok is s csak az utolsó évtizedek
ben rombolták le nagy munkával.

SZULEJMÁN nagyvezér.
(Az orsz. képtárban őrzött egykorú metszetről.)

Szulejmán e helyen ütötte föl táborának sátrait. A hídtól észak
nyugatra, mintegy Vs klmrre, magasabb domb áll, melyet a katonai tér
kép 95 méter magasnak jelez. E dombon túl északnyugatra, az árterület 
kisarkalásánál, kezdődik a még ma is látható sáncz, mely a tábort hatá
rolta és délnyugati irányban húzódott Petárda felé.

A török tábort tehát jobbról, azaz keletről a Karasicza mocsarai, 
balról, azaz nyugatról a Petárda vidékén lévő sűrű erdőség védelmezte; 
visszavonulása Eszék felé egészen szabadon állott.

A tábortól északra elterülő vidék nyugati oldalán Beremend s Ta-
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pulcza, keletről Idahof és a Karasicza árterülete közti síkság, melyet itt- 
ott erdők népesítettek be. Ez ama tér, hol 1687. év augusztus 12-én a 
csatát vívták.

Hogy a tábornak Baranyavár felől is legyen védelme, a nagyvezér 
Baranya várra is küldött csapatokat, melyek attól északra elterülő síkságon 
képeztek előőrsöt.

Szulejmán, mivel a beiram ünnepei következtek, nyugodtan töltötte 
az időt táborában s a lotharinginek Eszéknél vallott kudarczában biztosí
tást látott a támadás ellen. — A lotharingi azonban aggodalmas várako
zásban töltötte a napokat. Félt ugyanis, hogy Szulejmán, ha ő Siklós 
előtt marad, könnyen elfoglalhatja Mohácson lévő hajóhidját; ha pedig 
Mohács védelmére kel, akkor Szulejmán Siklóst és Pécset kerítheti újra 
hatalmába, mi a keresztény hadnak nagy megszégyenítése lett volna.

A határozatlanság okozta, hogy mohácsi hidját megvédelmezendő, 
Siklósról Mohácsra vonult át. A török had táborában egészen csendesen 
viselte magát és csakis Mohácsra vonulásuk közben észlelték a török hadat 
Baranyavárnál s így azt vélhették, hogy a török tábor Baranyavárnál van ; 
látni való tehát, hogy a keresztény had a mai Főherczeglak vidékén át 
vonult Mohácsra. Az átvonulás iránya nem is lehetett más. Károly főher- 
czeg alig néhány héttel vonult ezen át Eszék leié s így az ismeretes 
terület volt. Mohács rendezésével néhány napi ott időzés után a keresz
tény had ismét visszatért, hogy magát Siklóson szervezhesse. Visszajövet 
a török őrcsapatokkal találkozott s a lotharingi azt vélvén, hogy a török 
csatára készül, fölállította hadait s egész nap várt a támadásra, azonban 
a törökök egészen visszavonultak.

A török lovas had ez alkalommal oly óriási port vert föl, hogy Károly 
főherczeg a sereg nagyságát s a táborhelyet ki nem vehette.

E helyre vonatkozólag azt jegyzik'meg az irók, hogy előttük széles 
térség, egyik oldalon a dunai mocsarak és a régi temetők állottak. Ennél
fogva a sereg a Bezedek és Buzaglica közti egyenesen állott, mert ez ért
hető a régi temető alatt.

Harczra nem került a sor, a lotharingi tehát seregeit Siklós felé in- 
dította. Minthogy serege Mohácsról jött, honnan a nagy erdőségek miatt 
más útja, mint Udvar felől nem is volt, de seregeit is Géta-puszta síkján 
állította föl; a hadsereg legtermészetesebb fölvonulási iránya Siklós felé 
nem lehetett más, mint hogy az Lapáncsa felé vette útját s nincs semmi 
valószínűség benne, hogy a Virágos és Villány közötti átjáró felé nagy 
kerülőt tett volna.

Az átkelés a Karasiezán és annak árterén nem volt ugyan minden 
nehézség nélkül, de az még se volt oly nagy, a mint azt az egykorú irók 
fölemlítették. Lapánesánál a falu s átkelésénél való dombosabb részek 
inkább könnyebbé tették azt s vannak bizonyos történeti vonatkozások, 
melyek annak valószínűségét igazolják.

Lapánesánál átérvén a had, a Karasicza árterületén az előtte alig 
két km. távol eső domb felé vette útját, melyet e helyről mint a Harsány-
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hegy lábát kell tekintenünk, mely ott sarkot képez s egyik oldalával Vil
lány felé vonul partjaival az ártér oldalán, másik pedig nyugatra Tapolcza 
felé, hol az erősen megpartosodik.

Ez az a domb, melyről az egykorú írók többször megemlékeznek s mely 
a, fölvonuló sereg jobb és bal szárnya közt emelkedett. E magaslat keleti 
része, mely a domb keletdéli sarkán lévő Peleske nevű egykori község 
szántóföldjét képezte, szabad térség volt, de már a Nagy-Harsány előtti 
vidéken oly sűrű erdő födte, hogy a had kénytelen volt magának azon 
át fejszékkel utat vágni, úgy, hogy a csapatok egy része inkább ama teret 
választotta magának utul, mely a Tapolczától Harsány-pusztáig húzódó 
partok alatt jobbnak kínálkozott.

Látszik, hogy a had Mohácsra vonulása Harsány vidékén máshol 
történt, mint visszajövctele, különben az áttörés nehézségeivel nem kellett 
volna vesződniük.

Úgy írják, hogy a had azért törekedett e sűrűségen áthaladni, miután 
ott sok és jó vizforrás volt, míg máshol a tó poshadt vizéből kellett S z ö u l 

jukat enyhíteni. E bő vizforrásokat csakis Tapolcza vidékén kereshetjük, 
hol azok ma is vannak.

E fölvonulás közben támadta meg Csausz basa augusztus 11. dél
utánján a fölvonuló keresztény had végső részét, mikor a többiek se ve
hették jól észre, se hamarjában segítségükre nem lehettek.

A támadás nem nagy haderővel történt, de elég hevesen, úgy, hogy 
az ott lévő bajor hadaknak nem volt elegendő idejük, az akkori időben 
mindenkor győztes phálánxot megalkotni s így szétzavartattak, mire Csausz 
az elvonuló hadseregre vetette magát, de ez megfordult, csatarendjét ösz- 
szeállította s Csauszt hátrálni kényszerítve, visszanyomta az erdőbe. Ez 
utóbbi hadat Comervv herezeg vezette, ki azután másnap erősen meg
sebesült.

Ez első ütközet helyét a mai Neuhof-puszta vidékére lehet tennünk. 
A hadsereg akkor jobb oldalával már a Tapolcza vizeinél állott, balszár
nyával pedig a kis-harsányi pusztától keletre elterülő lejtőn helyezkedett 
el. Másnapra, augusztus 12-ére, a török had egészen szervezte magát s a 
keresztény hadakkal szemben helyezte el ágyúit Peremeiül vidékén.

Egykorú irók az újabbak véleménye szerént e helyről úgy emlékez
nek meg, hogy a török had csatavonalán egy domb állott, mely alatt a 
beremendi magaslat volna értendő. Ez egyszerűen tévedés; az eredetiekben 
szereplő „tumulus“ szó alatt nem lehet halmot érteni, hanem sánezokat, 
mely mögé az ellenhad összetömörült; a beremendi dombon fölállított 
ágyuknak vajmi kevés hasznát vehette volna a török had, mert oly nagy 
lőtávollal nem bírtak.

A keresztény had már kora hajnalban útnak akart indulni Siklós 
felé, mikor Károly főherczeg e vidékről ágyulövéseket hallott, miért is 
Piccolomini vezérlete alatt néhány lovas-ezredet visszaküldött az esetle
gesen megtámadottak segélyezésére, mert akkor a terepviszonyok miatt a 
sereg jobb és bal szárnya egészen elkülönítve állott. Minthogy a Siklós
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felé nyúló vidéket egész biztosnak jelezték, maga Károly főherczeg is 
visszatért a Harsány-puszta és Tapolcza közötti magasabb partokra.

Tévedés tehát azt hinni, hogy a lotharingi a Harsány-hegy tetejéről 
nézte volna az ütközetet, hol semmi összeköttetése hadaival nem lehetett, 
de a csata színhelyétől is igen távol lett volna.

Csausz basának, kinek augusztus 12-én is az első szerep jutott, úgy 
látszik arra törekedett, hogy a keresztény had bal szárnyát keletről oldalba 
szoríthassa, így Beremend felől kiindulva, a Neuhof-puszta felé irányította 
hadait.

Piccolomini pedig hadaival Tapolcza felől indulván, az említett par
tok alatt keletnek száguldva találkozott Csausz embereivel, kik többség-

A nagy-harsányi csata 1687-ben.
(Egykorú metszőt után.)

ben lévén, Piccolomini embereit hátra szorították. Mint méhkasból a raj, ak
ként tört elő Beremend vidékéről a török katonaság s a keresztények bizony
nyal valamennyien elvesznek, ha a magasabb partokról a segély szükségét 
meg nem látva, a bajor választó négy ezredet a tusa színhelyére nem küld, 
kik a török hadat most már oldalról támadhatták meg. A törököknek is 
jött ugyan folyton segély, mégis a keresztény hadaknak sikerült úgy 
visszaszorítani a törököt, hogy a bajor választó, ki a bal szárnyat vezette, 
déltájban már a Karasicza árterületénél, Idahof táján állott. Ez előütkö- 
zetben halt meg Lunevill gróf.

Itt hajdan falu állott, melynek Csipő-telek volt a neve. Mikor Schaum- 
burg Lippe herezeg a mai Idaholbt emelte, ott igen sok fegyvert és golyót



SAVOYAI EUGEN HERCZEG. 
(Egykori! olajfestmény után.)
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talált, melyeket haza vitt Németországba. Egyébként annak szántóföldjein 
a régi harcz emlékeinek töredékei máig is találhatók.

Ez idő alatt a keresztény had jobb szárnyának nagyobb része is 
visszaverődött Tapolcza vidékéről s elfoglalta az említett domboldalakat, 
hol ágyúikat is fölállították, azonban általános ütközetre nem került a 
dolog, mert a keresztény had még nem készült el a támadásra; a török 
had pedig látva a keresztények előnyösebb helyzetét a magaslaton s el
foglalva lévén Csausz basa és Piccolomini összetűzésével, nem mert a 
támadásra vállalkozni. Különben a töröknek igen rossz hadállása lehetett, 
mert ama körülmény, hogy katonái folytonosan Beremend vidékéről, egy 
helyről törtek elő, mutatja, hogy az attól keletre eső részben erdős és más 
nehézséget okozó terepen haderejüket nem akarták kifejteni, Beremendnél 
pedig a fölvonulás irányában, tehát a csataszintérre merőlegesen és oly 
tömörülve állottak, hogy azt kifejteni nem bírták.

Az ellenfelek e része tehát egymástól alig négy kilóméternyi távol
ságra harcz nélkül töltötte a nap első felét. Úgy látszik, mindkét fél ez 
előharcz kimenetelétől tette függővé további elhatározását s Csausz vere
sége Mahofnál a törökök harczkedvét igen lelohasztotta, seregük az erdő
ségen túl visszatért elsánczolt táborukba.

A keresztény hadak jobb szárnya teljesen szervezte magát ama esata- 
Jáncz hosszában, inely a Tapolcza és Beremend közötti úttól egész Ida- 
hofig terjedt, mintegy három óra tájban akként indultak meg, hogy a 
balszárny végén Eugén herczeg s a jobb szárny végén Rabutin állottak 
lovasaikkal, a középen pedig a gyaloghad plialanxai az előretolt ágyukkal.

Az előrehaladás lassan esett meg a balszárny késedelme miatt, me
lyet a Karasicza vizének posványa, az erdősürüség, valamint az is igen 
akadályozott az előmenetelben, hogy a tér egyre szükebb lett, mi egyéb
ként a lotharingi által utánzóit s még jobban kifejtett Montecucoli-harcz- 
modornak igen kedvezett.

E liarezmodor Arneth Adolf szerént1) abból állott, hogy a hadak 
falként összetömörülve s hosszú szúrónyos fegyvereiket előre tartva, lassú 
léptekkel s némán haladtak az ellenség felé, nem engedvén meg semmi 
összekeveredést. A kardot forgató török ily modor mellett semmikép se 
férhetvén az ellenség testéhez, bár kardjával összevagdalta annak szu
ronyait, mint ezt a csatatéren talált szuronyok is láthatólag igazolják ; 
kénytélen volt mégis a lassú léptekkel előre vonuló had elől visszahát
rálni, sőt bátorságát vesztve, rendetlen futásban keresett menedéket s ez 
volt a$s alkalmas pillanat, mikor a lovas hadak utánuk eredtek s a futó
kat hátul támadván meg, lemészárolták. E liarezmodor ügyes és helyes 
kizsákmányolása szerzett- Károly főherczegnek diadalmi babérokat. A 
harsányi győzelem is ebben leli alapját.

Mikor az erdőnélküli térre ért a keresztény had, mely közvetlenül 
a tábor előtt terült el, az ellenséges hadtól alig voltak száz lépésnyire.

’) Prinz von Savoyen I. '27.
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A tábort a török magasan sánczolta föl egy emelkedés aljában, mint 
föntebb leírtuk. A leíró a sáncz hosszát alig becsüli többre V* mértföldnél, 
de az mindenesetre hosszabb volt, mert nyoma az erdőben ma is csapáz
ható. A sánezok mögött, a mennyire fölbecsülhető volt, mintegy tízezer 
janicsár állott siirüen, azok mögött pedig lovasság.

A török, ki az új harezmodor ellen védeni nem bírta magát, szin
tén új módot akart kezdeni s eltérve az eddig zajos rohamtól, hallgatag 
és mozdulatlanul állott, készebbnek látván magát összelövetni, mint fegy
verek szuronyai ellen a karddal tehetetlenül védekezni.

Az ütegek először kezdték meg működésüket, ugyanekkor szórhatták 
a közelálló ellenségre a kézi kartácsok záporát, mire a helyzet igen alkal

mas volt, mert az alig száz lé
pésnyire lévő erdő a visszavo
nulásra a társzekereknek zavar
talan helyéül szolgált. E tüzelés 
a török had első sorait mód nél
kül megritkította s a sánezokra 
való fölhatolást megkönnyítette. 
Utána a gyalog had lassú elő
nyomulása következett. Mikor 
az erdőből előlépve, e gyilkos 
tekintetű néma sereget a törö
kök meglátták, új félelem szállta 
meg őket, úgy, hogy alig bírták 
elsütni fegyvereiket.

A lotharingi maga bátorí
totta a körülálló hadakat s maga 
lépett először az ellenséges sán
ezokra s a phalanxok utána in
dulván, azokat áthágták és a 
törököt saját táborában vissza
vonulásra kényszerítették. Az 
oldalt állított lovasság rohamá

nak, kiket balról Savoyai Eugén vezérelt s elsőnek lépett a sánezra: a dia
dalban tevékeny része volt, miért a történetírók Eugént mint a csata egyik 
győztesét tüntetik föl.

A harcz tere a sánezok közelében a keleti oldalról most szántóföldet 
képez, a nyugati oldala pedig erdő. E szántóföldek tele vannak ma is 
széttört kartács- és ágyúgolyó-darabokkal, melyeket kocsiszámra lehetne 
összeszedni, az erdőben pedig, mikor azt ültették, a golyódarabokat, melyek 
a művelést akadályozták, garmadába szedték össze, melyek idővel bemoho- 
sodtak s az erdőben ma is láthatók; azonkívül e földeken számtalan török és 
keresztény kard s más fegyverrészek, lópatkók, kantárok, kötőfékek, kín
ozok s más hasonlók találtattak és találtatnak ma is, melyeket Lőcs nép
sége, melyhez e terület tartozik, különböző házi czélokra szokott föl
használni.

CAPRARA tábornok.



BATTHYÁNY ÁDÁM.
(A német-bólyi kastélyban őrzött festmény után.)
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Az elől álló hadak lassan leöletvén, a hátrább álló spahik fegyve
reiket eldobva, futásnak eredtek s így az ellen saját táborát elhagyva, 
attól délre mintegy kétezer lépésre, tehát, úgy látszik, valamivel Szent- 
István fölött új tábort ütött, de abból is kiveretve, a lovasoktól üldöztetve 
Eszékig menekült, hol oly sokasággal tódultak a hidra, hogy az alattuk 
leszakadt és sokan a Dráva habjaiban lelték halálukat.

Méltán dicsérendő a keresztény hadakban az a fegyelem, melylyel 
a kiadott rendeletet, hogy az elfoglalt tábort a teljes megfutamodás előtt 
kizsákmányolni nem szabad, szigorúan betartották s csak akkor tették le 
fegyvereiket, mikor a nap leáldoztával takaródét fújtak s csupán a könnyű 
lovasság üldözte tovább a menekülő törököt. Az állítás, hogy Károly fő- 
herezeg Idaliof vidékéről hadait Baranyavárra vezette volna a török tábor 
elé, a lehetetlenségekhez tartozik ; katonáival az elmondottak szerént tizen
egy km. utat kellett volna délután három órától kezdve megtennie, a 
Karasicza árterén is átmennie, katonáit csatarendbe állítania és még győznie 
is, oly föladat, melyet egy ötvenhét ezer emberből álló sereggel megcsinálni 
nem lehet.

Az elesettek számát az írók 8000—17.000-re teszik; hadi zsákmányképen 
különféle ágyuk, puskák, lőpor, eleség, ökrök, lovak, tevék, szamarak és 
juhoknak igen nagy mennyiségét említik. E hadi zsákmányból, melyet öt 
millió forintra becsültek, Szulejmán sátora a bajor fejedelemnek jutott. 
A sátor érczből díszesen készített mű volt, tizennégy tornyocskával, mind
egyik végén arany gombocskával.

A dicsőséges csata hírét Savoyai Eugén vitte hírül Bécsbc, ki e 
helyütt vett először részt ütközetben, a kit Leopold a Ihr örömére saját 
drágaköves gyűrűjével ajándékozott meg. Caprara tábornoknak is nagy 
érdeme van e győztes csatában.

Az 1687-iki harczok ezzel nem nyertek befejezést, folytatták a küz
delmet egészen a tél bekövetkeztéig, mígnem Lotharingi Károly hadaival 
Eszéknél, Dünewald pedig Pozsegánál foglalt állást, odagyűjtvén a hada
kat téli állomásra, maguk pedig elhagyták a tábort, téli pihenésre haza 
mentek. Az eszéki had, mint hátrább fekvő kissé gyöngébb lévén, a Pé
csett és Siklóson elhelyezett katonaságnak még november közepe táján 
le kellett mennie Eszékre, míg ezek helyét Siklóson és Pécsett Batthyányi 
határőrei (granicz), huszárjai és a hajdúság foglalta el. Dünewaldnak 
1687. év november 28-iki jelentése szerént Pécset és Siklóst élelmi sze
rekkel is ellátták, mikor azonban Pécsről Kaposvárt is téli élelemmel 
el akarták látni, a két város közötti úton (mely akkor Boda, Helyesfa s 
Korpád irányában vezetett) tizenkét kocsi eleséget a kanizsai törökök el
fogtak. Ekkor utasítás történt, hogy Kaposvár élelmezését Simontornyáról 
nyerje, Pécs, Siklós és Trompa (V) fölötti intézkedéseket Vecclii gene
rálisra bízták, i)

Bárányavármegye az 1687. év augusztus 12-én vívott csatával a törö
köktől végkép megtisztult, bár tiz évig tartott még a véres és győzelmes

!) Siniciklas 1. in.
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harcz, melynek a zentai diadal s a karloviczi béke vetett részben vé
get. Eleget szenvedett azonban ez idő alatt is az örökösén föl- és levonuló 
hadseregektől, melyet mégis inkább tűrt. Eugén savoyai herczeg 1087-ben 
Vörösmartnál ütött tábort akkor, mikor attól kellett félni, hogy Nándor- 
fehérvárat a török elfoglalván, újra az országba tör. Baranyát Eugén tábora 
egészen megvigasztalta s a vármegye nemesei a tőlük telhető fénynyel 
vándoroltak Vörösmartra, üdvözölni Eugént s mikor meghallották, hogy a 
had szűkölködik élelmi-szerekben, éjjel-nappal hordtak oda össze mindent, 
mire ékes szavakban adott Eugén örömének kifejezést1) s Ígéretét be is 
váltotta, mert a töröknek 1087 óta nem volt itt többé nyoma. Mint ijesztő 
kísértet állott ugyan a vármegye szélén Szigetvár, mely néhány évig ma
radt még a török kezén és Pécsnek nem kis munkát okozott.

1684-ben történt, hogy egy Prebens nevűnek irt egyén szinleges ba
rátságot kötve a tőrökkel. Szigetvárra ment s a puskaporos-tornyot légbe 
röpítette, de előbb maga megmenekült. 2) Ez esemény nagyon óvatossá 
tette Szigetvár török várparancsnokát.

Mikor a bádeni őrgróf Pécsett megvette, a városban Thürigent hagyta 
födözetül 18 századdal, 7 V2 eskadronnal.

Alig távozott el hadaival a bádeni őrgróf, már hírét vette, hogy a 
tatár khán ezer törökkel s tatárjaival Eszéknél a Dráván átkelni igy’ek- 
szik, Szigetvár és Kanizsa védelmére. Hogy itt-tartózkodását lehetetlenné 
tegye, 1686. év deczember 19-én kétszás lovassal és ötszáz gyalogossal 
Szigetvár ellen indult; a várost éjjel lepték meg, melyben háromszáz ház 
állott megrakva élelemmel a tatárok részére, ezeket föl gyújtották, de 
ágyúik az éji harezban semmi kárt nem okoztak, míg Thürigen emberei
ből az ablakokon át hetet lelőttek. A város ez alkalommal elégett, de két 
malom megmaradt, mit Thürigen megtudván, 1687. év január 11-én Orlich 
őrnagyot küldte oda négyszáz emberrel, ki a malmokat fölégette. A 
törökök a várból kirohantak és Orlichot visszaverték. Május 19-én újra 
megtámadták Szigetvárat, mikor, Zeiler szerént, negyven török esett el és 
nyolez császári; de negyven ökröt és igen sok bárányt hajtottak el.

Ezentúl Vecchi folytatta Szigetvár ellen támadásait. 1687-ben titkos 
levelezésbe lépett Szigetvár parancsnokával, ki leveleiben a békés föladást 
megígérte. Yecclii erről értesítette Dünewaldot, de ez épen Eszék elfog
lalásával vesződvén, nem ért reá azonnal intézkedni. 1687. év január 23-iki 
jelentésében Dünewahl azt Írja Kapronczáról, hogy Vecchi levele foly
tán Tomavizből hidrészeket hozatván, Sopiánál, mely Szigettől délre fek
szik, hidat veretett a Dráván és ekkor két hódolt parasztot török levéllel 
Szigetvárra küldött, figyelmeztetvén a béget levélben tett ígéretére, bizto
sítván őt, hogy megadás esetén a törökök mindenüket elvihetik, még kí
séretet is kapnak. Mégis a bég megverette a követeket s védelemre készült, 
nem mint Vecchi mondta, a megadásra3) s a vár továbbra is tartotta 
magát.

l; Papanek 14(1. lap. — 2) Zeiler: Hungária 907. 3) Smiciklas i. m.
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Vecclii erre 1688. év április 14-én próbálta meg szerencséjét Sziget
vár ellen. Hadállást Turbóknál foglalt (melyet Zeiler 940. lapon hibásan 
Tembeknek nevezett). Utasítása volt ugyanis, a kiéheztetési eljárást meg
kísérlem. Április 12-én hallotta meg Vecclii, hogy Szigetvárról Jussuf  
agát Kanizsára akarják küldeni, jó híreket tartalmazó levéllel, mire Bi- 
schoffshausen alezredest százötven lovasból álló csapattal a vár alá kül
dötte, Jussu f aga kijövetelét megakadályozni, de a törökök kirohantak a 
várból s Bisclioffshausen kénytelen volt meghátrálni. A törökök Turbókig 
üldözték, hol azután a többiek segítségül jővén, negyven török katona 
s az aga halálát lelte s az életben maradottak a mocsarakba menekültek.

Sokkal szerencsésebbek voltak a törökök egy későbbi kirohanásuk 
alkalmával, mikor Vecclii kisded haddal s két ágyúval megkísértette Alyi 
és Szulejmánt majmolni, a helyett, hogy a már megkezdett kiéheztetési 
rendszernél maradt volna. A törököknek egy tömegesebb kitörésénél csak 
az mentette meg Veccliit a gyalázattól, hogy a véletlenül arra jövő 
norcamiai negyven ezred segítségére siethetett, hogy áldozatul nem esett, 
melyért Bécsben meg is rótták.

Később fönn is belátták, hogy e kisebb csapattal Pécset védeni s 
Szigetvárat ostromolni egyszerre nem lehet, miért is Königsegg gróf, őr
nagyot küldötték hadaival segítségül. Az elszigetelten álló utolsó sziget
vári bég, Alsán, 1690. év január 10-én kénytelen volt magát megadni, 
mire Bécsbe kísérték az átadás föltételeinek megállapítására.

így szabadult meg Szigetvár százhuszonhárom évi rabszolgaság után 
a törökuralom alól.



A török kiűzetésétől a szabadságharczig.

Megszabadulván Baranya a török járom alól, az uralkodó a hódított 
tartománynak szervezéséhez fogott. A szervezés első föladata lön a meg
hódított területek összeírása.

A czél egyelőre az volt, hogy az itt harczba vonuló katonaság élel
mezéséről gondoskodás történhessék s hogy a terület legértékesebb műve
lési ága, a bortermelés, melynek emléke még az 1664-ik téli hadjáratból 
maradt fönn, kizsákmányolható legyen.

Magára a népségre és annak paczifikácziójára keveset gondoltak; 
ez mindössze csak annyiból állott, hogy a népet a keresztény császár iránti 
hűségre megeskettették s kiadták a rendeletet, hogy a népség ugyan azt 
az adót fogja fizetni, melyet a török császárnak fizetett.

Az összeírásra Nagy György László, a Csáktornyái javak kormány
zója, ki mar a Zrínyi-féle elkobzott javak összeírásában részt vett, 
maga ajánlkozott, de úgy látszik, hogy nem egészen bíztak eljárásában 
s mellé rendelték Vincens Keresztényt, ki azután pécsi lakossá is vált. 
Ezek ketten együtt teljesítették az első összeírást. ')

A kijelölt czélt szemeik előtt tartva, először is a malmok összeírá
sához fogtak Pécsett és vidékén, Meszes, Árpád, Ürögh és Várkonyban. 
Pécsett a „Teche“ vize maga tizenöt malmot hajtott, melyek közül a leg
felső török állami malom volt, hol a puskaport készítették. A nagy kiter
jedésű malom négy sarkán tornyok állottak s a várszerü épülethez erős 
vaskapu vezetett. Az állam itt a puskapor készítését, Vincens ajánlatára, 
hosszú éveken át folytatta. Pécs város szőllőinek, majd a városnak, török

!) Benig. Resol. l>2. lap.
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nevekkel jelölt utczái, házainak és lakosainak névszerinti összeírása után, 
az összeírok a vidékre fordították gondjukat.

A vármegyének fogalma teljesen hiányzott, hanem egy nevezetesebb 
város vidékét egyszerűen tartománynak hívták. Mivel pedig a közeli török 
erősségek, mint Nádasd és Szászvár, mind elpusztultak, Mohácsot pedig 
fölégették, így Baranyavármegye két tartományra oszlott: a siklósira és 
a pécsire, mely utóbbihoz a török alatti pécsváradi, szászi, szentmártoni, 
dombóvári és mohácsi nahiékat is hozzá csatolták. A pécsi tartomány 
Tolnamegye egy részére, sőt Somogyra is kiterjedt, hol ismét a kaposvári 
tartomány vitte a szerepet. Ellenben Siklós tartománya, a siklósi és sellyei 
uradalmakon kívül alig terjeszkedett. Nyugatra pedig Szigetvár még török 
kézen lévén, ez a rendezést ott akadályozta; elfoglalása után külön tarto- 
mánynyá alakították s külön kezelés alá is került.

A mily élénkség mutatkozott az egyes városokban, olyan nagy volt 
a szomorúság a tartományban. A keresztény vidékről már korábban be
törő hadak a török uralom alatt álló magyarsággal igen kegyetlenül bán
tak, elrabolván tőlük mindent, a mit csak elvinni lehetett. így történt, 
hogy egy jövő had hallatára a nép barmaival az erdőségbe menekült, hol 
földalatti lakások voltak s csak a hadak távoztával bújtak elő odúikból, 
sőt voltak népek, melyek nem is építettek házakat, hanem az ős ember 
példájára barlangokban laktak, mint ezt különösen Gyűd lakóiról említik.

Mielőtt a bádeni őrgróf Pécs ostromára jött volna, Gerencséről (elpusz
tult község Barcs és Sellye között) azt Írja hadi jelentésében, hogy: „E 
vidéken mi terményt se lehet kapni, mert a horvátok, őrvidékiek s talán 
a tatárok is annyira elpusztították, hogy azt fölségednek le sem Írhatom. 
A térképek szerént azelőtt sok falu lehetett e vidéken, de alázattal csak 
azt jelenthetem, hogy én eddig semmit se találtam mást, mint ma egy 
magas fűvel benőtt égett falut, ha azonban belebb lakott falvak találha
tók, úgy azok föntartásáról mindenkép gondoskodni fogok.“ 1)

Ily körülmények között ott fönn azt határozták, hogy Pécset és Sik
lóst egészen törölni fogják, részben, hogy a török újra be ne fészkelhesse 
magát, részlten, hogy újabb rendezésnek útját ne állja s e szándéktól csak 
akkor tértek el, mikor a belsőbb tartományokban mégis találtak — bár 
csekély — népet s az 1687. év augusztus 12-iki csata a török erejét Bara
nyában végkég megtörte.

Az első összeírás ily körülmények után nem vezethetett sikerre. Úgy 
látszik, hogy N agy  László több teendői között az összeírást nagy részben 
Vincensre bízta, ki se magyarul, se horvátul nem tudott, a néppel ma
gát meg nem értethette, sőt félt tőle. Innen van, hogy ez összeírásban 
oly sok elhagyott községet találunk, melyekben már alig egy évre az ős 
lakókat találjuk, mert a nép a török uralom alatt is csak akkor látta urát, 
ha az adót szedni jött s Vincenstó'l is az erdőbe menekült. Innen van,

p Die Eroberung in 1686. 106. lap.



A RZABADSÁGHARCZIG. 4!)!l

hogy ez összeírásban a helységek neveit úgy elferdítették Vincens és 
hasonló utódai, hogy azokra még a helyi viszonyokkal ismerős is sokszor 
alig bír ráismerni. Pl. Doron, Igut, Derehot, Gasat, Wolga, Billan stb., 
melyek alatt Turony, (tyűd, Terehogy, Kásád, Boly és Villány értendők.

Az összeírások e tökéletlensége okozta, hogy az intéző körök min
dig újabb embereket küldtek, minden újabb összeírásra újabb, határo
zottabb kérdések megfejtését tűzvén ki nekik föladatul, melyek azonban 
a viszonyokkal nem ismerős ember előtt annak igazi képét homályosabbá 
tették s a sok évről-évre való összeírások mellett hosszú évek sorára volt 
szükség, míg a zavart állapotokat csak kissé is rendezhették.

A későbbi összeírások legtöbbje csak néhány falura, vagy egy vi
dékre terjedt ki, a mint azt szabályozni, adományozni akarták, vagy a 
neo acquistica comissio igényei, újabb telepedések, adókirovási czélok kí
vánták. Csupán egy összeírás van 1696-ból, melyet (Jsanaki Mihály vesz
prémi kanonok s apát, úgy Szigszi kanonok teljesítettek. Ez összeírás az 
egész vármegyét fölöleli s úgy látszik, a kivánalmaknak végre megfelelt, 
bár ebben is vannak hibák, mert több községet kétszer is lölvévén, mint pl. 
Bisztricze, Bakócza, Farkasfa stb. községeket, általános adatait csak meg
rostálás mellett lehet használni. 1)

Kiküldötteik megjegyzik, hogy e nyomorult vármegye (miser comitatus) 
csak most szabadulván ki a török járom alól, eddig tőle semmi nyugalma 
nem volt s a folytonos hadi fölvonulások miatt valóságos csatatérnek ve
hető, melynek még a török időben is négyannyi lakója volt. Összesen 273 
lakott községet találtak, illetőleg írtak össze Baranyában. Számadásuk 
végén mégis azt jegyzik meg, hogy Baranyában 254 község van, mi a 
valónak meg is felel, mely összegből le kellene számítani Mosgó, Szent- 
Egyed, Szent-László, Báttaszék, Nyék, Décs, Mányok, Váralja, Czikó, 
Máza, Győré községeket, melyeket a küldöttek Baranyához csatoltak. Látni 
való, hogy nemcsak a lakosság nagy része hiányzott, de a falvaknak is 
3/ 4 része, melyek a török hódoltság előtt léteztek. A följegyzett falvak a 
többnyire máig létezők, de jegyeztek föl ma már nem létezőket is, minők 
Bakos, Szent-Pál, Baski, Nyerges, Mikó, Emény, Bekefa stb.

A vármegyének lakossága általában magyar, csak Pécsett találunk né
met lakosságot s Pécsváradon néhányat, ráczság azonban több van, Pécset 
is bele számítva, összesen negyvennégy községben. Ezek vallását nem 
jegyezték föl, de a később elősorolandó görök kath. vallásu községek 
mind benne vannak s azon kívül ama községek is, melyek lakói ma is 
katholikus ráczok. Vannak ezeken kívül községek, hol a ráczság a ma
gyarsággal vegyest lakik, minők Laskó, Duna-Szekcső, Kókesd, Nádasd, 
Hidasd. Némely községeket, minők pl. Sásd, Rácz-Tőttős stb., melyek 
előbb virágzó görög katholikus rácz községek voltak, az összeírás föl 
sem említ. i)

i) Lásd „Országos Levéltáriban.
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x\ ráczság általában a Kozár, Udvard vidékéről Villány és Baranya- 
vár leié húzódó vonalon, a Dima-mentén települt le. E kívül egyes sziget
vidékek vannak Pécsváradon s a Hegyháton. Látszik, hogy e vonalakon 
volt a nagy hadút, ez lett néptelen s így ezt foglalta el a rácz népség.

A lakosság a községekben igen gyér, legtöbbnyire csak 6—7 család 
lakik egy községben. Kevés ama községek száma, hol 16—20 család van. 
Pécs 180, Siklós 115, Dárda 75, Pécsvár 19, Nádasd 23, Vörösmart 20, 
Pellérd 4-1 család-lakossal rendelkezik. Az egész megyét 2554 család lakja. 
Ezek összesen 2380 szarvasmarhát bírtak, 6886 hold 1‘öldet és 4430 kapa- 
szőllőt műveltek. Látható, hogy e népség, a hadak által folytonosan zak
latva, csak épen annyi földet művelt, a mennyi életföntartására elkerül
hetetlenül szükséges volt. Lehet, hogy ezt kényszerűségből tette, elvonván 
tőle lassankint a földeket is, mert alig képzelhető, hogy e területen mi
ként gyarapodhatott volna meg a török alatt oly óriási mértékben az erdő
ség, hogy ezt a kiűzetés idejében alig lehetett másnak, mint egy óriási 
erdőterületnek tekinteni, holott a török uralom előtt alig IV2 — 2  kilomé
terenként állván egymáshoz a falvak, alig lehetett annak említésre méltó 
erdeje. Szellőjét az akkori baranyai lakos csak a maga italára művelte. 
Mutatja az, hogy lakói egyáltalán nem tekintették, vájjon talajuk alkal
mas-e a szőllőművelésre, vagy nem, hanem egészen a síkon, sőt a Dráva- 
mentén is termesztettek bort, melynek partjait hosszan és szélesen pos- 
ványok ölelték.

Fölemlíti ez okmány egyúttal az 1696-iki földbirtokosok neveit, mely- 
lyel egyúttal igazolva látjuk azt is, hogy az alább említett neo acquistica 
comissio, mely már a következő évben elkezdte itt működését, mennyire 
fölforgatta a vagyoni viszonyokat.

A fiskaiitás Vincens működése folytán a legtöbbet tett ki s összesen 
73 községet számlált. Utána jön a Draskovics-család 25 községgel, a pécs- 
váradi apát 29 községgel. Eszterházy nádor már újabb adománynyal Dom
bóvár és Sásd vidékén 15 községet bírt. A pozsonyi ápáczák 3, a fehér
vári custus 2, a fehérvári káptalan 7 községet bírt. Oly nemesek, kiknek 
egy, vagy két községük volt: Jankovics István, Dobi Mihály, Csanádi 
Ferencz, Szegedi Pál, Kállay György, Szabó György, Király .János, Saty 
Pál, Szabó Tamás, Bezerédi István, Somogyi Adám, a pálosok egy, a 
szigetvári generális (Hűin) egy falut bírt; kisebb birtokosok voltak: Ka- 
bana András, Nemes András, Tóth János, Göndör Mihály, Talpas Adám, 
Barusics János; két község tulajdonosának nevét a bizottság nem tudta 
kifürkészni; két községben több földesur volt. Szent-Király, Nagy-Peterd, 
Kis-Peterd, Nagy-Váty, Dencsháza, Katádfa és Szent-Márton (Kis-Szent- 
Márton) nemesnek vallotta magát, de csak az első bírt arra okmányt is 
fölmutatni.

Ide kell még számítani a pécsegyházmegyei papság által bírt ötven 
községet, melyről alább emlékezünk meg.

Vincens Keresztólynek, miután Nagy László is reá bizott mindent, 
U népek megosketése után az adó beszedése mellett, mely a tizedekből
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állott, csakis a gazdasági teendők maradtak. Pécsett, Siklóson s egyebütt 
a török állam nagyobb területeket bírt, melyeket még a törökök vetettek 
be; ezeket aratni s újabban művelni kellett, mert a népség vonakodott a 
munkától s a behívásra az erdőkbe menekült.

Nagy mennyiségű szellőt is kezelt Vincens, mely a Pécs és Mohács 
közti vidéken jó terméssel kecsegtetett, bár a katonaság a szőllőkbe jár
ván gyümölcsért, igen sok kárt tett. Mohács, Sásd, Dombóvár és Kapos
várról azonban kedvezőtlen eredményeket jelentett Vincens, részben a 
rossz termés miatt, részben mert egyik-másik hely egészen leégett.

Vincens jelentései a kormányhoz elég részletesek; sátarkodásának 
eredményét azokban bőven olvashatni. *)

Az elfoglalt „tartományok“ vallási viszonyairól az állam akkép gon
doskodott, hogy Szécheny Pált, a ki partibus infidelium volt csak pécsi 
püspök, 1687. év augusztus 8-iki kinevezéssel a veszprémi püspökségbe 
helyezte s ugyanaz nap Radanay Mátyás zalavári apátot és scardoniai 
t. püspököt nevezte ki pécsi püspökké.i) 2)

Sohasem látszott e püspöki székre valaki alkalmasabbnak, mint Ra
danay, akkor 57 éves férfiú, ki nemcsak zalavári apát, de egyúttal vár- 
parancsnok is volt s ki saját alkotta kisebb hadát maga vezette a küz
delembe. Részt is vett a törökök kiűzésének harczaiban. Kanizsa, Babócsa, 
Berzenczénél és Verőcze mellett szerzett hadi érdemeiről az akkori vezé
rek elismerő nyilatkozatokat állítottak ki részére. Sőt hadával Baranyában 
is szerepel: ő vette be az akkor még török Mohácsot.

Ez expeditiójáról tudjuk, hogy hatszáz ember élén állott, melyből 
a török a mohácsi erősségből való kiűzetése alkalmával elvesztett hét em
bert. 3) Akkor még alig hitte, hogy annak egykor püspöke lesz.

Tulajdonaihoz tartozott az uralkodó házhoz való hűsége, melyért 
az akkori szabadságharczokban elfogatott és Németújvárott egy évi rab
ságot szenvedett, valamint a hazaszeretet is, melyet irataiban sohasem 
említ másképen, mint „dulcis patria“, miért a Corpus Juris is megörökí
tette nevét. (II. 74.) Érdemeinek elősorolása után e szavakkal zárván be 
közlését:

0  Deus Adonai 
Da plures Radonai.

Hozzá járult ehhez, hogy a helyi nemzetségek nyelveit is mind beszélte. 
E zivataros időkben ily katonás papra volt itt szükség, ki uralkodójához 
hű, szereti hazáját és vallását. Koller őt katonás és heves vérű embernek 
jellemzi s így történt, hogy a rajta elkövetett méltatlanságok okozta súlyos 
fajdalmaiban keserűbb volt ellenfelei iránt, semhogy a társadalmi illem 
által magát mérsékelhette volna. Hozzá tehetjük ehhez, hogy többször 
saját excentritása okozta bajait.

Egészben véve azonban Radanay nagy jellem, melyet ha pongyola-

i) Neoreg. fasc. 1211. Nr. 19. — 2) Lib. Reg. 19. 56. — Bár e püspökről szóló iratok
következetesen Radonny-ntxk Írják öt, kénytelenek vagyunk, Koller után, a Rndnnuv nevet
megtartani, mert ő magát mindig ekkép irta. — 3) Mon, Vat. II. II. 104,
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ságában mutatunk is be, fönkeltségében magasan fülüláll mindazokon, 
kiket a végzet bírálóinak rendelt s fölükül magas jellemével a XVIII. 
század összes püspökein.

A király 1587. év augusztus 8-án kinevezte püspökké, de a püspöki 
jövedelmekről a haza zivatarai között nem gondoskodott. Alig zajlott le 
az augusztus 12-iki nagyharsányi ütközet, mikor Radanayt már Pécsett 
találjuk. A püspöki székházba nem mehetett, mert azt Vincens foglalta 
el. Utasítása volt, hogy mindent úgy vegyen át, mint azt a törökök kezén 
találta, a székház pedig földszint kincstári magtárul szolgált. Emeletén 
maga Vincens lakott.

Az éles elméjű püspök előre gondoskodott arról, hogy megtudja, mely fal
vak illetik a püspökséget, hogy onnan tizedeit húzhassa, de ezzel ellentétbe, 
sőt összeütközésbe jött Vincenssel, kinek utasítása volt, minden faluban 
a „császár“ részére szedni a tizedet. Meglehetett volna talán békés úton 
oldani a kérdést, de Radanay oly embernek festi Vincenst, ki a bort 
nem veti meg. Lehetett volna-e a különben magyargyűlölővel alkuba eresz
kedni, ez kérdés marad.

Bizonyos az, hogy Vincens hivatalos értesítést nem nyervén a püspök 
kinevezéséről, őt püspöknek el nem ismerte, mit jelentéseiben többször 
nyilvánít s a püspök által az egyes községektől beszedett tizedeket erő
hatalommal elvette.

A püspök nem a fölsőséghez fordult, hanem Vincenst támadta meg 
augusztus 27-én hozzá intézett levelében, melyben tizedeit kérve, mindenütt 
bebizonyítani Ígéri, hogy Mncens őfölségének nem adminisztrátora, hanem 
defraudátora (megcsalója). „Tudna-e, úgymond, e vidék fölött egy néma, 
síiket és vak rendelkezni? Néma, mert az itt lakó népek nyelvének egyi
két se beszéli (németek még akkor nem laktak itt); süket, mert senkit 
sem akar meghallgatni még a legigazabb dologban s e ; vak, mert semmi 
módon se lát, hogy hogyan kellene e nyomorult népet a rablóktól meg
védeni. Mutsssa meg a levelet annak, a kinek akarja, de ő a leghaszon
talanabb ember a vidéken, mert több kárt tett Pécsett, mint hasznot.“

Vincens a kibékülés helyett a levelet fölküldötte a kormányhoz, de 
egyúttal több községnek a bizonyítványát is mellékelte, melyeket az ő 
sugalmazására állítottak ki, erős színekkel ecsetelvén a püspök eljárását, 
ki botbüntetéssel fenyegette őket, ha nem fizetnek. Vincens azzal ámította 
a népet úgy mint a kormányt, hogy a püspöki adó elfogadása esetén ket
tős adót fizet s hogy a nép zavarban van, nem tudván, kinek fizessen.

A viszony tehát Vincens és Radanay között mindig élesebbé vált. 
Vincens hatalmában bírta a népet, helyzete tehát sokkal könnyebb volt, 
mint Radanayé, kinek emellett térítés-munkálataival is öregbítette az ellene 
fölhalmozódó ellenszenvet. Pécs város nagy részében s a vidéken, is igen 
elterjedt az unitárius vallás. Ennek kipusztításához katonás erélylyel fogott 
a püspök és sikerült is neki azt kiirtani. Haas megjegyzi, hogy 1686. év 
novembertől, 1688. év novemberig 2200 áriánt és törököt kereszteltek meg. 
1680. év január 2-án tizennyolez török és nemsokára ismét huszonhat török



RADANAY MÁTYÁS 
pécsi püspök.

(A pécsi püspöki palotában őrzött olajfestményről.)



A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐLr.04

és árián tért meg.1) Az anyakönyvek rendszerént nevek említése nélkül, 
tömeges megtéréseket jeleznek. De a fölhasznált eszközök nem látszottak 
a humánizmus elveinek megfelelni; papjai, templomai, harangjai még a 
katholikus népségnek se voltak. A püspök egymaga óriási munkát vég
zett a kezdő években, de annál nagyobb is volt az irányában nyilvánuló 
elégedetlenség. Erőszakos eljárása miatt ismételt panaszok mentek a kor
mányhoz, melyek támogatták Vincens álláspontját, a püspök ellen bará
tokat keresve önmagának. Mégis Radanaynak az 1690. év junius 10-én 
kelt rezoluczióval sikerült kinyerni, hogy Vincens a püspökségi javak 
rendezéséig, melyet lelkére kötöttek, a püspöknek pénz- és borjárulékát 
múlhatatlanul kielégítse. 2)

Hozzájárult ehhez az is, hogy az „édes hazát“ szerető püspök várme
gyéjét magyar kormányzási modorba akarván önteni, kieszközölte idő
közben Baranya főispánjává való kineveztetését, azzal indokolván e kérel
met, hogy az ő alattvalóinak csakis ő lehet a főispánja.

A kinevezési okirat ugyan nincs meg s így nem tudjuk, hogy a 
kinevezés mikor történt, de hogy megtörtént, azt maga Radanay említi 
meg a fejedelemhez 1692. év április 10-én irt levelében, hogy abba tör
vényszerűen installálták és az esküt is letette.3)

Radanay tehát nemcsak az egyházmegyét szervezte, de egyúttal a 
közigazgatási hatóságot is. E föladat annál nehezebb volt, mert az erők 
s eszközök teljesen hiányoztak s oly munka volt ez az átalakulás kezde
tén, melyet egy ember meg nem győz.

Radanay főispáni működésének nyomát megtaláljuk az 1696. évi ösz- 
szeirásban. A vármegye ekkor már három kerületre oszlik föl, mely föl- 
osztást bizonyára Radanay tervezte. Az egyik a pécsi, mely a mai Baranya 
nyugati oldalát foglalja magában, északról délnek a siklósi hegylánczig 
s annak nyugati ormától a Dráváig húzódik. A siklósi kerület a siklósi 
és báni liegylánez öbleiben terült el, melynek főbírája Glandovics János. 
A Mohács, Duna-Szekcső és Pécsvárad vidékén lévő harmadik kerület fő
bírája Deksomeniovics László volt. Főispáni tisztében járt el Radanay 
akkor, mikor a régi dikális jegyzéknek alapján magához ragadva az egy
házmegye birtokait, azokat ugyanaz alapon a káptalannal megosztotta. 
Ez legfényesebb bizonyítéka páratlan igazságszeretetének, mert e fölosz
tás által épen ő maga károsodott, mert a püspöknek csak tizennyolcz falu 
jutott, ezek közt Pécs városa is, a káptalannak pedig huszonkilencz s e 
kívül kapta a prépost Túronyt és Cserdit, a kustos pedig Velint. Nem 
csuda tehát, ha a káptalan Radanay jogutódával e miatt, harczban élt, 
mert nehezére esett a már egyszer bírt javaktól magát megfosztva látnia.

Radanay mint főispán csak kevés esetben nevezi magát Baranya 
főispánjának, hanem az egyházmegye mintájára pécsi főispánnak szereti 
magát mondani. E honi törvényen és szokáson alapuló újítások még job
ban elborították Vincens és barátai szivét s fölébredt bennük az eszme,

!) Gedenkbuch 68. — 2) Bonig. Resol. 1690. év, 6. lap. 3) Brüsztle 1. 4.r>6.
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a püspököt valamely módon eltávolítani, annál is inkább, mert Radanay 
ez ellenségeinek visszaéléseit, mint alább látni fogjuk, kérlelhetetlen szi
gorral s éles stylusban szokta a fejedelem tudomására hozni.

Sikerült Vincens és társainak bizonyságokat szerezni arra, mintha 
Radanay becsmérlő kifejezésekkel élt volna a fejedelem ellen. A püspök 
e panasz hallatára személyesen ment Bécsbe 1688-ban, állhatatosan tagad
ván e rágalmakat, de a számtalan panasz Radanaynak a hittérítés körül 
elkövetett erőszakosságairól s Vincens sugalmazása, a gyanúnak oly mély 
gyökerét fejlesztette, hogy e vizsgálat végleges teljesítésére s a versengés 
kiegyenlítésére két királyi biztost küldöttek 1689-ben Pécsre. Az egyik 
Tullius Miglio de Prumberg báró, a másik Mellnek Tivadar volt, a neo- 
acquistica comissio tagja. Tullius Miglio báró kezdetben iparkodott is a 
kedélyeket lecsillapítani s bizonynyal megtanulta ismerni a püspököt s 
annak nyers igazságszerétét, mert a biztos iránt nem is hallunk semmi 
panaszt Radanay ajkairól, egyben azonban mégis gáncsot talált, t. i. a 
hittérítés munkájában, melyben a katonát a püspök nem tudta levetkőzni.

A kormánynak pedig valamint egyrészről az volt törekvése, hogy a 
népek vallása minél inkább összeforrjon, úgy másrészt a kedélyek lecsil
lapítására is gondolt. Pécsett és vidékén pedig e részben nagy kérdés 
megoldása került szőnyegre, a schismatikusok vallási kérdése, melyet a 
hevesvérű Radanayra nem lehetett bízni. Valószínű tehát, hogy Tullius 
Miglio fölsőbb jóváhagyás mellett tette meg ehhez lépéseit.

1690. év január 10-én a püspök alispánjaival és a nemesi birákkal 
valami vizsgálatról a városba térvén vissza, Tullius Miglio karhatalommal 
reájuk támadt, .alamennyit rabul ejtette s a püspökkel együtt még az éjjel 
Szigetvárra vitette fogságba a nélkül, hogy eljárását bármivel is indo
kolta volna.*)

Ez alatt Tullius Miglio megtette az intézkedéseket, hogy a vidék 
összes schizmatikus papjai Pécsett összegyűljenek. Orahovicza, Graboni, 
Fehérvár, Döbrököz, Simontornya, Ozora, Pécs, Dombóvár, Sásd rácz es
peresei s e kívül még tizenkilencz küldött vett a január 18-án tartott 
gyűlésen részt. A gyűlést a jezsuiták monostorában tartották meg, hol 
Tullius Miglio szép beszédet mondott, melylyel nevezetteket a római k a to 
likusokkal való egyesülésre szólította föl, mit azok meg is Ígérvén, hatá
rozatba ment a római pápa fölsőbbségét elismerni s ennek tényleges ke
resztülvitelére minden évben háromszor a rácz pap a kath. templomban 
mond misét saját szertartása szerént s ugyanígy a kath. pap a rácz- 
templomban. A jezsuitáknak a rácz templomokban bármikor lehet szóno
kolni és hitoktatást tartani s hogy pap-jelöltjeiket a pécsi jezsuiták fog
ják nevelni. A gyűlést Tullius Miglio vezette, de jelen volt ott Vecchi 
Gábor báró, Szigetvár és Pécs várparancsnoka, Melmek Tivadar és Jany  
Ferencz szeréini püspök, ki azután nagy sokadalom előtt a jezsuiták 
templomában ünnepélyes misét mondván, a schizmatikusok az egyesülésre 
az esküt le is tették.2)

i) Brüsztle I. 441. — 2) Koller VII. 153.
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Radanay püspököt, az ünnepélyes zsinat lezajlása után, szabadon 
bocsátották, de az alispánt és a nemesi bírákat elővigyázatból visszatar
tották. S valóban a püspök nem is késett, elfogatására vonatkozó paran
csát őfölsége elé már január 22-én előterjeszteni, hol azonban nagyon is 
éreznie kellett, hogy mennyire hiányzik Magyarországon az alkotmányos
ság. Tullius Miglio azonban nem késett, a haragos püspök kedélyviharát 
lecsendesíteni. Ugyanis a püspököt Tolnamegye főispánjává már 1689. év 
szeptember 15-én nevezte ki a király, de a kinevezést Tullius Miglio csak 
szabadon bocsáttatása után kézbesítette Radanaynak s a heves katona
püspöknek valóban csodálni kell gyermeteg kedélyét és ártatlan örömét 
kineveztetése fölött. Február 1-én átirt Pécs városához: „íme — úgymond — 
nem hogy a püspökséget el akarnák tőlem venni, de őfölsége kegyelme 
Tolna főispánjává tett.“ Azért senki se menjen az ő három ellenségéhez, 
köztük az infámis Vincens inspectorhoz; jövő vasárnap nagy misét tar- 
tand — írja tovább — a jezsuitáknál. Kinek tehát jó ruhája van, az jöj
jön el és imádkozzék a hazáért. 9 E mellett Tullius Miglio magát Radanay 
panasza ellen eleve biztosítani akarta és G yörgy Iíiacinth dominikánus, 
akkori hosszú-hetényi plébános, január 30-án arról állított ki bizonyítványt, 
hogy január 10-én (?), a püspök elfogatása napján, Tullius Miglionál volt 
ebéden s a kir. biztosnak mindkét fia, Károly és Ferencz, otthon vol
tak s így abban részt nem vettek.2)

Azt azonban Tullius Miglionak be kellett látni, hogy a püspök 
anyagi helyzete tarthatatlan, miért közben járt, hogy annak biztosítására 
nézve a kamarával megállapodás jöjjön létre, mely 1690. év szept. 7-én 
Bécsben megkötött egyességgel teljesedésbe ment. E szerént a püspök 
átveszi öt évre mindama javakat, melyekről igazolja, hogy azok a püspök
séghez tartoztak, föntartván a kincstár azokban a harminczadot, az acci- 
sokat s korcsmáltatást, mint királyi jogokat, de tartozik hadi czélokra ezer 
mázsa lisztet szolgáltatni, mit ha meg nem fizetne, a bér azonnal megszű
nik. Joga azonban a kincstárnak, ha egy-egy falura nézve őfölsége más
kép intézkednék, arra nézve a bérlet a bérösszeg aránylagos leszállításával 
megszűnnék.3)

Radanay azonban még ezzel sem ért czélt. A püspöknek ugyanis 
igazolnia kellett volna az egyes javakhoz való jogát, ámde ez igazolást 
se Vincens, se N agy  László nem fogadták el, kik egyes falvak jöve
delmeit részben kibérelték a kincstártól, részben bérbe adták Pávics Ig- 
nácznak, ki Pécs városának egyik előkelő polgára volt s ki e bérletekkel 
dús gazdaságot szerzett. Ezekhez járult még Igmándi Sámuel kaposvári 
provisor.

Radanay egész epéjét öntötte ki a püspöki javak — véleménye sze- 
rénti — fosztogatói ellen hozzájuk czimezett leveleiben. Jogilag ugyan nem 
lehetne Vincenst és Nagyot kárhoztatni, de bűnösek annyiban, hogy jobb 
meggyőződésük ellenére tartották maguknál a püspöki javakat s nem elé-

!) Brllsztle I. 443. — 2) Brüsztle III. 87. — 3) Brüsztle I. 433.
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gedtek meg azok közönséges jövedelmével, hanem erősen zsarolták az 
amúgy is nyomorult népet. Mutatják ezt az ismétlődő panaszok, melye
ket a lakosság a kamarához terjesztett s más elszórt levelekben foglalt 
nyilatkozások. Radanay keserű leveleinek semmi hatását sem érezte, javai
nak megvédése végett tehát a kormányhoz tett előterjesztést s Vincenst 
az 1690-ik év második felében csakugyan Becsbe hívták, bár ez látszik a 
három közül a legártatlanabbnak.*)

Vincenst nem sokára Pávics, Nagy  és Sluczky  Wladislav követték, 
kiket 1691. év márczius havában is Bécsben látunk. Ez urak védelme azon
ban erősen Radanay rovására esett s hatalmas szövetségeseik maradtak 
még Baranyában is, hol első pártfogójuk, Tullius Miglio volt.

Nincs ugyan eddig semmi történeti bizonyíték reá, de alig lehet ké
telkedni, hogy a prédikátorok szerzetét, kiket általában dominikánusoknak 
hívnak, Tullius Miglio hozta Pécsre s ama házat és mecsetet, melyet 
1690-ben a pécsi főutczában bírtak,2) Tullius Miglio ajándékozta a szer
zetnek. Elkeseredetten folyván ugyanis a küzdelem a püspökkel, Tullius- 
nak engedelmes papokra volt szüksége s legtöbb hasznát vehette épen a 
dominikánusoknak, kiket a pápa többféle előjogokkal tüntetett ki.

Ezek segélyével gyakorolta Tullius Pécsett a lelkihatóságot, de egy
úttal Radanay leghívebb falvaiba, így Kővágó-Szőllősre és Hosszú-Hetényre 
is dominikánusok jutottak, kiket a mit se gyanakvó püspök, alpapság 
hiányában, szívesen fogadott.

Miként avatkozott be Tullius a püspöki teendőkbe s miként akarta a 
püspököt lehetetlenné tenni, mutatja a Tullius részéről Tlierhócz Tamás 
K.-Szőllősön székelő dominikánusnak kiadott utasítás 1690. év febr. 17-ről, 
hogy Szent-Gálra menjen gyóntatni. Radanay ellenmondása, exeommuni- 
catiója és suspentiója érvénynyel nem bírnak s a szerzetnek meg van a 
pápától nyert ama előjoga, hogy tagjai bárhol gyóntathassanak.3) Brtisztle 
e dominikánus barátot adott feleletéből piszkos jelleműnek (sordidus cha
racter) nevezi.

Tullius azonban nem késett a hű dominikánusokat megjutalmazni 
s egy malmot ajándékozott a szerzetnek, mit ugyan darab ideig csak 
bérbe bírhattak a kincstár szükségletei miatt, de a neo acquistica comissio 
útján véglegesen megnyertek,1) sőt nem átallották, a plébániák adminisz- 
trácziójáért még külön jutalmazást is kérni.5)

Ellenséges lábon állott Radanay még Jani Eerencz szerémi püspök
kel és testvérével, kik alkalmasint szerették volna, ha egyik-másik a pécsi 
püspökséget megkaphatta volna. Az apát Mohácsot, a nyilvánvalólag 
püspöki birtokot magának foglalta el. Hozzá csatlakozott Vecchi Gábor, 
Pécs és Szigetvár várparancsnoka. Ez utóbbi valószínűleg Radanay poli
tikai működésében talált gáncsot.

A Magyarországot elnyomni törekvő kormányzat a kir. biztost s a

i) Brüsztle I. 446. — 2) Pécs város levéltára. — 2) Brüsztle III. 426. — 4) Diaria 
Neoac. Con. p. 82., 48. — &) U. o. p. 82.
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várparancsnokot, oly politikai jogokkal ruházta föl, hatalmi körük oly tág 
és korlátlan volt, hogy a főispánság teljesen fölöslegesnek mutatkozott és 
Radanay nem tehetett semmit, mibe egyik-másik be nem avatkozott volna. 
Vecchi (olvasd Veki) e téren főleg Jani tanácsaival élt. Azért Írja Rada
nay egyik levelében, hogy soha még az ellenség se bánt oly vad módon 
vele és a szomorú néppel, mint e két „leopárd“. Azért volt oly nagy 
gyűlölete az olaszok ellen (Miglio, Vecchi, Jani olaszok voltak) s Írja 
egyik levelében, hogy nem fog megyéjében olaszokat tűrni. Lehet, hogy 
a főispáni hatóság körének e nagybani korlátozása ellen fakadván ki, 
mondhatott Radanay olyasmit, mit Vecchi fölségsértésnek minősített s 
mi miatt Radanayt 1691-ben elfogatta és Szigetváron börtönbe vettette. A 
nép azt hitte, hogy ott van elzárva, de Vecchi Bécsbe vitette, hol közel 
egy évig tisztességes őrizet alatt szenvedett.

Baranya népei Radanay eltávozásával még nagyobb bajba kerültek. 
O volt az mégis, ki a magyar népet a pusztában kiáltó szavával némikép 
védte; ő volt, kinek keserű kifakadásaitól s följelentéseitől némikép mégis 
tartottak, ki nem félt megmondani, hogy a kincstárat illető pénzek, a püspöki 
jövedelmek s a nép verejtéke a tobzódásnak, játék és mulatságoknak es
nek áldozatul (. . . in compotationes lusus convivia et in maschcaras et 
meretrices cedunt).1) 0  volt, ki nyíltan fölhívta a kormányt, hogy jöjjön 
ide, nézze és győződjék meg róla, mit művelnek itt ez urak.

Radanay hatalmát tehát megtörték, de volt egy utóda, ki az ő nyom
dokain járt. Ez Visa János de Mártiul volt, előbb k.-szőllősi plébános, 
kit Radanay maga mellé vett kanonoknak s püspöki vikáriussá tett. Visa 
János hatalma azonban csekély volt ahhoz, hogy valamit tehessen, bár 
a vidék s első sorban Pécs városa is hozzá fordult panaszával, hogy árván 
maradtak s nincs Istenen kívül pártfogójuk, mert a kik pártjukat fogni 
akarnák, azokat igaz mondásukért persequáják. Pinderóczy László, ki 
hihetőleg Radanay alispánja volt, semmit se tehetett, sőt maga is véde
lemre szorult.

Radanay távozása után a püspökséget azonnal Jany  Perencz foglalta 
el, kinek első intézkedése volt, Visa Jánost nyilvános úton elfogatni s 
börtönbe vetni s helyette, mint a pécsi kerület panaszában előadja, oly 
parochust nyertek, kit botrányos élete végett se lehetett volna megtűrni, 
de ki azután a beütött ragályos járvány miatt innen meg is szökött.2)

A Bécsben időző püspök elleni vádat nem vették föl a rendes tör
vénykezés kerékvágásába, hanem arra támaszkodtak az udvaronczok, hogy 
a heves vérű férfiút vallatás és más zaklatások által újabb kifakadásokra 
lógják ingerelni, de csalatkoztak. Radanay tiltakozott az ellene fölhozott 
rágalmak ellen, a megtorlás vádját emelte s vizsgálatot kért annak bizo
nyítására, hogy melyek az ő érdemei s mily haszontalan emberek rágal
mazói. Kérte, hogy a megejtett vizsgálat után foszszák meg őket hivata
laiktól, őt pedig állítsák vissza becsületében, melyet a világ minden kin-

i) Brüsztle I. .449. — 2) Brüsztle BI. 420.
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ősénél többre tart. Sajnos, nem tudta még akkor, hogy a kamarilla embe
reivel áll szemközt.

Radanay e védelméhez hozzájárult, hogy úgy a pécsi districtus, mely 
alatt ama kor szellemével egyezőleg egész Baranya értendő, valamint Pécs 
városa kérelmet intéztek a királyhoz, melyben Radanayt pártfogásba ve
szik és semmikép sem engedik, hogy „német kezében“ maradjon.

A fölsőbb hatóság tehát zavarban volt. Nem tudta, hogy mit tegyen 
amaz előzetes czélzata mellett is, hogy Radanayt megfosztja a püspök
ségtől, annál inkább, mert úgy Baranyában, mint Bécsben arra akarták 
Radanayt rábeszélni, hogy mondjon le a püspökségről, mibe azonban ő 
semmiért bele nem egyezett.

E közben Radanay levelet irt őfölségéhez, melyben kéri a királyt, 
hogy őt kegyes pártfogásába venni s mint ártatlant püspöki székébe visz- 
szahelyezni kegyeskedjék. *)

A kérelemnek volt annyi eredménye, hogy szabadon eresztették Ra
danayt és visszabocsátották Pécsre.

Képzelhető az öröm, mely a kedélyeket eltöltötte, mikor egyedüli 
pártfogójukat ismét körükben láthatták. Hisz maguk a pécsiek büszkél
kednek azzal, hogy Radanay volt az, kinek segélyével az árián vallástól 
megszabadultak és hozzá még sok egyéb eretnekségtől s ki őket a pestis 
idejében el nem hagyta. Szükségesnek tartotta tehát e sokat zaklatott 
nép, hogy visszatérő püspökét valami ájtatos cselekedettel megörvendeztesse.

Ekképen született meg a gondolat ama fogadalomra, hogy a város
ban nem tűrnek meg más felekezetet, mint római katholikust és nem 
engednek meg semmiféle vegyes házasságot. E fogadalmat Cserdy Fábián 
bíró, a jegyző és a szenátus tagjai aláírván, Radanay mint püspök és 
főispán megerősítette. A fogadalom a várostemplomban ünnepélyes mise 
alatt történt, melyet aztán évenként ismételtek. A fogadalmi okmány egyik 
példánya, miután I. LipÖt 1693. év. augusztus 13-án a bécsi szent István- 
templomban az eretnekek áttérítésére nézve fogadalmat tett, az esztergomi 
érsek által megerősíttetvén, a fogadalmat Pécs városának mindhárom ajkú 
népe, magyar, német és rácz, elfogadta.

Időközben folyt a harcz Bécsben, hogy miképen egyenlítsék ki a 
fíadanay-bonyodalmakat. Radanay kineveztetése, mint történni szokott, 
Rómába küldetvén, e bonyodalmakig se küldetett vissza, minek oka az 
volt, hogy Radanay szorongatott állapotában a kinevezési díjat nem tudta 
megfizetni, az előleges befizetés előtt pedig Róma nem volt hajlandó a 
megerősítést átküldeni. A pápai megerősítés hiányát már Tullius Miglio 
is úgy tekintette, hogy Radanayt nem lehet valóságos püspöknek tekin
teni, neki tehát nincs püspöki hatalma. Ily fölfogás uralkodott fönt az 
intéző körökben is, az akkori bécsi pápai képviselet véleménye után in
dulva. Mások ismét Cassamati bíboros, az akkori szt -congregatio elnöké
nek véleményét fogadták el, hogy a pápai megerősítést záros határidő

p Urüsztle I. 452.
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alatt Radanay ki nem váltván, az érvényét vesztette. Általában ama meg
győződés terjedt el, hogy a király mindaddig nevezhet ki egy érdemesebb 
püspököt valamely érdemetlen s a püspökségre alkalmatlan helyett — mint 
a jelen esetben — míg csak a pápának prezentált püspök megerősítése a 
kinevezett püspök kezeibe nem érkezik.

Mégis, hogy Radanay ellen biztosabb úton haladjanak, elhatározták, 
hogy az esetre nézve több helyről véleményeket fognak bekérni s csak 
azután döntik el a kérdést. De már 1693-ban Matussek András győri pré
postot eleve kiszemelték pécsi püspöknek.

A véleményadás első sorban az esztergomi érseket illetvén, ez az 
erdélyi, veszprémi, váczi, Csanádi püspököket hívta össze. A kalocsai ér
sek két jezsuitával beszélte meg az ügyet. Jakiin  Balázs akkor nyitrai 
püspök s udvari icanczellár is összeállította (még pedig kedvező) vélemé
nyét, nemkülönben a kanczellária is utasíttatott véleménye indokolására.

Míg e kérdések tisztázása szőnyegen forgott, szükségesnek vélték, 
hogy legalább ama jogoktól foszszák meg Radanayt, melyekben a pápai 
megerősítésnek kérdése nem képez akadályt s ez a főispánság volt, mert 
hisz ép ebben vált Radanay helyzete tarthatatlanná.

Radanaynak érthetőleg nem tetszett hatalmi körének e megszorítása 
s 1692. év április 12-én, tehát a vita folyama alatt levelet intézett őföl- 
ségéhez, előadván, hogy a vádakat, melyekre nézve határozat nincs, nagy
pénteken terjesztették ellene. Ha bűnös, büntessék, ámde valamint Dras- 
kovics Jánost nem engedte meg főispánságábán működni, mert egy 
alattvalója sincs a megyében, míg őneki alattvalója valamennyi, akként 
az elhunyt fiának, Péternek se fogja megengedni, hogy itt működjék, mert 
már a törökök előtt is a püspök volt itt a főispán s őt. eskü kötelezi arra, 
hogy a püspök jogait megvédje.x)

Radanay e merész felelettel meg nem elégedvén, bizonyítványt szer
zett magának az esztergomi káptalannál arra nézve, hogy a mohácsi vész 
előtt is a pécsi püspökök voltak Baranya főispánjai s július 30-án újra 
folyamodott, kérvén, hogy ne az ifjú Draskovicsot nevezzék ki az ő meg
aláztatásával és jogainak sérelmével, hanem helyezzék vissza őt a főis- 
páni székbe.

De az ügy akkor már eldőlt s a kérelmek tán inkább sértették az 
uralkodót, mint megengesztelték és 1693. év márczius 13-án őfölsége 
Draskovics Pétert nevezte ki főispánná Baranya- és Valkóinegyében az
zal az indokolással, hogy már atyja, Draskovics János is főispán volt, 
mit Radanay állításával szemben a király előtt be is igazolt és ezzel a 
viszálynak óhajtott véget vetni.2)

Radanayt ez időtől kezdve nem is látjuk mint főispánt szerepelni. 
1693. év november 13-án a vármegye széket tart a kamarális házban (a mai 
püspöki palota). Panaszló Radanay pécsi püspök, kit Visa János vikárius 
és Bedekovics Kristóf pécsi biró képviselnek. A panasz a keleti vallásnak

!) Brüsztíe I. 458. — 2) Lib. Reg. 23. 450.
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ellen irányul, hogy az általuk elfoglalt mecsetben a misézést, mely már 
az egyesség előtt is szokásban volt, az új pátriárka nem engedi m eg; ve
gyes házasságokat köt, kereskedőik árúikat drágábban adják, mint az 
eltávolított zsidók; hogy a rácz nép, mikor három-királykor a kath. pap 
a szokások szerént házaikat beszentelni akarta, elfutott a házakból s álta
lán az egy ességre nem törekednek. A jelen volt vádlott kai úgy er Ígéretet 
tett, hogy jövőben a katholikusokhoz alkalmazkodni fog, mire a gyűlés 
záros határidőt tűzött ki számukra. Ezt azonban később szintén nem tart
ván be, a városból ki- 
űzettek s a város hatá
rán telepedvén le, ala
pították meg a máig is 
Ráczvárosnak nevezett 
községet.*)

E gyűlésen mint 
táblabirák szerepelnek :
Delisimonovich János,
Pávics Ignácz, Pávics 
Ferencz; helyettes tábla
birák : Cserdy Fábián,
Lendvay Mihály; esküd
tek : Bedekovics Kristóf, 
ki egyúttal Pécs város 
bírája, Potorluky Mihály,
Szomborlich Márián; je
lenvoltak m ég: Milleko- 
vics Mihály valpói, Ek- 
hárd Pál siklósi és Bla- 
gota Gergely újpalánkai 
provisorok. 2) A valkói 
és újpalánkai provisorok 
jelenléte is mutatja, hogy 
a megyei rendszer tiszta 
fogalma ismeretlen volt 
s a gyűlések általános 
czélját az akkori közér
dek elintézése képezte, tekintet nélkül egy meghatározott területre.

Lassan-lassan azonban mégis föltűnik a vármegye eszméje is, mert ez 
időben folyamodtak, hogy a vármegye rendes czímert nyerhessen. így kell 
legalább azt értenünk, hogy a vármegye az 1694. év október 10-én kelt 
okmánynyal megnyeri rendes czímerét.3)

E czímer a maitól igen keveset különbözik. Részei közül a paizs- 
bán foglalt L. J. betűk a szövegben foglalt magyarázat szerént Lipót és i)

DRASKOVICH JÁNOS 
Baranyavármegye főispánja.

(A vármegye székházában őrzött festmény titán.)

i) Koller VII. 162. Haas. — 2) Koller VII. 163. — 3) Lib. Reg. 20. 332.
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fia József nevének kezdőbetűi. A nagy iievenget ) hordó emberek a 
nagy bortermelést jelképezik, melyről Baranyavármegye már Zrínyi 
téli hadjárata óta híres. A czírner 1838-ban némi javításon ment át, a 
javítás azonban csak annyi, hogy az L. J. nem Lipótot és Józsefet jelentsék, 
hanem Leopoldus Imperatort, „kinek győzelmes hadai ezen egész tarto
mányt a barbárok igája alól kiszabadították.“ ?)

Látható tehát, hogy a vármegye éledezni kezdett, hogy közgyűléseket 
tartottak s határozatokat hoztak s a fölsőbb határozatokat kihirdették. 
Jegyzőkönyvek azonban ez ülésekről a vármegyén nem maradtak, csak némi 
nyomokat találunk, például, hogy 1697-ben a vármegyei közgyűlésen hirdet
ték ki a szentkirályiak a nemességükre Vonatkozó s fölsőbb helyen elis
mert óvó-levelet (protektionálist). 3) Tehát! közgyűlést kellett tartaniuk s 
annak jegyzőkönyvei Radanay idejéből tán a püspöki levéltárban, Dras
kovic s idejéből szintén itt, vagy Nagy  Györgynél volnának kereshetők.

A Radanay fölötti vélemények csak lassan érkeztek be. Maga a bíró
ság Radanayt kihágásai s a püspöki hivatalra való képtelensége miatt 
állásától megfosztandónak vélte s azt a javaslatot tette, hogy a püspöki 
székre más alkalmas egyén neveztessék ki, Radanaynak pedig hagyják 
meg a zalavári apátságot s várparancsnokságot s az új pécsi püspök 
fizet néki 200 írt évi kegydíjat.

Ennek ellenében Jakiin  véleménye volt, Radanayt megtartani s a 
pápai megerősítést neki ingyenesen átadni, mert szerénte e hivatalra való 
képtelenségének elbírálása a pápa jogköréhez tartozván, a megfosztási 
kísérletek újabb nehézségeket támasztanának. A magyar kanczellária védi 
ugyan Radanayt, támaszkodva a klérus véleményére, elismeri tudományát, 
a hittérités körül szerzett érdemeit; mégis, mielőtt a püspök mellőzésére, 
vagy megerősítésére magát elhatározná: a kanczellária szükségesnek tar
taná, hogy magát ez ügyben a római székkel érintkezésbe tegye.

Látszik tehát, hogy mind e kérdések és vélemények, tekintve akkori 
súlyos politikai viszonyainkat, Radanay bűnössége, vagy ártatlanságának 
kérdésébe hatolni nem bátorkodnak, holott épen ezzel kellett volna a cso
mót megoldani, mert hisz az udvar épen ezt tartotta szeme előtt.

A következmény természetszerű volt. 1696. év deczernber 5-én Dolny 
István noviai választott püspök és esztergomi prépostot nevezte ki a király 
pécsi püspöknek. 4)

A kinevezési okmányban, valószínűleg, hogy a pápa előtt Radanay 
mellőzésének oka megvilágíttassék, kihez előzetes kérdést nem tettek, 
benne van, hogy Radanay a rábízott népet uralkodójától elidegenítette s 
hogy a püspökségre másként is alkalmatlan.

Dolny, ha szerette volna is a püspökséget, kinevezése által Rada- 
nayval és az egész magyar klérussal, mely ennek pártját fogta, a legké
nyesebb helyzetbe jutott s így jobbnak tartotta Pécsre el nem menni,

i) Hevengnek nevezik Baranyában a 2 lábnyi hosszú pálczára ügyesen reá kötött
fürtöket, melyeknek olyan az alakjuk, mintha egyetlen óriási fürtöt képeznének. — i) 2) Lib
Reg. 06. 737. — 3) Lib. Reg. 33. 135. — 4) Lib. Reg. 24. 215.
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nehogy az Radanayval új viszály magvát képezze; inkább bevárni kí
vánta a pápa határozatát. Mégis, hogy valamit tenni lássék a püspök 
érdekében — legalább a kormány előtt — az 1697. év márczius és április 
hónapjaiban bárom ünnepélyes tiltakozást terjesztett az esztergomi káp
talan, mint hiteles hely elé. Egyik szerént tiltakozott, hogy a kormány 
Náray György esztergomi kanonokot pécsi kispréposttá nevezte ki, miután 
e kinevezési jog egyedül a püspököt illeti meg. Másodszor tiltakozott 
Draskovicsnak baranyai főispánná történt kinevezése ellen, mert a főispán- 
ság a pécsi püspököt illeti, i) Harmadszor tiltakozott Skerlecz Miklós pécsi 
prépost ellen, ki a pécsi püspökséghez tartozó falvak közül többet a zág
rábi és boszniai püspökséghez csatolt.2)

Ez időben kezdődik meg Baranyában a neo acquistica comissio mű
ködése. Tudjuk, hogy e bíróságnak föladata volt a töröktől elfoglalt terü
leteket, minthogy a török-uralom alatt elévülés nem számított, előbbi, t. i. 
a török invasio előtli tulajdonosoknak csekély hadikárpótlás mellett vissza
adni, a mennyiben a kérelmező jogosultságát okmányokkal igazolni tudta.

A régi okmányokban előforduló közsé
gek neveihez százados gyakorlat szerént oda
tették azt is, hogy azok melyik megyében 
leküsznek. A comissio működésének meg
könnyítésére a régibb és még föltalálható 
okmányok alapján szükségesnek látszott elő
ször is, a vármegye régi határát megállapítani 
s ha a kétszáz év előtti kor mindama okmá
nyokat ismerte volna, melyeket mi ismerünk, 
bizonynyal a régi vármegyét állították volna 
vissza, de így Baranyára nézve a régitől el
ütő vármegyét alkottak. Baranyavármegye czímore.

Baranya, Tolna és Somogy között a határok vitássá válván, 1696. év 
márczius 12-ére Eszterházy Pál nádor e vármegyék képviselőit Pozsonyba 
idézte törvényt tartani, hol a vármegye határait az 1534-iki dicationalis lajs
trom s néhány más okmány alapján a somogyi részről akként határozták 
meg. hogy a határt a Szigetvárnál folyó és Okorágnál a szentgáli (Okcr) 
vízbe ömlő folyó képezi, Szigetvár azonban Somogybán marad, habár a 
pécsi püspökséghez tartozik és Okorágtól kezdve a Dráváig Baranyához 
tartoznak Kákics, Bogdása, Sellye, Haraszti, Kápolna, Csertelek, Be- 
senczre, Megyei- nevű határfalvak, mi a régi állapotnak csakugyan meg
felelni látszik. A Tolna és Baranya közti határra nézve a tényleges álla
potot vették tekintetbe. (Hihető, hogy már akkor se nyújtottak a dikák 
erre nézve tájékozást.) Csupán Mázára nézve nyilatkozik az okirat, melyet

J) A püspök D raskovics  Jánost említi, tehát a főispánnak még a nevét se tudta 
jól. A tiltakozás természetszerű volt, mert D oln yt a dcczember 5-iki kinevezési okmányban 
Baranya- és Tolnavármegyék főispánjává is megtették s így vezették azt be a királyi köny
vekbe is. Észrevevén azonban a hibát, decz. 15-iki keltezéssel más okmányt küldöttek D oln y  
részére, melyet Rollernél olvashatni. (VII. 122.) — 2) Koller VII. 177.
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III. Bélának egy 1190-ből származó okmányában Tolnához tartozónak 
mond. E szerént Mázát Tolnához csatolták s a vármegyének e kisarkalása 
máig is meg van.

A határmegállapítás a határon lakó nép megadóztatására nézve is 
fölötte fontos volt, meri nem egyszer két vármegye is zaklatta őket.

A vármegye e szerént alakot nyervén, a neo acquistica comissio elkezd
hette működését. Első ülésük 1096. év november 26-án volt s a comissio 
elnöke Preynev gróf, tagjai pedig a kamara részéről Aichenpüchl báró, 
Tullius Miglio báró és Mayern de K rapf et Fürstenbusch, a magyar 
kanczellária részéről a kanczellár, Hoffman báró és Mednyánszky báró.

Eljárásuk általános jellemzéséről meg kell jegyezni, hogy a jog iga
zolására nézve átlag igen szigorúan jártak el s a rendes donatio és bir
tokba vezetésre vonatkozó okmányokon kívül semmi más okmány s irás 
érvényességének nem adtak helyet, nyilvánvalókig oda törekedvén, hogy 
a kincstárnak minél több birtok visszamaradjon és újabb adományozásnak 
legyen tág tere és anyaga.

Régi nagy családaink, a Garayak, Maródnak, Kárügy iák, Hercze- 
gek  stb. mind kihaltak. A középosztály is, mely a török invasio alkal
mával kénytelen volt ősi lakhelyét elhagyni, részben nem bírt okmányok
kal, másrészt a comissio szigorú eljárása, mikor majdnem lehetetlennek 
mutatkozott ez úton az ősi birtokot visszaszerezni, az intézményt népsze
rűtlenné tette.

Innen van, hogy a comissio előtt Baranyában is csak nagyon kevés 
jelentkező mutatkozott.

Legtöbbet nyertek még a pozsonyi apáczák, a nyúlszigeti apáczák 
jogutódai, kiknek régi okmányaik meg voltak. Ez okmányok alapján meg
nyerték Vaiszlót, Sámodot, Páprádot, igazolva találják Csele, Semel és 
Kaplan községeket, hasonlóan egy másik alkalommal Krakkót és Tótli- 
falut.x)

Utóbbi falucsoport megítélésének semmi hasznát nem vehették, mert 
Cselét akkor Cselinnek hívták, a többi községek pedig, melyek a mai 
Szebény vidékén feküdtek, még neveikben is elvesztek.

Az Istvánffyak birtokát a Keglevicli-család_ kereste részben egy 
I. Ferdinándtól származó közös adomány alapján, részben a Malakóczy- 
csuláddal együtt.2) Ezek sem értek czélt, mert a Draskovics-család, me
lyet e birtok joggal illethetett volna, nem mozdult. A XVII. század köze
pén bírt drávamelléki Sellye vidéki javaik már korábban Rindsmaul kezére 
mentek át.

Az Onnányi-család érdekében Nedeczky  Sándor folyamodott a co- 
missiohoz,3) de, úgy látszik, hogy baranyai birtokaikra nézve nem hozott 
kellő bizonyítékot.

Rákóczy Eerencz arra kérte a comissiót, hogy hagyják meg neki s

9 Diaria neoacqu. com. 307. és 215. 1. — 2) Diaria 4. 142. — 3) Diaria 5. 1.
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ne adják másnak a dombói és henyei birtokokat, i) A Rákóczyak  leány
nemzetség útján jutottak e birtokokhoz. Okmányaik alig voltak, csak csa
ládi jegyzékeik. Különben is Dombót és Sásdig terjedő vidékét akkor már 
Eszterházy nádor bírta adományban, a comissio tehát talált kibúvót, hogy 
ezt meg ne Ítélje. Henyét pedig (az 1687-iki csata helyét) senki se tudta 
volna megmondani, hogy hol l'eküdt. Különben is Eszterházy ügye a helyi 
viszonyokkal ismerős Matussek kezein volt.2)

A török uralom alatti adományozásokból a Huszár-család igényli 
Vörösmartot és Herczeg-Szőllőst, jogát azonban — valószínűleg levezetés 
hiányában — igazolni nem tudta. A Jankovics - család SzerdaheljTe 
tartott igényt.3)

A Megyeri-család Csatárra és a Magyar-Üröghben lévő malomra 
tartott igényt, melyeket alapítványai terheltek,4) de czélt nem érhettek.

Jobban jártak azok, kik jogaikat közvetlenül a török kiűzetése ideje 
körül szerezték. Ilyenek voltak Szent-Király nemesei, kiknek jogát a co
missio elismerte, de e határozatot bár az expeditiora is ajánlotta az előadó,®) 
a kérőknek még sem adták ki, melylyel később bizonynyal védték volna 
magukat, mi sok veszekedés tárgyát képezte később annál inkább, mert 
Szent-Király a Breuner és a püspöki adomány-levélbe is belekerült.

Ezzel kimerítettük az igénylők sorát Baranyavármegyére nézve, csu
pán a szerzetekről és a papságról kell megemlékeznünk.

A jezsuiták még a török uralom alatt fészkelvén be magukat a török 
birodalom Pécs városába, itt már akkor birtokokat szereztek a minden
szentek temploma vidékén, hol Bitteri Mihály, akkor itt szereplő jezsuita 
atyjának háza volt. Bírták továbbá a pécsi határban a szent József-szőllőt 
s a magyar-ürögi határban a szent Alajos-szőllőt.R)

Pécs bevétele után egyes világi és katonai előkelőségek vetélkedve 
iparkodtak a kormány nevében a jezsuitáknak kisebb-nagyobb birtokokat 
adni. Tullius Miglio, K éry  Balázs, Nagy  Gy. László, Iluszky  és Pávics 
Ignácz voltak ez adományozók. Kök (Kék) Ignácz tábori káplán a nagy 
mecsetet adta nekik, melyet a brandenburgi őrgróftól kapott. Azonkívül 
a kormány a birtok rendezéséig 4ö0 forint kegydíjat rendelt nekik, t. i. 
a Pécsett lakó három jezsuita-atyának. A jezsuiták hátrahagyott iratai 
e birtokok neveit, előbbi tulajdonosukat, szomszédjaikat részletesen jegyez
ték föl s azok ma is olvashatók. Végül egy 1690. év szeptember 1-ről 
kelt adománylevelet eszközöltek ki maguknak az összes pécsi és környék
beli birtokaikra s ezt az 1700. év junius 20-án tartott vármegyei közgyű
lésen ki is hirdették. 7)

A jezsuiták száma a reájuk halmozott munkával szaporodván, meg
vették ezer forintért Görcsönyt. A szerződést 1702. év február 22-én kö
tötték meg s már másnap kiadták az utasítást a birtokba vezetésre.«)

p Diaria 79. és 90. 1. — 2) Diaria 123. 1. — 3) Diaria 66. és 12. 1. — *) Diaria 216. 1. 
— 5) Diaria 93. 1. — ®) Acta Jez. 11. 566. — Act. Jez. 1. 1. — 8) Briisztle úgy tartja, hogy 
az ezer forint csak látszólagos és inkább ajándéknak tekintendő. (Recensio I. 93) Ez tévedés. 
A conscriptiók igazolják, hogy Görcsönyt az akkori teljes értékben vették inog.



M6 A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐL

E helyen tartjuk szükségesnek megemlíteni Baranyavármegye és Pécs 
város kulturális viszonyaira nézve fölötte érdekes alapítványt, melyet 
Széchenyi György esztergomi érsek tett. Ez 50.000 forint, melyet az ala
pító-levél nyíltan Pécs város iskolái részére szánt. Kezdetben ez összeget 
a pécsi püspök kezébe akarta letenni, de minthogy azt, hogy a két kine
vezett püspök közül melyik lesz az, a kit a pápa megerősít, tudni nem 
lehetett, de az akkori nagyprépost, Skerlecz Miklós is meghalt (1699-ben), 
Széchenyi György a jezsuitákba vetette bizalmát s ama kikötéssel adta 
kezükbe az alapítványt, hogy a pénzt az országból kivinni nem szabad.i) 

Az alapítvány nem állott készpénzben, hanem Szapáry Péter vette 
azt föl 1698-ban 6°/o-ra, de fölmondásra ki nem fizethetvén, biztosításul 
sárvári uradalmát kötötte le. s) Mily nagy értéket képviselt ez 50.000 fit, 
az abból látható, hogy Göresönyt 1000 forintért lehetett megvenni. Ily 
összeggel akkor nagy egyetemet lehetett volna alapítani. 1696-ban e köl
csön királyi megerősítést nyert és Ravasz Péter rektorsága alatt Szapáry 
Péter és neje Egredy Zsófia kötelezték magukat, hogy a pénzt hét évre 
megfizetik, azonban még 1713-ban se fizették meg, mert akkor adták ki 
a rendeletet, hogy Szapárytól a pénzt be kell hajtani.3)

Szapáry Péter és neje halála után leányuk, Christina, két folyamod
ványt terjesztett őfelsége elé, kérvén, hogy miután Sárvárt (melyre e pénzt 
bekebelezték) eladták, kapjon hitelezői ellen haladékot s hajtsák be az ő 
részére is Batthyányi Adám szülői által kölcsönzött összeget.4)

Többé azután a pénznek semmi nyoma. Sem az, hogy a jezsuiták 
megkapták-e s ha igen, hogy hová fordították. Annyi bizonyos, hogy a 
jezsuiták kollégiumukat csak később építvén, ez építés a tőkének az ak
kori pénzviszonyok között még negyedrészét sem emésztette föl s a jezsui
ták föloszlatása után alig találtak több vagyont, mint a mennyivel kez
detben bírtak. Valószínű, hogy a jezsuiták e nagy vagyonnak csak kis 
részéhez jutottak és Pécs város így csak kis részben jutott e nagy ala
pítvány áldásaihoz.

Mi a dominikánusokat illeti, mint föntebb említettük, valószínűleg 
Tullius Miglio hozta őket Pécsre. Adománylevelük, úgym int a jezsuiták
nál, saját kezükön maradt. A neo acquistica comissio előtt többször for
dultak meg, mert a nyert malom iránti joguk nem állott még biztos lábon 
s folyamodtak, hogy a mindenszentek melletti apácza-zárda romjait nekik 
adják, mit a későbbi eredményekből ítélve, meg is nyertek. 5)

A pálos-szerzeteseket Radanay püspök hozta Pécsre s a comissio 
nekik a városban jelölt helyet. Itteni birtokaik nagy része magánadakozás 
útján gyűlt, melyekre nézve maguknak szereztek is adományt, ellenben a 
mágocsi uradalmat magánúton szerezték meg és a comissio idejében ezt 
már bírván, ennek abba semmi beleszólása nem volt. Később a királyi 
fiskus megtámadta ugyan e javakat, de a bíróság a pálosoknak kedvező-

i) Acta Jezuit 1—2. és 8—14. — 2) Acta Jez. 1. 70. — 3) Acla Joz. 7. 16—18. — 4) 
Püsp. könyvtár a. I. 14. — f) Diana 42, 43, 82.
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leg döntötte el a kérdést s így a mágocsi uradalom a szerzet feloszlatá
sáig kezükben maradt.

Csodálatos, hogy a pálosoknak, kiknek a török idő előtt oly sok 
monostoruk volt Pécsett és általában egész Baranyában s annyi s oly jeles 
régi okmányoknak voltak birtokában, a neo acquistica comissio előtt épen 
nem iparkodtak jogaikat érvényesíteni. így történt, hogy az üröglii és 
patacsi monostor területei a pécsmegyei papság kezére került, Szt.-László 
monostora és birtokai a Pálffyak  uradalmához, Bajos Siklóshoz, Kőszeg 
s a bodrogmegyei szent kereszt-monostorának Baranyában lévő birtokait 
a bellyei uradalomhoz csatolták. A szerzet e tetemes birtokok iránti kö
vetelésével csak 1728 táján lépett föl, mikor mind e birtokokat már újra 
és másnak adományozták. A helytartó-tanács belátta ugyan e követelések 
jogosultságát s kért is innen-onnan véleményt azok kiegyenlítésére, de a 
másoknak adományozott birtokokat már nem lehetett elvenni s elévülés 
czímén elmozdította őket kérelmükkel, azzal vigasztalván őket, hogy a 
mágocsi uradalmat, hol követeléseik épen nem állottak erős jogalapon, meg
nyervén, ezzel összes követeléseikre kielégítést nyertek s a Mágocs végett 
indított fiskusi pör is ebben leli alapját.

A Ferencz-rendű barátok szerzetük helyét Pécsett Thüngen Károly 
Jánostól kapták közvetlenül Pécs város bevétele után, ki Klarics Miksa 
Csáktornyái zárdafőnök kérelmére nekik már 1687. óv január 4-én adomá
nyozási okiratot állított k i.*)

A kapuczinusok szerzetének helyét Visa de Mát hu János kanonok 
adta Radanay beleegyezésével; az ágostoniak szerzetét 1702-ben Kuroz 
Salome Mária bárónő. Mindezekkel a comissionak semmi baja se volt.

A pécsi káptalan és pécsi püspök nem együtt jelentették be a co
missionak igényeiket, sőt ama kanonokok, kiknek összvagyonukon kívül 
külön javaik is voltak, külön keresték azt. A papság azonban igényei 
támogatására nem tudott más okiratra támaszkodni, mint a régi dikális 
jegyzőkönyvekre. Ezek se voltak az eredetiek, hanem a mint azokat 
Szombathelyi György, Ebeczky  Imre és Ordódy Gáspár 1632-ben a di- 
kationális lajstromból a maga használatára kiirogatta s így követelésük 
alapjául az 155 í- s később az 1558- és 1559-ik évi lajstromok szolgáltak.

Ez okmányokat a comissio nem tartotta elégséges bizonyítékoknak 
s miután a püspök és káptalan ugyanama dika-lajsíromra hivatkoztak, 
összefoglalta az erre hozott határozatot, hogy bár a fölhozott okmányok 
jogi igazolásra nem használhatók, mégis mivel ennek ellenére is őfölsége 
nekik kegyelem útján (ex gratia) birtokokat adni akar, azért azokat kije- 
lölendőknek tartja és ki is jelölte. Mindazáltal használatukba nem bocsá
totta, mert a püspök és káptalan még 1701. év augusztus 15-én is folya
modtak a comissiohoz, hogy a kijelölt birtokokba léphessenek.

A kijelölés nem történhetett meg olyan gyorsan. A számtalan apró, 
részben elpusztult hely, a conscriptiók kúszáltsága, az elferdített nevek s

i) Brüsztle I. 322.
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főkép ama körülmény, hogy Baranyára vonatkozólag oly kevés fölvilágo
sító adat érkezett be, úgy összezavarta a helyi viszonyokkal ismeretlen 
bizottság előtt a megoldandó kérdéseket, hogy abba belekezdeni se mer
tek. E nehézségen végre Italianay maga segített akként, hogy megszer
kesztett egy összeírást i) s azt föl is terjesztette. Egyébként maga Radanay 
nem jelent meg a coinissio előtt; a püspökséget ott Skerlecz prépost kép
viselte, részben még Visa János is, 2) mi azután perre is adott okot a két 
kanonok között.

A püspökség és káptalannak közös ügyét képezte a coinissio előtt, 
hogy egyúttal a püspökség határai megállapíttassanak, mert nem tudta 
egyik fél se, hogy hol szabad neki a papi tizedet szedni. E részben 
először magától a comissiotól kértek felvilágosítást, valamint a kalocsai 
érsek, úgy a boszniai és zágrábi püspök között a határkérdés ügyében 
kértek Ítéletet, mit részben meg is kaptak; a határkérdés azonban nem 
volt oly könnyen eldönthető. A zágrábi püspökség jogainak igazolására 
a tárgyaláskor az okmányok nagy tömegét terjesztette a bizottság elé, 
mely azután el is döntötte a kérdést, de oly hézagosán, hogy az később, 
mint látni fogjuk, újabb perre szolgáltatott alkalmat.

A püspöki javak összeállításával a comissio 1697-ben készült el és 
azt augusztus 27-én terjesztette őfölsége elé. Kimondotta azonban a comis
sio, hogy az előterjesztett okiratok nem adnak Radanaynak jogosultságot 
a fölperességre, de mivel Radanaynak kinevezési okmánya van a püspök
ségre s mert az az Isten egyházával és munkával, fáradsággal jár, azért a 
kijelölt birtokokban megerősíteni vélik.

Radanayt a pápa még akkor sem erősítette meg s ez csak szeptem
ber 7-én történt meg. Dolny kinevezését ugyan szintén a pápa elé ter
jesztették megerősítés végett, de miután Radanay megerősítését már előbb 
kimondották a eonsistoriumban s ezt csupán a díj le nem fizetése miatt 
tartották vissza, úgy a római szentszék semmikép sem akart beleegyezni 
abba, hogy Radanay megerősítését mellőzvén, most Dolnyt erősítse meg.

A szentszék e hajthatatlanságát egyrészt ama levelek is okozták, 
melyeket Radanay koronként a pápához és egyes bíborosokhoz irt, vala
mint a magyarországi papságnak e részben valószínűleg kikért véleménye, 
nemkülönben a magyar politikai viszonyokban hű ismerete és tapintatos 
fölfogása, melyek miatt lehetetlennek látszott, a hazáját szerető érdemes 
püspököt elejteni.

Széchenyi György prímás, ki Radanayt személyesen ismerte s nagy 
jóakarója, sőt mi több, bizalmasa volt, meghalt ugyan, de utóda, Kollonich 
Lipót, még nagyobb befolyással bírván, Lipótot újra kérte Radanay 
megerősítésére, előadván, hogy ezt a török torkában lévő püspökséget 
csak veszélyeztetés mellett lehetne püspök nélkül hagyni. A kedélyek 
harcza is lecsillapulván, a pápa Radanayt Pécsett, Dolnyt pedig újabb 
kineveztetése folytán a csanádi püspökségbe erősítette meg. így Radanay 
tíz évi küzdelem után keserveinek édes gyümölcsét szedhette.

i) Urb. et Conser. fasc. 90. N. 32. — 2) Diar. 37. és 02.
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A kormány a püspöki javakat végre resolválta s a püspöknek vég
legesen átengedte. A bizalmatlanság azonban továbbra is megmaradt Ra~ 
danay irányában. Mutatja ama körülmény, hogy 1700. év augusztus 3-án 
diplomát bocsájtottak ki, mely szerént megengedték Radanaynak, hogy 
a káptalant restaurálja, utasítván, a decimákból folyó jövedelmet három
felé, a falvakat pedig négyfelé osztani. Előbbiből a püspök, káptalan és 
székesegyház, utóbbiból meg a szeminárium volt az osztozkodó. Az ok
mányban különben a javak nem püspöki javaknak, hanem a pécsmegyei 
papság vagyonának neveztetnek,1) miből látható, hogy a királyi kegy 
egészen más czélzattal adta a vagyont, mint a mire azt átidomították. 
Lelki dolgokban oly utasítást ad az okirat, hogy a püspök vikáriusa az 
akkori prépost (Kazó István) legyen, ennek halála után a kormány fog 
vikáriust rendelni.

A jezsuiták plébániájára a kinevezési jogot a püspöknek adja ugyan, 
de utasítja, hogy semmi ügyben se szabad a prépost és káptalan tanácsa 
nélkül cselekednie s ha köztük nézetkülönbség támadna, a kérdést az esz
tergomi érseknek kell eldönteni.

Radanay, munkájának megkönnyítésére tizenkét kanonokot nevezett 
ki, a kormány azonban ez alkalommal csak hetet erősített meg s különö
sen kiemeli, hogy Visa János Egermegyéből származó papot semmikép 
el nem fogadja. Visának már korábban pere lévén, ennek folytán rabként 
hurczoltatott Pozsonyba, de onnét megszabadulván, visszahelyeztetett, a) 
kanonoki székét azonban többé el nem foglalta. Később, a Rákóczy- 
mozgalom idején többször olvassuk nevét a történet hasábjain.8)

Végül nem tartotta szükségtelennek azt se, hogy a kanonokok 
kinevezési jogát a püspöktől elvegye s azt egészen magának tartsa fönn. 
Az összes javakra nézve pedig elrendelte, hogy azt egy kanonok kormá
nyozza. kihez egy világi férfiú is adassák s mind a kettő számadással 
tartozzék.

A kanonokok kinevezési jogát azonban csak Radanay ellen tartotta 
fönn; utódja újra élt e joggal, leszámítva a nagyprépostot, kit a király 
nevezett ki. A püspök által kinevezett utolsó kanonok Ágits István volt 
(1776. aug. 28.). Klimó halálával az uralkodó e jogot egészen magának 
tartotta fönn.4)

Baranyavármegye területeit a neo acquistica comissio működése alatt 
a régibb kor nemesei alig keresvén, tágas tér nyílott az újabb adományo
záshoz. A néptelen területnek értéke igen csekély volt, ha tehát valakit 
a királyi kegy megjutalmazni akart, igen nagy területet kellett kihasítani, 
hogy legalább némi jutalmat biztosítson azoknak, kik arra érdemeket sze
reztek. így történt, hogy alig hét adomány, valamint a püspök és a pécs- 
váradi apátság jogainak kiosztása után, majd az egész vármegye területe 
fölosztatott s a fiskálitásra és későbbi adományokra alig maradt valami. * 9

i) Lib. Reg. 25. 324. — 2) Aigl 82. -  3) Szaliiy VI. 124, 128, 179, 182 stb. — 4) Aigl
9. — 4) Lib. Reg. 23. 555.
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Az adományt nyertek közül az első Eszterházy Pál herczeg nádor 
volt, ki magának Dombóvárt és az ettől délre egész Sásdig elterülő vidé
ket választotta, telvén a déli vidéken elterülő s a hadműveleteknek 
jobban kitett birtokoktól. Már 1692-ben uradalma birtokában találjuk, me
lyek egykor, mint tudjuk, a Dómból- s később a Henyei-család tulaj
donai voltak.

A pécsváradi apát, mint láttuk, a hódoltság utolsó éveiben is össze
köttetésben állván az egyes községekkel, a kiűzés után azokat egyszerűen 
elfoglalta.

Az adományozások nagyobb része egészen a XVII. század végére esik. 
(kiprara Aeneas, a török harczokban küzdő hős, egyike az elsőknek, ki 
már 1698. év deczember 1-én kelt adomány-levéllel megnyerte Siklóst s 
az ahhoz körülbelül előbb is tartozott uradalmat. Tulajdonképen nem volt 
ez tiszta adomány, mert a hadi költségekre ezer forintot kellett fizetnie 
s a vétel kiegészítéséhez (suplementum entionale) ötszáz aranynyal járult, 
melyet a latin okirat is Schlüsselgeld-nek nevez.4) Az adomány csak fiú- 
ágra szólt.

Savoyai Eugén herczeg a bellyei, illetve akkor baranyavári uradal
mat minden fizetés nélkül, 1699. év január 30-án kelt adomány-levéllel 
nyerte olykép, hogy házasodása esetén az örökösére száll.

1700. év márczius 13-án kapta meg adományát Batthyány  Adám, 
mely az úgynevezett német-bólyi uradalom volt.1)

Veteráni János és Frigyes, illetve örököseik, a dárdai uradalmat 
1700-ban nyerték.

Az adományozási okmányok nem említenek uradalmakat, hanem egy 
csoport község nevét, melyek egy vidéken fekszenek. De ezt se mindig, 
mert özv. Buchheimb grófnő, szül. Mária Terézia grófnő javára 1702-ben 
tett adomány Üszögh és Egerszeg vidékére terjeszkedett ki.2) E birtok 
csakhamar a Pálffyakra  szállott, úgy, hogy a megyei iratok Buchheimb 
grófnőt nem is említik.

1711-ben Breuner Szigfried Kristóf nyerte a birtokokat, melyekből a 
szent-lőrinezi uradalom fejlődött. Breuner a neo acquistica comissio el
nöke volt.

Rindsmaul Farkas Róbert gróf Bakócza vidékén bírt birtokokat, me
lyek azonban nem számíttattak Baranyához, mert birtokait inég a tarto
mány-elnevezés idejében nyervén, e részeket a szigetvári tartományhoz 
sorozták, mert, mint már mondottuk, a török kiűzetése után közvetlenül 
nem ismerte a fölsőbb hatalom a vármegye fogalmát.

Az adományozási oklevelek a régi és ma már nem létező községek 
neveit többnyire megőrizték, melyek legtöbbje mint puszta szerepelt, értvén 
e név alatt oly helyet, hol csak pár ember lakott. E neveket a török elűze- 
tése utáni időkből szedték össze. A vármegye területének nagysága s a 
munka gyorsítása okozta, hogy több összeirót küldtek a megyébe, kik az

i) Lib. Reg. 24. 271 — 2) Lib Reg. 25. 505.
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egyes vidékekre mentek, ti falvakat összeírni. A kiküldöttek a magyar 
nyelvet nem értették, a magyar szót kiejteni nem tudták s minden rend
szer nélkül dolgozván, ugyanama falut többször is fölvették, többfélekép 
Írták, úgy, hogy azokat ott fönn különálló falvaknak tekintették s így 
azután többször is adományozták, mi később sok veszekedésre, hatalmas
kodásra, ellenmondásra és pörre szolgáltatott okot.

A pusztáknak nevezett egyes apró falvakban élő kevés ember az 
uradalmi gazdálkodás igényeinek nem felelt meg. Szaporítani a munkás 
népséget, ez volt kezdetben a föladat, de eleintén nem sikerült, mert a 
háborús idők, a katonaság fölvonulása s a német hivatalnokok, kik a 
törökök nyomdokán látszottak haladni, csak jobban elvadították a népet, 
így történt, hogy az uraságok a szétszórtan élő népséget összeszedni ipar
kodtak, kik így elhagyva a kisebb falvakat, a közeli nagyobbakba ván
doroltak, földjeiket azokhoz kapcsolták, a hajdani községet pedig pusztulni 
hagyták. E régi falvak helyén most leginkább szőllők, vagy erdők van
nak. Néhol az uraságok e helyeken valóságos pusztákat alapítottak. Neveik 
a XVIII. század első felében lmtársértési és más ügyekben még mindig 
előfordulnak s emléküket most is őrzi egy-egy dűlőnév. Leginkább ama 
falvak vesztek el teljesen nyomtalanul, melyeket a XVII. század végén 
eszközölt összeírások, mint teljesen, vagy sok év óta elhagyott községeket 
jelölnek.

Lassan kezdtek tehát jelenlegi községeink a sok apró községből ki
emelkedni. így 1714 körül legnagyobb részben ama községeket találjuk 
csak, melyek ma is meg vannak.

A kormány az egyes összeírások nyomán maga állapította meg, hogy 
mely községeket kellene benépesíteni s erre az uradalmakat kötelezte is, 
de többé a rendelet után nem néztek. Hosszú évtizedekkel később jött is
mét a rendelet, hogy meg kell vizsgálni, vájjon az uraságok megfeleltek-e 
ebbeli kötelezettségüknek. Ámde ekkor már az egyes községek területeit 
annyira szabályozták, hogy közéjük újabb községeket szúrni csak nehezen 
lehetett volna.

így történt, hogy Baranya teljesen elvesztette régi, hajdani képét. 
A sok apró s több részre vált községek helyébe kevesebb, de nagyobb 
községek léptek. Ez jobban meg is felelt a viszonyoknak. A nagy urada
lommal rendelkezők ugyanis a területek fölosztásánál semmiben se lévén 
akadályozva, mint hajdan a Garayak, Maróthyak stb., kik csupa apró 
földbirtokosok területeit ragadták magukhoz; arra törekedtek, hogy ura
sági tagul nagy és művelésre érdemes területet mérjenek maguknak, mely
nek műveléséhez a robot idejében nagyobb erő is kellett, azaz nagyobb 
falut kellett a nagyobb urasági részhez teremteni; a kisebb falvak újjá
szervezése ezéljukkal teljesen ellentétes lett volna.

Nem egy esetben történt, hogy az urasági részt egy hajdani falu he
lyére tették, mikor az mint puszta meg is tartotta régi nevét, mint Halé, Her- 
czeglak. Ott azonban, hol az elpusztult községeket erdő nőtte be, pár puszta
név alatt a falu megtartotta ős nevét egy ideig, de lassan átszállóit a név
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az erdőre s annak kiirtásával a név is elveszett. így az egykori Regula 
község a XVIII. században még mint erdőterület szerepelt s ma alig tudja 
valaki helyét.

Nem egy helyen a hajdani falvak területén egyes házak marad
tak, melyeket az uradalmak csőszök, vadászok részére használtak föl, 
vagy csárdává alakítottak. E magánosán álló házak később csavargók, hara
miák s más ilynemű népségnek váltak lappangó tanyáivá. Közbiztonság 
kedvéért a rablások elharapódzása ellen a statáriumnak 1810-ben történt 
kihirdetése alkalmával a vármegye e magános házakat többnyire meg
semmisítette, elveszvén a házakkal azok nevei, milyen p. o. a hajdani Kapás 
község stb.

Egy 1714-ből származó fölvétel a vármegyének uradalmak szerénti 
fölosztását ekként Írja le :

Fiskálitások a pécsi kerületben : Gilvánfa, Babarcz, Szajka, Versend, 
Monyorósd, Romonya, Varga, Liget, Komló, Szatina, Hagymás, Mindszent, 
Gyümölcsin, Jenő, Szent-György, Bakócza, Bisztricze, Szent-Katalin, Páz- 
dán, Nagyfalu, Besencze, Ócsárd, Kisasszonyfa, Somberek.

Fiskálitások a sellyei kerületben : Kákics, Marócza, Oszró, Sámod, 
Vaiszló, Kis-Csán.

Pécsi papság birtoka : Mohács város, Geresd, Szent-Erzsébet, Kától, 
Nagy-Pál, Hosszúhetény, Magyar-Sáros, Ráez-Sáros, Bogád, Somogy, Sza
bolcs, Nádasd, Császta, Vókány, Szász-Kárász, Egregy, Pölöske, Mánia, 
Budafa, Szék, Rákos, Orfű, Barátur, Bános, Szakái, Kovaszczéna, Bodolya, 
Bogdása, Lusok, Kénesé, Mirics, Kis-Szent-Márton, Kölked, Somon, Garéj, 
Mártonfa, Bicsérd, Zók, Bakonya, Tőttős, Szőllős, Cserkút, Patacs, Ürögh, 
Kisdér, Szentkirály, Velin, Varjas, Szalánta, Pogány, Bosta, Szilvás, Szőke, 
Kökény, Keszü, Málom, Lancsuk.

Pécsváradi apátság birtokai: Pécsvárad, Szeben, Kékes, Kerned, 
Berkesd, Szilágy, Várkony, Hird, Vasas, Eilend, Pereked, Vémen.

Fügén - b irtok: Baranyavár, Lucs, Iveő, Bodola, Belle, Kopács, 
Darócz, Laskó, Herczeg-Szőllős, Csúza, Sepse, Vörösmart, Darázs, Márok, 
Izsép, Dályok, Mais, Lipova, Kisfalu, Bán, Villány.

Veteráni-birtok: Matty, Haraszti, Gordisa, Ajtó, Kásád, Benge, Pe
tárda, Karancs, Beremend, Dárda, Káesfalu, Bolmán, Mais.

Eszterházy-birtok: Vaszar, Csikós-Tőttős, Vásáros-Dombó, Nagyág, 
Gerényes, Szekcső, Jagonok, Meződ, Hernyók, Toros, Vásnok, Tékes.

Batthyány-birtok: Magyar-Peterd, Mislen, Belvárd, Birján, Herend, 
Lothárd, Kis-Tótfalu, Szükéth, Kövesd, Jakabfalva, Kis-Budmér, Nagy- 
Budmér, Palkonya.

Pálffy-birtok: Egerágh, Udvard, Tengerin, Egerszeg, Monyorósd, 
Bodon, Szent-Márton, Babarcz, Szőllős, Száva, Csarnóta, Túrony, Bisse, 
Dencsháza, Katátfa, Szent-Gál, Szent-Iván, Gerdi, Rugásd, Kis-Kozár, 
Személy.
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Caprara-birtok: Siklós város, Nagy-Harsány, Adorjás, Piski, Kórós, 
Rád, Czun, Kémes, Szaporcza, Tésenfa, Kovácshida, Csepely, Szerdahely, 
Palkonya, Csehi, Ipacsfa, Viszló, Mária, Tereliegy, Harkány, Gyűd, Sza- 
bóes, Tótfalu, Kis-Harsány.

Breunor-birtok: Mecske, Kistelek, Monosokör, Nagy-Csány, Zaláta, 
Dinnyeberki, Helyesfa, Szent-Lórián, Cserdi, Csonka, Mindszent, Kacsóta, 
Nagy-Váty, Szent-Erzsébet, Beczefa, Nagy-Peterd, Botyka, Büdösfa, Szent- 
Gyenes, Rónátfa, Gadány, Boda, Uj-Mindszent, Baksa, Ózd, Tésen, Regenye.

Passardi-birtok : Pellérd, Arányos.
E kívül vannak még Pécs, Gercsén, Szekcső, Hidas, Nagy-Kozár.
Összehasonlítván ezt egy 1717-ből származó összeírással, azt tapasz

taljuk, hogy több, előbb még nem létező községet újra megemlít, melyek 
mintegy halottaikból később támadtak föl. Ilyenek Békefa, Zsemenye, 
Vókánv (Vákánya).

A papi vagyont már fölosztották. Ebből a káptalané: Kisdér, Kis- 
Szent-Márton, Hirics, Veiti, Lusok, Kemse, Bogdása, Bicsórd, Zók, Málom, 
Bosta, Szilvás, Szőke, Szalánta, Németi, Cserkút, Kővágó-Szőllős, Töttős, 
Bakonya, Egerszeg, Barátur, Szakály, Kováczéna, Rákos, Pölöske. E 
kívül Garé a préposté, Varjas és Velin más egyes kanonokoké.

A Batthyány-birtokokat teljességben adja: Kütölfalu, Szőkéd, Birján, 
Lothárd, Kassa, Pétra, Magyar-Peterd, Herénd, Málom, Bol, Tites, Virá
gos, Borjád, Kis-Budmér, Nagy-Budinér, Bélvárd, Jakabfalu, Iván, Pal
konya, Kövesd, Vákánya.

A XVII. század végén s a következő század kezdetén, mikor e nagy 
allodiumok keletkeztek s a vármegye gyökerében alakul át, annak beléleté- 
ről vajmi keveset tudunk. Nagy  György László idejének legnagyobb ré
szét, nem tölthette Pécsett. A vármegye igazgatását Pávics Ferencz vezette, 
ki már Nagy előtt kezébe vette a vármegye ügyét, melyről, úgy látszik, az 
időben senki se gondoskodott. Később Pávics szolgabiróságot vállalván, 
Nagy György a megyei ügyek vezetését Haboz Gábor Lászlóra bízta, 
mint helyettesre, a nélkül, hogy e különben ügyes egyéniség állásának 
valami neve lett volna.

Bárányavármegye jegyzőkönyvei 1698-ban kezdődnek s az első kötet 
1711. év közepéig terjed. Az első följegyzett gyűlést 1698. év junius 3-án 
tartották meg s először is Zayner Györgyöt kétszáz forint fizetéssel jegy
zőnek választották, ki az esküt le is tette.

Még ez évben három gyűlést tartottak, melyet az alispán, kit a 
jegyzőkönyv meg nem nevez, saját lakására hivott össze. Az alispán való
színűleg Nagy György László volt, kinek háza a mai király-utczában állott.

A közgyűlés tárgyai a katonaság részére szedett szükségletek körül 
forogtak. A főcomissárius Keszler Erneszt János; szolgabirák Pávics Fe
rencz, Karácsonyi István, Szíjártó  György, Ribics Mátyás. A püspök 
képviselője a gyűléseken Pólyák János, ki később a megyénél szerepelt.
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A bekötött első jegyzőkönyv az 1699-iki gyűlések részére néhány 
üres lapot hagyott, melyet soha se töltöttek be, sőt 1700-ban csak clecz. 
13-ról találjuk az első közgyűlést. E közel két év az idők viharában nyom
talanul vész el.

Mi történt az 1699- és 1700-iki években, azt a közgyűlési jegyző
könyvek későbbi adatai részben megt'oghatóvá teszik. Ugyanis Nagy 
György Lászlót, kit Radaney leveleiből is az alattvalókkal szemben ve
szekedő, izgága embernek tanulunk ismerni, összeveszett Makárral, ki 
Pécsett lakott, a katonaság fizetésének kérdésében és Makár megölte az 
alispánt.

A vármegye nem élhetett alispán-választási jogával, hanem Budáról 
küldtek neki alispánul egy német embert, kinek neve Telay de Tilnau 
Jonáthán Edmund volt, ki azután úgy a hogy kormányozta a vármegyét. 
Ez indignatust is nyert és Bakics Gábor kanonokkal együtt ármálisukat 
1700-ban hirdette ki a megyegyülés. 1711-ből olvassuk, hogy a vármegye 
fölsőbb rendeletre kifizette ez alispánjának hátralékos salláriumát. 0

1700-ban a pestis vésze dúlt a vármegyében. Részletes okirat erről 
nincs, de az 1700-iki közgyűlés azt mondja, hogy jobban garázdálkodott 
az, mint a török. A kormánytól miheztartás végett leirat is érkezett, me
lyet a közgyűlésen kihirdettek. E vész 1709-ben ismétlődött. Ekkor épí
tették a havi-hegyi kápolnát, melyhez a vármegye hatvan forinttal járult.

1700-ig Draskovics gróf a vármegyét úgyszólván nem is látta. 
Ez év végén, deczember 13-án tisztújító-közgyűlés lett volna tartandó, de 
azt határozták, hogy a főispán eljöveteléig maradjanak meg a tisztvise
lők, az alispán, úgy Habs Gábor, Karácsony István s a mohácsi járás
ban Pólyák János, az esküdt és táblabiró. A gyűlésen Simaházy Ferencz 
szerepelt mint jegyző. Draskovicsot, Kapocsy kanonok helyettesítette. 
A gyűlés legérdekesebb határozata nz volt, hogy a vármegye összeírását 
elrendelte és arra Huszár István pálos-szerzetest és a világi Radisovics 
Györgyöt küldte ki.

1700. év február 17-én megjelent a főispán is az ülésen. A vármegye 
föntartotta jogát az alispán-választásra. Három jelölt volt: Telesy donathán, 
Hellepront János és a volt jegyző, Simaházy Ferencz. A három közül ez 
utóbbit választották meg, ki egyúttal a jegyzői tisztet is viselte.3) Telesy 
föszámvevő lett.8)

Az alispáni jelöltek közül Telesyt már ismerjük. Simaházy neje 
Réthelyi leány volt; mint ilyen szerepelt a vármegyében s a hajdani 
Kéthely körül voltak birtokai, a melyekre azonban a neo acquistica co- 
missio előtt csak kétes jogokat igazolhatott. Hellepront János neje Beze- 
rédy  Terézia volt, kik akkor Duna-Szekcsőt. bírták. Később a Rákóczy- 
mozgalmakban látjuk szerepelni.

A vármegye ez évben elég szorgalmasan működött, mert összesen 
tíz gyűlést tartottak, melyek egyikén a teendők sokasága miatt Koltai 1

1) K. J. 208. — 2) K. I. 23. — 3) 1 . 40.
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Vidor Zsigmondot választották meg megyei jegyzőnek. A gyűlések álta
lános jellege, hogy azon vagy a Főispán van jelen, vagy annak meghatal
mazottja, Kazó István pécsi nagyprépost, az alispán, egy-két kanonok, 
Huszár István pálos, továbbá jelen vannak a szolgabirák, táblabirák s a 
kiterjedt allodinmok meghatalmazottjai uraságaik nevében. Ezekhez so
rolandó Pécs városa, melyet Beckhoff Mátyás városi jegyző képviselt,.

Simaházy és Kazó prépost az 1702. év Február 4-én tartott ülésen 
követekké választattak az országgyűlésre. A követeknek tiz pontból álló 
részletes utasítást adtak, mely a vármegye nyomorult állapotát füsti. Kérik 
az adó leszállítását, mert a vármegye a szomszédos vármegyéknél nagyobb 
terhet visel s azért a rácz népség, mely a vármegye nagyobb részét ké
pezi, Szlavóniába szökik, a magyarság meg Bácsmegyébe, s mivel a folyó
kon az átjárást nem tudják megakadályozni, félni lehet, hogy a vármegye 
üresen marad.

Az elmúlt 1701-ik évben a szárazság és más elemi csapások miatt 
kevés a termény, de azt se adhatják el, mert a fölvonuló katonaság miatt 
az eladást betiltották. Hozzájárul ehhez az örökké föl- és levonuló kato
naság, különösen a német katonák hónapokon át itt való időzése, a hara
miák elszaporodása, az egyes hivatalnokok zsarolása, példát hozván föl 
Visa Jánosban, ki így kilenczezer forintot gyűjtött össze. A vármegye 
rendetlensége okozza, hogy az emberek nem is művelik földjeiket, hanem 
az erdőkben, hegyekben és barlangokban laknak. Azért más vármegye egy 
Falujában több nép van, mint itt húsz Faluban. Ezek voltak az adóleszál
lítás kérelmének indokai.

A visszatért követek, saját beszámolójuk szerént, annyit vittek ki, 
hogy az adót 11.929 Frt 7ö kr.-ban állapították meg Baranyára. Ez időben 
a vármegye egyéb se volt adóbehajtó közegnél. Az alispánnak ez volt a 
legtöbb dolga, nehézsége s a követségen túl is több időt töltött a fölső- 
ségnél, mely idő alatt Vidos Főjegyző teljesítette az alispáni teendőket. 
Az adózások pedig mégis rohamosan emelkedtek, úgy, hogy 1703-ban már 
44.703 Frt 42 kr. adót szedett he a vármegye.

Simaházy alispánságának csakhamar vége szakadt. 1704-ben ráczok 
és kuruczok dúlták a vármegyét s mikor a közgyűlési jegyzőkönyvek leg
érdekesebb tanúi volnának az akkori politikai viharoknak, akkor végkép 
hallgatnak. Csak annyi Följegyzést találunk, hogy a jegyzői tisztségre el
sőben Psekoff Mátyást, később Pávics Mihályt helyettesítették.

A múlt tapasztalataiból okulva, Radanay nem elégedett meg azzal, 
hogy neki az egyházi javak használatát átengedték, hanem arról adomá
nyozási okmányt is óhajtott bírni, mint azt a többi adományozottak is 
megkapták. Folyamodott és sürgette az oklevél kiadását az 1697. év 
márczius 22-iki levelével, de ő már nem érte meg ez ügy rendezését, mert 
1703. év április 3-án meghalt és a székesegyházba eltemették.1) A meg
erősítés csak 1703. év április 19-én történt meg.2) Az erre vonatkozó ok-

i) Brüsztle I. 435. — 2) LiJr Reg. 26. 293.



526 A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐL

raány nem adomány-levél, hanem a püspökséghez hajdan tartozott falvak 
visszaállítása (restitutio bonorum). Mégis ez okmányra később számtalan 
hivatkozás történvén, az általában „nova donatio“, új adomány név alatt, 
lett ismeretes.

A nova donatio az előbbi rendelkezésektől némileg elüt. Itt a tized
ből kijáró tizedet a határvidék költségeire fordítani rendeli. Kötelességévé 
teszi a templomok fölépítését és iskolamesterek föntartását. A jövedel
mekre elrendeli, hogy azok egybe gyűjtetvén, négy egyenlő részre osz
tassanak, melyből egy negyed a püspöké, a másik a káptalané, mely
ből 2/ä a nagypréposté, egy harmad pedig egyenlő arányban a hat kano
noké. A harmadik negyed a székesegyházé, melyből annak összes költsé
gei, a templom és püspöki palota építési költségei födözendők. A negye
dik negyed a szemináriumé, melyből a prebendáriusok tartása, legalább 
tizenkét papnövendék nevelése, tanáraik fizetése és iskolamesterek fizetése 
födözendő. Viták elkerülése végett ezeken kívül a nagyprépot kapja Cser- 
dit és Bodát, a kisprépost Varjast és Turonyt, az olvasó-kanonokok Gyó- 
dot, a kántor Mányokot, a custos Velint, a vikárius Garét.

A nova donatio ezek létesítésére a pécsmegyei papságnak 201 közsé
get adományozott, melyeknek legnagyobb lösze Baranyában volt, cseké
lyebb része Tolnában, Somogybán és a drávántúli részeken. Mégis a 201 
község száma csak látszólagos, mert nem egyet e községekből kétszer, de 
háromszor is megnevez. Más községeket a régi regestrumokban olykép 
jegyeztek, hogy történeti előismeretek nélkül azok helyét nem lehetett 
megállapítani. Pl. a „Papaszt-Szent-Mártonfalva“ alatt ki érthette a Duna- 
Szekeső vidékén fekvő s ma Martinezének nevezett területeket? Más közsé
geknek még nyomuk is elveszett. Voltak olyan községek is, melyeket az 
előző években a nagy allodiumok donatiói alkalmával más uradalmakhoz 
csatoltak és adományoztak. Ezeknél azonban nem mértek egyenlő mér
tékkel, mert a Buchaimb-féle birtokokból vissza kellett adni az egyházi 
vagyonhoz, mihez az egyház jogosultsággal bírni látszott. Ott azonban, 
hol az adományozó okiratot már kiállították más részére, a püspök
ség elvesztette saját okmánya mellett is minden jogosultságát. Hozzájárult 
ehhez még a határkérdés s a számtalan kicsiny és más községbe beolvadt 
falucska.

így történt, hogy mikor a püspök végleg rendezte vagyonát, a 201 
község ama számra olvadt le, melyet fönt elősorolva láttunk, de mely a lát
szatnál szinte több, mert e községek határaiban egy része az elpusztult közsé
geknek benne foglaltatik. Pl. Bakonya határában Erszeg, Orfu határában Li- 
bócz, Egrestó, Hetvehely határában Nyáras községek stb. Ezzel azonban nem 
történt a papsággal igaztalanság, mert a neo acquistica comissio által nem 
forgatott regestrumokból kitűnik, hogy a papság a török előtti időkben a 
falvakat, melyeket most egészben nyertek, csak részben és némelykor 
igen kis részben bírták.

Az akkori törvénykezésnél a birtok teljes elnyeréséhez a statucio is
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szükséges. Nesselrode püspök is bevezettette magát a pécsi egyházmegye ja
vaiba. A bevezetés csak eszményi volt, mert az egyes községekbe nem is 
mehettek volna, de a hivatalos jegyzőkönyvben az adomány-levél összes fal- 
vait bejegyezték. Érdekes tudni, hogy Radanay és a neo acquistica comissio 
minden törekvése mellett is, hogy lehetőleg tiszta munkát végezzenek, 
összesen harminczhét ellentmondó jelentkezett. Ezekből nevezetesebbek: 
Mérey Mihály' szegzárdi apát, ki Nádasd, Mányok, Széplak, Hidasd és 
Almásra jelentette be igényeit. Simaházy Ferencz baranyai alispán és 
neje Sándor Erzse, úgy Guázy Gábor mostohafiuk Mányokot követelte. 
Kécsmárik sopronyi tanácsos és neje Réthelyi Éva, úgy Réthelyi Júlia, 
Somogyi Adámné, veszprémi táblabiró neje, Hidasd, Csittó, Szar, Szent- 
Mária, Szent-Pál községeket követelték. Rollonics Lipót kardinális nevé
ben Ravasz István de N agy  Erpis prépost egy pécsi házra tette meg 
ellenmondását. Roller Ferencz jezsuita Görcsönyre támasztotta keresetét. 
A pécsi pálosok főnöke, Raszer Simon, Ürögh és Patacs községek érde
kében nem maradhatott szótlanul. Zinzendorf pedig Vaskapu, vagy Dö- 
mörkapu végett szólalt föl. Mária Antónia Suza nevében Martini Gotliard 
Szent-Király, Személy, Bisse, Üszög, Kis-Kozár, Egerágh, Szent-Pál, Szent- 
Márton, Babarcz, Szőllős, Egerszeg, Turony, Mogyorósd s Okorághra nézve 
lépett síkra. Az ellentmondók közt találjuk még Crimani Vincze pécsváradi 
apátot; ott van továbbá a Hollósy-család, Rubinyi Mihály', özv. Breunerné, 
Eszterházy  Pál, a fíattliyányak , Széchenyi György s több megyei bir
tokos neve.')

A nova donatio kelte után pár nappal, április 27-én, báró Nesselrode 
Vilmos, Ferencz, Bertám neveztetett ki pécsi püspöknek.2) E kinevezéssel 
együtt kapta Tolna vármegye főispánságát. Baranyára nézve nem volt ki
nevezhető, mert Draskovics főispán még élt. Mégis talán politikai okok 
játszhattak közre, hogy Nesselrode 1706-ban a baranyai főispánságot is 
elnyerte. Erre vonatkozó oklevelét az 1706. év május 11-én tartott köz
gyűlésen minden ellenmondás nélkül hirdették ki Draskovics mellőzésé
vel, ki ez állásához, melylyel egyébként 1500 irt fizetés is já rt,3) még 
továbbra is ragaszkodott s még 1710-ben is reá irt a vármegyére, hogy 
az ő főispánsága ismerendő el, de a helyben működő Nesselrode mellett 
törekvései sikertelenek maradtak.

Nesselrode első teendője volt, a régi püspöki lakot, mely eddig an
nonaria gyanánt szolgált, visszaszerezni, mit még 1703-ban megkapott, 4) 
de kevés hasznát vehette, mert a Kákóczy-mozgalmak megakadályozták, 
hogy új házába térhessen.

A ráczság garázdálkodása már Radanay halála után érte a várme
gyét. A nyomorhoz, melyet a követi utasításban a vármegye maga is jel
zett, még politikai áramlatok járultak. Már 1703-ban erősen liáborogtak 
a kedélyek s a vármegye rácz lakossága kihágásai által jelét adta eins

4) Acta. Paul. fasc. 4. Nr. 1. — 2) Lib. Reg. 26. 301. — 3) I. 209. — 4) Neo reg. fasc. 
1211. Nr. 27.
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izgatottságának. Találkoztak egyesek, mint ilyenkor lenni szokott, kik a 
mozgalom élére állottak. Különösen a Duna-melléke volt tele forradalmi 
elemekkel, hol a népet Lancsukról egy Ignácz nevű egyén, valamint 
Döbvöközi Simon vezették. A battinai lelkész szolgált itt központ gyanánt, 
hová a vármegye lakóitól elhajtott marhákat, elrablott bort és egyebeket szál
lították. Különösen megemlékezik a jegyzőkönyv arról, hogy a szebényi 
plébánoson mily kegyetlenséget követtek el, mi miatt a vármegye 1703. év 
november 27-én tartott ülésén elhatározta, hogy Hűin gróf szigetvári pa
rancsnokhoz fordul s a íolsőbbségnek is jelentést tesz, mindenhol segélyt 
kérvén a féktelenség megzabolására. Deczember 15-ére már megérkezett a 
leirat, de a mozgalom egyre nőtt. A Herczeg-Szőllősről származó Kulá- 
sovics Simon volt a ráczok tisztje s különösen a mecskei ráezok tűntek 
ki e téren fosztogatásaik és gyilkosságaik által, miért a főbbek elfogatá- 
sát és megbüntetését a vármegye elrendelte.

E mozgalom Baranyában a Rákóczy-féle fölkelés liatásakép jelent
kezik ugyan, de miután politikai czéltól eltekint s csak haszonlesés mu
tatkozik: épen ebben rejlik Baranya álláspontja e fölkelésekben.

Maga a vármegye nem szított a fölkeléshez, ellenben Siklós és vidé
kének magyarsága erősen ragaszkodott hozzá; a fölkelés emberei ezt ipar
kodtak megtartani és iparkodtak a rácz elemet, mely a vármegye délkeleti 
részét lakta, habár sikertelenül, magukhoz hódítani. Ez ellentét adja a tör
téntek kulcsát. Károlyi fölszólítására a dunántúli megyék nagy része a 
fölkeléshez csatlakozott. Pécs maga ugyan, mely három különféle nyelvű 
lakossággal bírt s ezek között legtöbb volt a német, épen nem látszott 
meghódolni.

A hódoltat ás eszközlésére a Rákóczy-csapatok egyes vezetői 1704. év 
január havában elszélcdtek különböző vidékekre. Baranyának Sándor 
László és Znna György jutott. Mindkettő kálvinista, mert Baranyában csak 
ezekre lehetett a fölkelésnek támaszkodnia. Sándor László azután meg- 
hódoltatta Veszprémet, Székesfehérvárat, majd Simontornyát. Immen Sik
lósra mentek ennek és vidékének meghódol tatására, Pécset azonban, mely 
meghódolni nem akart, kikerülték. Siklós vidékén időzvén a két vezér, 
miután Deák Ferencz és llosvny  Imre Földvárnál megverték Kreutz tá
bornokot és Monaszterly ráczait, bátorságot vettek maguknak, hogy Pécs 
alá szálljanak és annak ráczait megsarczolják.

Pécsre érkezésükkor először a pécsi jezsuiták pusztáját érték, mely 
az országút mellett feküdt. Tudjuk, hogy a fölkelők nem igen rokonszen
veztek a jezsuitákkal. A nagyszombati békealku egyik pontja is az volt, 
hogy a jezsuiták űzessenek ki az országból. Talán Pécs magatartását is 
a jezsuiták befolyásának tulajdonították a kuruezok, kik e pusztát egészen 
kirabolták, elvivén onnan igen sok szénát, de segítettek a rabláshoz a 
kuruczokkal jövő parasztok is, kiknek a kevésbé értékes részek, mint vas, 
ablakrészek stb. több hasznára szolgálhattak.

Pécsett a város megsarczolása volt czéljuk, melyre nézve Sándor 
László 1704. év február 1-én írást küldött a városba, tiz pontban követel

ik
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vén subákat, párduczbőrt, darútollat, kócsagot, ezer pisztolyt karabélylyal, 
50-ezer forintot, kétezer kalpagot, a tisztek számára skarlát, vagy gránát
ból való öltözéket, paripákat, kétezer köpenyt stb stb. „Mindezeknek meg
adására, ha magukat Pécs városa uraimék akkordálják és megadják, meg
adatik az grátia; holott nem, Isten világ előtt protostálunk, az élőnkben 
adatott Orderung szerént eljárunk.“ i) Ily nagy téliért, Pécs város lakos
sága aligha bírt volna s ép azért, Károlyi Sándor szerént, a lakosság 
alkudozásba bocsátkozott Sándor Lászlóval, de az alku alatt két lövés 
dördült a kuruezokra s egyet megsebesítettek. Ez jeladásul szolgált a dü
hössé vált kuruezoknak a harezra és Pécs városa keservesen ülte meg 
gyertyaszentelő napját. Három egész napig tartott a mészárlás, először 
inkább a ráczok és később a németek között s mintegy SCO embert 
öltek meg. Mikor a hangulat lecsendesedett s a népek búvóhelyeikre rej
tőzködve elhallgattak; megkezdődött most nem a sarczolás, hanem a rab
lás. Még a templomokat is föltörték, a szent edényeket elvitték, melyeket 
azonban a főnökeik visszaadtak s összesen hat hétig garázdálkodtak a 
városban; de az egykorú iró, ki e részleteket megörökítette, azt mondja, 
hogy ezek még igen nagyidkiiek voltak a később a városba rontó ráczok- 
kal szemközt. Mindazonáltal a kuruez had föllépése által nagy erkölcsi 
kárt okozott a fölkelésnek, mert ezzel a ráczokat a fölkeléshez való csat
lakozás eszméjétől végkép elidegenítették.

Már Kreutz és Monaszterly megveretésével kezdődött az ellenszenv, 
mert ezeknek rácz hadai voltak, kik Eszékről Baján át Szeged felé 
mentek a fölkelők ellen. Ezek megtámadása s legyőzotésük után a 
Szegedre viendő fegyverek elvétele természetszerű hadi dolog a fölkelők 
részéről. A ráczok tehát bosszúért lihegtek a fölkelők és védőik ellen.

1704-ben a kuruezok Pécset elfoglalván, elfogták és elvitték Sima- 
házy  alispánt és Vidos jegyzőt, minek a vármegyei okiratokban semmi 
nyoma sincs.

Az Arch. Rákóczyána szerént Séclienyi Pál kalocsai érsek 1704. év 
márczius 4-én Károlyi Sándor kuruez generálisnak Írja, hogy Simaliázy 
alispán Pápára érkezett s részére engedehnet kér, hogy Pécsett hagyott 
feleségét és gyermekeit Sümegre hozhassa. Bercsényi Miklós pedig Írja, 
hogy „Horváth Zsigmond és Simaliázy uraimék el akarnak menni rab
ságuk után. Erős hitre vettem őket, mert sokat használhatnak Eszterházy 
Dániel generális mellett, kit ekkor Dunántúlra küldtek. El is küldöm őket 
s nincs kétségem hívségükben.“

A Pécsről távozó hadak egy része Szigetvár felé vonult s azt ostrom
lás végett körülvette, de nem mehetett vele semmire. Majd a Dráván át
kelvén, Verőczét megadásra bírták.

Zana György hadaival Tótországban időzött akkor, mikor a kuru
ezok a szerdahelyi Mura-hidnál érzékeny veszteséget szenvedtek. Csák
tornyát is elvesztvén, kénytelen volt onnan kivonulni, bár előzőleg

i) Haas Emlékirat '271.
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Zana is megverte Hebersteint, Eszék parancsnokát, ele a császári hadak 
összeszedvén ismét magukat, Zanát üldözőbe vették, ki azután Pécs felé 
menekült. Wagner előadása szerént ugyanis a ráczok Zanának tótországi 
prédálásai miatt igen megharagudván, fölkeresték Hehevsteint Eszéken s 
fölajánlották szolgálatukat a vármunkán túl, ha megszabadítja Slavóniát 
az ellenségtől. A parancsnok az összegyűlt hadnak maga állott élére, Ve- 
rőcze felé indult hadaival, hol akkor Zana állott, ki innen Siklósra me
nekült, míg Heberstein nyomon követte.

Garázdálkodását a Heberstein alatt álló valóban barbár had már a 
Dráván való átkelés után kezdte meg, mikor Siklósra érkezett. Úgy látszik, 
hogy a harezot még mindig vallási háborúnak tekintvén a ráczok, a pap
ságot s a katholikusokat támadták meg. A megrémült nép a templomba 
menekült s egy Horváth Domonkos nevű szent ferenezrendű barát kereszt
tel kezében a bejárat elé állott. Ezt a folyosón, menekülés közben, lefejez
ték, a népséget a templomban legyilkolták. Hasonlót cselekedtek a város
ban is. Legyilkolták ott Zvetkovics  Lajos nevű concionatort, Brodics 
János boszniai barátot, ki a miholjáczi plébánia adminisztrátora volt 
és Szokolovics Mihály beremendi plébánost, kik épen Siklósra jöttek. E 
rémületes események 1704. év márczius 24—25-re, a húsvéti ünnepekre 
estek. 0 Zana hadai Pécs felé menekültek s csak mintegy háromezerén 
voltak, ezek közül százötvenet hagytak Pécs őrizetére, de ezek is meg
szöktek, mikor hírét vették, hogy Heberstein 12.000 emberrel jön Pécs felé.

Pécs város, melyet a kuruez had oly nagyon kipusztított, Heberstein 
hadaiban oltalmat vélt találni, de a hir megelőzte a ráczok kegyetlenségét. 
Követeket, küldöttek tehát Hebersteinhez már Siklósra, hogy legyen kímé
lettel az elpusztult város iránt. Heberstein igen kegyesen fogadta a kül
döttséget és megígérte, hogy a ráczok előtt a németeket fogja a város 
védelmére küldeni. A Siklós felől jövő csapatokat a templomtoronyból 
lesték s mikor a siklósi úton föltűntek, eléjük mentek, de a csapat rá- 
czokból állott, melyet több csapat is követett. Nem mutattak azonban 
semmi ellenséges indulatot. A nagyobb küldöttség a város kapuinál várta 
őket, mert a nagy sár miatt nem akart tovább menni. Azonban alig, hogy 
a város kapuin belül voltak s így mintegy csellel a várost hatalmukba 
kerítették, megkezdődött a garázdálkodás, melyet Koller Ferencz pécsi 
jezsuita e szavakkal jellemez: „a fölkelők gonoszabban tettek, mint 
a törökök; de a ráczok még gonoszabban, mint a tatárok.“ Első sor
ban a jezsuiták ellen törtek s a honlévő négy atyát megölték. Kettő nem 
volt hon, ezek meg is menekültek. Különösen keresték Prenthaler atyát, 
mert őt tartották a ráczok Pécsről való kiűzetése okának. Nemkülönben 
jártak a ferenezrendű barátok, hol hármat találtak otthon. Ezek egyikét a 
gyóntatás alatt, a másikat a templom főoltáránál térdelve lőtték agyon, 
a harmadikat pedig a ház előtt lefejezték. A ki a papságból menekülni 
tudott, az futott. Horváth György kanonokot a ráczság a szigeti kapunál i)

i) Brüsztle IV. 378.
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elfogta és agyonlőtte. Ugyan így bántak a környékbeli, még esekél}" 
szánni plébánossal. A pálosok és dominikánusok szerzetét fölégették, 
a jezsuiták és egyéb szerzetházak tetejét meghagyták ugyan, de abból 
mindent úgy kiraboltak és összetörtek, hogy csakis a falak maradtak meg. 
Nemkülönben jártak el a templomokkal, elvivén azokból minden ruhát, 
kelyhet és harangot, úgy hogy Glavinics Sebestyén akkori kanonok egy 
levelében arról panaszkodik, hogy kehely hiányában még misézni se tud
nak. A katholikus néppel se bántak különben. Megölték azt, kit csak elér
hettek, nem kegyelmezvén még a csecsemőknek s a terhes nőknek se, 
s ha meg nem ölték őket, akkor elhurczolták és valószínűleg eladták a 
törököknek. Azért kiált az egykorú iró és szemtanú: „Pécs városát any- 
nyira elpusztították, elrombolták és kirabolták, hogy az már csak a ku
tyák tanyája.“

A német vezérekből jelen volt Plilueg és Kallanek kapitányok mégis 
annyit bírtak tenni e vad és fókezetlen csorda ellen, hogy a papság és 
mintegy háromezernyi népnek alkalmat szolgáltattak a megmenekülésre. 
Ezek egy része a hegyek közé menekült, a kiket azonban Szigetvár befo
gadhatott, annak falai között kerestek oltalmat, melynek parancsnoka, 
Hűin, látva e szörnyű pusztítást és kegyetlenséget, maga is i'ury kiáltott 
föl, hogy hatvan éve szolgál a katonaságnál, de ily dolgot még nem látott 
s nem hallott.

Heberstein maga e segélyhadseregével szemben egészen tehetetlen 
volt, mert semmi fegyelmet se tudott fölöttük gyakorolni. De lehető az is, 
hogy e rettenetes dúlást egykedvűleg nézte, vagy épen akaratával is tör
tént az, mert a kormány által kérdésre vonatván, azzal védte magát, hogy 
a ráez hadak között húsz pópa volt, kik a népséget fanatizálták. Védte 
magát továbbá azzal, hogy Pécs város rácz népsége is fegyvert fogott s 
ezek ellen a katholikusok magukat fegyverrel védelmezték.

E garázdálkodás körülbelül egy hónapig tartott. Csak 1704. április 
29-én mertek ismét a jezsuiták visszatérni, mert a romboló had Simon- 
tornyát, Szegzárdot, Kaposvárat is meglátogatta, míg Hűin gróf, ki e se
reget meg nem támadhatta, nehogy úgy lássék, mintha segélyt akarna 
nekik nyújtani, bezárkózott Szigetvárába.l)

Pécs városának mindkét fél által történt ily kemény meghurczolta- 
tása után épen nem volt kedve egyikhez se csatlakozni. Álláspontja tehát 
a régi maradt s megmaradt a vármegye népsége is, mert a magyarság a 
Rákóczy-fölkeléshez szított, a ráczság pedig a német hadaknak tett szol
gálatot. Maga azonban a hivatalos vármegye, mint jegyzőkönyvei mutat
ják, a császári kormány szolgálatában állott. Látjuk, hogy a vármegye 
1704. év deczember 2-iki jegyzése szerént, Heiszter kanizsai parancsnok
nak 1174 köböl búzát szállított. 1705. év július 19-én a ráczok vonultak 
át, julius 24-én a császári had, de ezeknek csak a kamarai birtokok szol
gáltattak élelmi szert.

l) Wagner : Historia Leopoltli, 768. lap.
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1705-ben indult meg Vak Bottyán dunántúli hadjárata, hogy Rákó- 
czynak az elfoglalt területeket visszaszerezze. Ez Paks táján a Dunán át
kelvén, hadait november elején három irányban küldte szét a hódítás 
keresztülvitelére. A Balogh Ádám, Hellepront János — az egykori alis
pán-jelölt — és Sándor László ezredesek által vezetett hadoszlop Tolna 
városán Baranyának indult és megvette Bottyánvárát, Pécset és Siklóst, 
mindhármat rohammal, sőt Eszékre is gúnyosan tekintettek a Dráván át. 
Míg most Hellepront Szigetvárnál maradt vigyázóul, mert ezt Hűin pa
rancsnoksága alatt nem sikerült bevenniük, a sereg többi része Zalame- 
gyébe hatolt.x)

Pécs és Siklósnak ez 1705-iki ostromát, úgy látszik, se pusztítás, se 
öldöklés nem tették nevezetessé.

1706. év január 17-ről olvassuk, hogy Nehem, a pécsi parancsnok, 
ki később Slavónia főkormányzójaként szerepel, fölhívására megállapítják 
a szükséges élelmi szereket. Ezt az egész vármegyére kivetik, leszámítva 
mégis Siklós vidékét, mely Rákóczy pártján állott. Nehemet azután huza
mosan pécsi parancsnoknak nevezik az iratok, bár Nehem az egész He- 
berstein-féle had élelmezését három hóról három hóra Baranyára róván, 
parancsnoki tisztje csak mellékes volt s a fődolgát Baranyának a rácz 
katonaság által való függőben tartása képezte.

De azért továbbra is a harcz tüzében maradt Baranyavármegye és 
Pécs városa.

Bottyán Sopron ostromlása alkalmával azt a hirt vevén Hellepront- 
tól, kit Szigetvár fölügyeletével hagytunk el, hogy a ráczok ismét nyug
hatatlankodnak s nagyobb tömegekben csapnak át a Dráván : elhatározta 
ezek megfélemlítését s útját Székesfehérváron át, melyet megostromolt, 
Baranya felé vette. Ekkor Pécsett ment keresztül s a Dráván átkelvén, 
mintegy két hetet töltött Slavóniában a ráczok megzabolázására, honnan 
Földvárra tért vissza, valószínűleg ismét Baranyán át.

Slavóniai portyázása alatt Heberstein, ki a ráczok vezére és eszéki 
várparancsnok volt, úgy Játszik, nem merte őt megtámadni, hanem várába 
visszavonulva, behunyt szemmel nézte annak garázdaságait. Azonban alig, 
hogy Bottyán távozott, Nehem báró pétervári tábornok és Slavónia kor
mányzója hadaival egyesítette seregét s áttörést szerveztek a Dráva bal
partjára. Wagner jegyzése szerént, a népség útmutatásainak és híreinek 
nem lehetett semmi hitelt adni, hacsak ráczok nem voltak azok, kiket 
azonban a magyar vidékeken nem használhattak. Ez átvonulásuk az 
1706. év február 3-ika utáni időre esik. A vármegye előre értesítve lévén, 
Koksz István pellérdi tisztet és Hapsz György táblabirót küldték ki az 
út megjelölésére s az élelmiszerek beszerzésére s miután a ráczok garáz
dálkodásától még mindig tartottak, Pécs helyett Árpádot és Pécsvárad 
helyett Várkonyt jelölték ki nekik tanyául. A rácz had fölvonulása arra 
kényszerítette Helleprontot, hogy hadaival visszavonuljon, kinek utóhadait 
Igáinál érték el. i)

i) Horváth VI. 414.
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Már február 13-án Heberstein azt jelentette, hogy Bottyán János 
hadait Igáinál szétkergette s előterjeszti Baranyavármegyének, hogy Ne
kem  intézkedésének bevárásáig a vármegye lássa el a katonaságot a szük
séges élelemmel, mire aztán vissza is tért és a vármegye intézkedése 
szerént, táborát Pécs városától keletre, az első hídon túl (Keszlor komisz
szári us földjei mellett) állította föl. Szabolcs, Vasas, Bogád, Romonya s egyéb 
a táborhoz közel eső falvaknak kellett e katonaságot élelemmel ellátni.1)

1708-ban, mikor a trencséni ütközet után a fölkelés szerencséje kö
zel állott végvonaglásához, Heiszler, hogy a fölkelők hadait minél bizto
sabban zsákba szorítsa, egyéb intézkedései mellett a ráczokat is újra 
behívta a Dunántúl vidékeire. Ezek a Szerémségből indulva, Eszéknél a 
nőmet haddal egyesültek, mely 5500 lovasból állott s Baranyára törvén, 
Pécsen át Simontornya felé vették útjukat. E hadat Kölesd mellett Balogh 
Ádám 1708. óv szeptember első napjaiban megtámadván, a futásnak eredő 
ráczok a németek csatarendjét úgy megzavarták, hogy Baloghnalc sike
rült az egész hadat tönkre verni. Fluckot, a német lovasok ezredesét is 
sikerült elfogni. Balogh pedig a futó had után eredve, azt Pécsig üldözte 
s a várost, hová valószínűleg visszavonultak, megbombáztatta. Az ágyúzás 
a hegy felől történt, de Pécs keményen őrizte falait és barmineznégy napi 
ostrom után végre ez alól is fölszabadult.

Ezentúl Baranya e mozgalmakban többé nem szerepel, csupán 1700- 
ből olvassuk még, hogy Eszterházy  Antal a Bakonyból, hol az utóbbi 
időben tartózkodott, Vörösmarthnál ment át a Duna balpartjára, hogy 
Rákóczy teljesen megfogyott hadaival egyesülhessen.

Az 1705. év január hó 12-én tartott közgyűlésen a vármegye a mindig 
távol lévő Simaházy helyett közakarattal Pávics Ignáczot választotta 
alispáni helyettessé, ki élete fogytáig viselte e tisztet s halála után az
1710. év május 26-iki közgyűlésen Madarász Lászlót választották alispánná, 
kit azután Nesselrode az 1711. év szeptember 18-án tartott közgyűlésen, 
melyre a püspök első alkalommal jelent meg, állásában megerősített. Ez 
alkalommal a vármegye a főispán fizetését 1000 imperialesban határozta 
meg. A volt jegyző helyett, kinek tisztét is hihetőleg Pávics viselte, 1700. 
év deczember 30-án Gyurkovicsot választották megyei jegyzővé. —
1711. év szeptember 27-én tartott ülésben megyei jegyzővé nevezték ki a 
püspök személyes jelenlétében Berényi Gergelyt, ki a megyei jegyző
könyvek másodikét megkezdte, annak homlokára ragasztván o kronostikont:

FoeLIX csto prlnCIpIVM 
IcsV benigno Virgine DIVA 
sVperlsqVe l'aVentíbVS.

(Legyen szorcncsós a kezdet, az égieknek, a jóságos .Jézus és isteni szűz segélyével.)
A jegyzőkönyv elején rövid történetét adja a vármegyének. Látható, 

hogy értelmes és művelt ember volt s bár az 1711-iki diétán Baranyát 
Madarász László alispán képviselte; 1712-ben Berényit és Pávics Mi
hályt küldte a vármegye Pozsonyba.

») Kj. I. 13(1-141.
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Nesselvode-ot, ki ez időben Baranyavármegye főispánja és pécsi püspök 
volt, a közgyűlések jegyzőkönyvei megemlítik ugyan, de a közigazgatás
ban semmi részt nem vett. A család, melyből Vilmos, Fülöp és testvére 
1695-ben nyertek honosítást1) és az 1652-ben született püspök előbb a 
katonai pályán tábornoki rangig vitte, később kölni, majd münsteri kano
nok, azután fehérvári prépost le tt; két évig mint császári követ a rota 
romana tagja volt, honnan 1703-ban a pécsi püspökséget nyerte. Az egy
házi rendbe lépvén Nesselrode, csak az alszerpapi rendet vette föl s mint 
püspök sem iparkodott a többi rendeket fölvenni súgy látszik, püspökségébe 
nem is jött mindjárt s mint főispán nem működött. Végül, mikor a fölkelés 
zivatarja lecsendesiilt, határozta el magában, hogy minden irányban ak- 
czióba lép. Miután Rómában csak 1710. év július 21-én erősítették meg, 
1711. év szeptember 11-én szerzetes papnak, majd misés papnak, szept. 
24-én pedig püspöknek szentelték, püspöksége nyolczadik évében. Kine
vezése ugyanama elvek alapján történt, mint Radanayé s bár 51 éves 
korában lett püspökké, mégis harmincz évig ült püspöki és főispáni szé
kében. Koller megjegyzi róla, hogy püspökségének majd egész idejében 
a káptalannal, a megyével és Pécs városával veszekedésben állott; Brüsztle 
pedig ezt Írja: „Kortársai előtt oly gyűlöletes volt, hogy a „kegyetlen“ 
elnevezést kapta.“ Mely állítások ha nagy részben igazak is, mégis vala
mely belső szívjóságot nem lehet tőle megtagadni. A veszekedésre, ha 
csak Radanay sorsára jutni nem akart, az által jutott, hogy nagy orély- 
lyel védte megtámadott és megtámadni vélt jogait, vagy üdvösebb czél 
lebegvén szeme előtt, alattvalóit arra még törvénytelen úton is kénysze
ríteni akarta, mégis a nélkül, hogy tetteiben rossz indulatot, vagy bosszú
vágyat födözhetnénk föl.

Mielőtt azonban ezt megvizsgálhatnék, vessünk egy tekintetet a ka- 
tholiczizmus viszonyaira.

Baranyában a törökök kiűzése után a katholikus egyház a legtermé
ketlenebb talajra bukkant. Tulajdonképen alig voltak itt katholikusok. 
Az előző szakaszban, Pécs városán kívül, csak három helyen láttuk a je
zsuiták működését. E kívül a nyugati Hegyalján lévő községek voltak 
katholikusok s némely részek a Hegyháton. Radanay működését az áriá- 
nusok megtérítésén kezdte s ez sikerült is neki itt, hol e felekezet egy
kor virágzott, úgy, hogy a XVIII. század elején már alig találunk nyomaira.

Nagy szolgálatokat tettek Radanaynak az egyház szervezésében a 
Pécsre telepedő szerzetesek, de ezek is önmaguk ügyeinek rendezésével 
lévén elfoglalva, működésük kezdetben alig ment Pécs határain túl. Ké
sőbb azonban annál szélesebbre tágult az, mert plébániák nem lévén, az 
egész megyét (püspöki megyét) missionáriusi módon kellett kezelni, mely
ben a reformátusok ittléte, a görög-keleti vallásnak terjeszkedése, a szer
zetesek különfélesége s egyéb politikai és hadi akadályok miatt semmi 
rendet se lehetett tartani.

l) Lib. Reg. 23. 559.
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Legnagyobb szükség lett volna a papokra. 1700-ban maga Rndnnny 
azt Írja levelében: „Nekem az ón püspökségemben kivárhatnának mostan 
308 plébánosaim, de hol vegyem és mivel taníttassam“, holott akkor már 
tizennégy éve ült püspöki székében.

A szerzeteseknek mindenfelé ki nem ható missziói munkáját egyes 
jámbor világi emberek segítették, kik szétszórva községekben laktak és 
némi ismeretekkel bírván, a püspök megengedte nekik, hogy bizonyos 
korlátozással egyházi funkeziókat végezhessenek. Ezeket az engedély foly
tán licentiatusoknak hívták. Szabad volt nekik keresztelni, szent beszédet 
tartani, előimádkozni, esketni, temetni s a népet a Ilit elemeiben tanítani. 
Azonban ily licentiatus nem volt sok, bizonynyal meg se közelítette szá
muk a püspök által óhajtott 363-at.

Rndnnny e száma minden valószínűség szerént a püspöki megyében 
mindenfelé lévő templom-romokban leli alapját, a melyek mindegyikéhez 
egy plébánost képzelt és óhajtott a jámbor püspök, ki akkor már meg
lehetősen öreg volt. A romok sokjánál voltak is remeték mindenfelé, kik 
a hitélet elterjedéséhez nem csekély mérvben járultak, önmegtagadó éle
tükkel buzdítottak és nem egy romból alkottak ismét templomot a néptől 
gyűjtött filléreken.

Mikor Rndnnny meghalt, a nagy és gazdag pécsi püspökségben alig 
találunk tiz plébániát Pécs városán kívül és ezek is fogyatékosak, mert 
Pécsváradot annak apátja, Szigetvárat, melyet szintén ide számítunk, a 
vaska-szent-mártoni apát kezelte, a szászvári plébánián licentiatus volt, a 
Szent-Lőrincz helyetti Csonka-Mindszent tulajdonképen nem volt plébánia, 
csak egy pap tartózkodott ott. E kívül mint plébániák jelentkeznek Pel- 
lórd, Kátoly, Berkesd, Egerágh, Beremend, K.-Szőllős, Szent-Király. E 
plébániákon kívül csak Mohácsot és Siklóst lehet említeni, hol a szent 
ferenezrendű szerzet tagjai ápolták a hitéletet.

A gazdag püspökségnek tehát szomorú képe volt. A háborús idők, 
a népségnek kimondhatatlan szegénysége és hiánya igen akadályozták a 
tovább fejlődést.

Kezdetben a népség főgondját az omladékok helyreállítására fordí
totta, főképen a templomok omladékaira. A plébánosnak nem volt rendes 
fizetése; csupán a né]) adakozásából tengődött, mert ez adomány a nagy 
kiterjedésű plébániák mellett se biztosított tisztességes megélhetést. így 
az ország más vidékeiről nem is szerettek e rendezetlen viszonyok közé 
lépni. Nép azonban sok volt és egyre szaporodott s nagy területek állot
tak minden pap és licentiatus nélkül, melyekről magának a püspöknek se 
volt és nem is lehetett tiszta tájékozottsága.

Szükséges volt tehát, hogy a püspök mind e dolgokon segítsen 
s a püspökséget, melyet üresen és pusztán vett át, véglegesen rendezze, 
vagy jobban mondva e rendezést megkezdje.

E czélból Nesselrode 1714. év márczius 13-ára megyei zsinatot 
hivott össze, melyen papságának nagyobb része meg is jelent. A megje
lentek legnagyobb részét a baranyaiak tették ki. Látjuk ebből, hogy újabb
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tizennégy év alatt huszonháromra szaporodott a plébániák száma, bele
értve Mohácsot és Siklóst, mégis ama megjegyzéssel, hogy Berkesden 
nem volt plébános, mert ezt, a ráczok 1704-ben megölték,x) hanem csak licen- 
tiatus s hogy a csonka-mindszenti pap sem élt már. Tolnavármegyének vi
szonyai o tekintetben még rendezetlenebbek, alig volt ogy-kót plébánosa. 
A püspökség drávántúli részét pedig senki se képviselte.

Az egyházi zsinat föladata volt megállapítani, mely helyek azok, 
melyeket az egyes plébániák elfoglaltak, kijelölni a plébánosok és licen- 
tiatusok jogkörét és kötelességeit s meghatározni a néptől járó fizetéseiket 
és a stólát. Az első pontban, mely a megjelent és a jelen nem lévő pap
ságot is elősorolja, nagy tömegét találjuk a romban heverő templomok 
megjelölésének, mi a püspök s őt környező kanonokok részére irányadóul 
szolgált volna, új plébániák alakításánál.

A plébánosok fizetésének megállapítására nézve Nesselrode kellően s 
elég gazdagon gondoskodott. Ez képezi az egyházi zsinat legfőbb tárgyát, 
mely a járandóságokról tizenkét pontban, a plébános házáról két terjedelmes 
pontban, a stoláris jövedelmekről kilencz pontban tárgyal s egyéb jöve
delmekről még külön három pontban gondoskodott. Ugyané pontok a 
licentiatnsokra és a tanítókra is kiterjedtek.

Nesselrode e kedvezményeinek meg is lett az eredménye. A kath. 
plébániák a XVIII. század huszas éveinek elején mindjárt nyolczczal sza
porodtak. A püspökségnek tehát ekkor Baranyában harminezegy plébániája 
volt. Az ő uralma alatt a plébániák tovább nem szaporodtak. Az ő ide
jében támadt szebényi plébánia a pécsváradi apát érdeme. Egészen 1750-ig, 
tehát Herényi uralmának végéig, a plébániák tizenkettővel szaporodtak. 
Legnagyobb szaporodás esik Klimó és Eszterházy  püspökök idejére, har
minezegy plébániával erősödvén meg a püspökség Baranyában, míg a 
XIX. század eddigi összes szaporodása plébániákban és kuratiakban 
18-ra számítható.

A plébániák számának ily lassú emelkedését, ide nem értve a vár
megye kezdetleges néptolenségét, főleg az okozta, hogy az uraságok csak 
nehezen határozták rá magukat, hogy a községeknek templomokat építse
nek. Az uraságoknak ezt a kormány tette kötelességévé. Évtizedek foly
tán nem egy intimatum jött e részben a vármegyéhez, melyekben az ura
dalmakat újra és újra fölszólították, hogy templomokat, paplakot, iskolát 
építsenek, de a vármegye a nagy uradalmakkal szemközt, melyeknek gaz
dáit soha nem is látta s kik mind magas tisztséget viseltek, nagyon is 
tehetetlen volt. Maga a főispán, ki a püspök volt, járt elől. A püspöki 
Himesház 1722 körül maga építette templomát, de Kárász és Lancsuk 
1773-ban, Nádasd 1771-ben, Püspök-Szent-Erzsébet 1787-ben, Püspök-Lak 
1788-ban emelkedett plébániává. Lehet-e tehát csudáim, ha a többi ura
dalmak is késtek ?

Megkell itt említenünk, hogy Baranyavármegvének ama plébániái, me- i)

i) Brüsztle II. 210.
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lyok a péesváradi apátság birtokain voltak, egész 1775-ig nem tartoztak 
a pécsi püspökség joghatósága alá s azért Babarcz, Berkesei, Bozsok, Ké- 
ménd, Pécsvárad, Szajk és Szebénju’e az esztergomi érsek nevezett ki 
plébánosokat s az apátság birtokai szétszórva lévén, oly visszásság merült 
föl, hogy Hird és Vasas több ideig Pécsvárad fiókegyházait képezték. 
Fölötte alkalmatlan volt e visszásság az esztergomi érsekségre nézve, mert 
az ország több püspökségeiben is voltak ily kivételes helyek, hol plébá
nosokról gondoskodni kellett. Ennek megszüntetésére Művin Terézia a 
pápától 1775-ben bullát eszközölt ki és az apátság területén lévő plébániák 
beleolvadtak a pécsi püspökségbe. Ennek keresztülvitelét az akkor már 
beteges Klimó püspök Ország András kanonokra bízta.

Most visszatérhetünk Nesselrode püspökhöz. Tudjuk, hogy a „nova 
donatio“ az adományozott javaknak csak jövedelmeit rendelte négy felé 
osztatni. Nesselrode püspök ezt úgy vélte helyesen megváltoztatni, hogy a 
káptalannak negyedrész birtokot adjon, azonban mely falvakat, azt a püspök 
maga határozta meg. Nem mondjuk, hogy e negyedrész-kijelölés igazsá
gos volt, mert ez ma, mikor a falvak akkori értékét csak nagy fáradság
gal lehetne meghatározni, alig lehetne megállapítani. A káptalan azonban 
ez osztályrészszel nem akart megelégedni és protestált ellene. Innen ered 
a püspök és káptalan közti súrlódás, mely mindig élesebbé fejlődött, úgy, 
hogy végolomében egyik félnek se volt igaza. A káptalan ugyanis elfo
gadta a nyújtott osztályt, bár az ellen is kifogást emelt, hogy a püspök 
magának a legalkalmasabban fekvő falvakat választotta ki, de a kívül a 
nyert vagyonnak még kiegészítését is követelte s protestált az osztás el
len a vármegyénél, holott a vagyon elfogadásával jogi szempontból a püspök 
határozatát elfogadta. Kazó prépost azonkívül protostatiójában nagy ravasz
sággal akarta a püspököt megcsorbítani. O a régi dikális jegyzetekre tá
maszkodott, úgy okoskodván, hogy mindama községek, melyek a dikálisban 
káptalani javaknak jegyeztetnek, a káptalannak jussanak, azok pedig, 
melyek majd püspöki, majd káptalani javaknak Írattak, ezután közös javak 
maradjanak. *) Láttuk pedig, hogy a dikális szerént a káptalannak több 
vagyona volt, mint a püspöknek. Az ily osztály a nova donationak ki
játszása lett volna.

A püspök a káptalan ez eljárásában a fölebbvaló elleni engedetlen
séget látta, mely büntetésre méltó. Talán helyesebben cselekedett volna 
a káptalan, ha kérésre fogta volna a dolgot, mert püspöki hatalmának 
és tekintélyének elismerése mindig üdvös szernek bizonyult Nesselrode 
meglágyítására. De a káplalan a jog merev álláspontjára helyezkedett, 
míg Nesselrode nem ismert el párhuzamos hatalmat s a káptalan ez eljá
rása igazságtalanságra ragadta a püspököt, mert megtagadta a káptalan
tól a tizedekből ennek járó egy negyed rész kiadását s amaz ellenvetésére, 
hogy a javak külön kezelése nagyobb költségbe kerü l; azok kezelésére 
saját tisztjeit küldötte, kik ugyan a javakat a káptalan javára külön 1

1) Kj. 1714. 157.
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kezelték, de mint püspöki tisztek csak a püspöknek számoltak be s a 
végeredményt minden leszámolás nélkül adták oda a káptalannak. A káp
talan tehát protestatiója által csak nehezebbé tette helyzetét. Hozzájárult 
ehhez az is, hogy a püspöki tisztek és Bana László Henrik püspöki pre
fektus a neki a püspöktől szerződésileg járó 5°/o jövedelmet a káptalantól 
is levonta, mit ezek épen nem akartak tűrni.

A káptalan ugyan ellenkezett azzal, hogy javait a püspök kezelje, de 
a püspök Makovius Fülöp lovászmesterét küldötte ki drabantjaival, kik 
a káptalan szarvasmarháit elhajtották s a népnek megparancsolták, hogy 
ezután csak a püspököt fogják földesuruknak elismerni. A káptalan tehát 
újabb akczióra gondolt, de sajnos, tagjai között se volt egyetértés. Havas/ 
István, ki a sorrendben a kisprépostságig emelkedett, belátván, hogy 
ily módon a püspökkel czélt érni nem lehet, más eszközöket ajánlott a 
káptalannak.

A káptalan Ravasz Istvánt kétségkívül legeszesebb emberének tar
totta. Mutatja ezt ama körülmény, hogy őt választották meg 1708-ban 
országgyűlési követnek, de ép ebből származott a káptalani tagok és 
Ravasz István közötti viszály, mert a követségi költségek födözésére a 
püspök Ravasz Istvánnak Kővágó-Szőllős jövedelmét jelölte ki, mely a 
káptalannak egyik legjobb faluja volt és igen sinylette. Hozzájárult ehhez, 
hogy Ravasz István e jövedelemmel nem jött ki Pozsonyban és ismétel
ten pénzért irt, panaszkodva arról, hogy kéntelen adósságokat csinálni, 
míg a káptalan azt hitte, hogy követe igaztalan úton gazdagodni akar. 
A levelezések és szóváltások oly gyűlöletes színben tüntetik föl Ravasz 
kanonokot, hogy még Aigl kanonok a káptalanról irt történetében is azt 
mondja róla, hogy nevét teljes mértékben megérdemelte, bár ez állítást 
okokkal nem támogathatja. Tény azonban az, hogy az 1709-iki dögvész 
idején, mikor a káptalan tagjai nagyobb részt szétfutottak és Kazó pré
post is Német-Újvárra menekült, a káptalani javak egy részét ideiglenesen 
elfoglalván, azok jövedelmeiről a káptalannak nem számolt el, mi egyéb
ként mentséget talál a kanonokok ama tettében, hogy székhelyeiket elhagy
ták, de egyúttal szították a gyűlöletet Ravasz kanonok iránt s nem fogad
ták el tőle ama ajánlatokat, melyeket a káptalannak a püspök kibékíté- 
sére tett. E szakadás okozta egyrészt azt is, hogy a püspök ellen jogaik 
megvédésében oly kevés sikert arathattak.

Mint minden zsarnok természetű ember helyzete megvédésére a kém
kedést helyes eszköznek tartja, úgy Nesselrodenál se hiányzott az. Mindig 
tudta előre a káptalan terveit s tudta, hogy mit kell tennie. így például 
Konta kanonok ama nyilatkozata, hogy Nesselroderól még halála után se 
mondhatna jót, mert elrabolta a káptalan vagyonát, Nesselrode füleibe 
jutott és arról magának bizonyítványt adatott.*)

A káptalan jogai megvédésére panaszt emelt a király előtt püspöke, 
Nesselrode ellen; a panasz azonban oly keserű volt, hogy azzal túllőtt a i)

i) Pk. ktr. Mise. A. 77.
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czélon, mert nemcsak a panasz okait terjesztette elő, hanem általában a 
püspök egész tevékenységét vette bírálat alá, mi bár a püspökre nézve is 
lealázó volt, de az eljáró bíróságnál is visszatetszést szült. Elmondták 
ugyanis (és mindenesetre túlozva), hogy a püspök sem a székesegyházat 
ki nem javíttatta, se szemináriumot nem állított, sem a külpapságról 
nem gondoskodott. Elmondták viszályát a megyével s hogy mennyire össze
zavarta azt. Pécs város régi kiváltságait megnyirbálta s a népet olyan 
nagyon sarczolta, hogy annak nagyobb része kénytelen volt elmenekülni. 
Ezeket és ezekhez hasonlókat Írtak össze a vádlevélben, melylyel sajátké- 
peni panaszuknak egészen élét vették. De a panaszlevél nem is tartalmazta 
a tiszta igazságot, mert Nesselrode szorgalmasan építgette a falvakban lévő 
templomokat, paplakokat stb. és restaurált Pécsett is, a mennyire az ak
kori ipar drágasága mellett a Rákóczy-mozgalmakban nagyon is megfo
gyott egyházi jövedelem engedte.

A káptalan panaszát a király az esztergomi érseknek adta át, kinek 
elnöklete alatt 1714. év április 17-én Győrött törvényt ülvén, Nesselrode 
a püspöki hatalom ellen való szegülés és engedetlenség és jó hírnevének 
megsértése miatti patvarkodásban kérte a káptalan elmarasztalását. Az össze
ült bíróság a püspök kérelmének adott helyet, mely ugyan igaztalannak 
látszik önmagában, de a helytelenül alkotott törvény a patvarkodásnál kizár
ván az érdemleges tárgy elbírálását, a káptalan, mikor sokat akart mar
kolni, semmit se fogott, sőt kereshetőségi jogát is elvesztette. A püspök 
és káptalan közötti viszony maradt a régi; a káptalani javak kezelése se 
szenvedett változást.

A káptalan azonban nem maradt nyugton és módot keresett, hogy 
az elaludni készülő ügyet újra fölzavarja. Mi volt e második per tárgya, 
azt a káptalani iratok hozzáférhetetlensége miatt nem lehet meghatározni, 
de valószínűleg Kazó nagyprépostnak „Lessus ferialis“ czíinii panaszlcve- 
lébenl) előadott ama állítás volt e per tárgya is, hogy a káptalan a püspök 
ellen a templomi és szemináriumi jövedelmek elkezdésének vádjával lépett 
föl, melyhez a káptalannak is lett volna beleszólási joga. Számításuk sze
rént az egyházmegyei birtok évi jövedelme húszezer forintra rúgott, melynek 
fele a székesegyházat és szemináriumot illette, de a jövedelmeket már 
tizenöt év óta a püspök a maga javára fordítván, összesen 140-ezer forint
tal gazdagította magát. Ez alapon indult inog a kereset, melyhez a káp
talan nagy szerényen hozzá tette, hogy az ő javaikat is fogva tartja.

A püspök megkapván e keresetet, módnélküli haragra lobbant. Kazó 
prépost állítása szerént a kanonokok egy részét megfosztotta állásától, má
sokat elkergetett, voltak a kik úgy menekültek boszúja elől; legméltatlanab- 
bul bánt azonban Kazó préposttal. Az öreg úr, már két év óta ágyban 
fekvő beteg volt, mikor 1718. év április 28-án a püspök muskétásai há
zába rohantak, a beteget ágyából kihurczolva kocsira tették és a püspöki 
várba vivén, börtönbe vetették. A föl indulás oly erőt vett a préposton,

Ü Brüsztle I. 558.
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hogy papot hivatott börtönébe az utolsó szentségek fölvételére. A püspök 
ebben is alakoskodást látván, egy mélyebb börtönbe záratta őt.

Ez erőszakoskodások híre nagy port vert föl. Kazó, mint egyházi 
férfiú és mint nemes lépett az ellene hatalmaskodó püspök ellen és Komá- 
romvármegye bírósága elé adta be panaszát, mely azonban az ügyet, úgy 
látszik, nem tette magáévá. A király az ügy megvizsgálását 1719. év ok
tóber 9-én rendelte el s kiküldötte első sorban az egri és váczi püspökö
ket, a gotviczenczi és zalavári apátokat. Ezek valószínűleg teljesítették is 
a vizsgálatot, de oly izgatott állapotban találták a kedélyeket, mert Kazó 
is a hevesebb vérüekhez tartozott és Aigl *) nyugtalan lelkűnek jellemzi őt, 
hogy czélszeriibbnek tartották megbízatásukról lemondani; maga az esz
tergomi érsek is absentálta magát, nem akarván részt venni ez ügyben, 
mikor a püspök marasztalása majdnem kikerülhetetlen lett volna. Így az 
ügy több ideig húzódott, míg végre 1721. év január 25-én Győrben meg
tartották a törvényt. Jelen voltak: Erdődy Antal egri püspök, Yernics 
József szerémi püspök, Spaczay Pál arbensi választott püspök, Gouviczend 
Gottfried zalavári apát, Szluha Ferenez és Inkey László zalai alispán.

A püspököt Veligvand Pál, a káptalant Okolicsányi Mihály képvi
selte. A kölcsönös panaszok együtt voltak tárgyalandók, de a heves vérii 
Nesselrode megbánva tettét, már ('lőre kiegyezett a káptalannal s a bíróság 
előtt kölcsönös Ígéretet tettek az egymás iránti szeretet- és tiszteletre. A 
püspök kötelezte magát, hogy Bécsből visszaszerzi és visszaadja amaz ok
iratokat, melyeket Kazó elzáratása alkalmával hatalmaskodva elvitt, viszont 
a káptalan is kötelezte magát, hogy a püspöknek visszaadják okiratait. 
A káptalan beismerte, hogy a papi javak őket illető negyed részét már 
régebben megkapták. Beleegyeztek, hogy a még el nem osztott javak az 
elosztásig a tényleges állapotban maradnak, megegyeztek a tizedeknek az 
adománylevél szerénti fölosztásában, leszámítva mégis a slavóniai tizede
ket, melyből a káptalan mit se kap, hanem azt templomok építésére for
dítják. a)

E slavóniai tizedekre nézve is kellemetlen pere volt Nesselrode 
püspöknek Eszterházy Imre zágrábi püspökkel 1720 körül. E pert meg
előzte a pozsegai tizedek iránt Zelistievicli István zágrábi püspöknek 
Plumherg Miklós boszniai püspök elleni pere, melyben Kolonics érsek 
az igazságot a zágrábi püspöknek Ítélte oda, mit Lipót 1701. óv november 
29-én megerősített. A háborús idők alatt azonban a király e tizedeket 
magának hadi költségekre tartotta fönn. A béke beálltával Nessel rode igé
nyelte azokat, mit a zágrábi püspökkel kötött egyességben oldottak meg 
akként, hogy a tizedet megosztották, de Pozsegát a lelki dolgokban a 
zágrábi püspökség alá tartozónak jelentették ki mindaddig, míg egyik, 
vagy másik fél jogait kellőkép nem igazolja.

E perben a kérdés megoldása a király elé került, ki egy bizottságot 
küldött ki 1717. év augusztus 11-én, mely november 16-án már összeült i)

i) Aigl 85. lap. — 2) Acla Jezsuit. fasc. 4. Nr. 8.
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Pozsonyban. A feleket megidézték s a pécsi püspök helyett Senberger 
Ádám jelent meg. A zágrábi püspök jogai igazolására fölhozta Mátyás 
király okmányát 1466-ból, mely szerént egész Szlavónia tizede a zágrábi 
püspököt illeti, mit II. Lajos 1519-ben megerősített, alperes pedig azzal 
védekezett, hogy Szlavónia és megyéinek területe az okmányokban meg
állapítva nincs. Szlavónia csak három megyéből állott, Varasd, Kőrös és 
Zágrábból, mi Verbőczynél is megvan. Erre a zágrábi püspök azt fe
lelte, hogy Vcrbőczy csak históriai narralisokat tartalmaz és nem decre- 
talisokot, vagy királyi megerősítéseket. A hosszabb szóváltásokban föl
hozott okiratok kétségtelenné tették, hogy Pozsega és annak káptalana 
előbb is Zágrábhoz tartozott. A bizottság, melynek tagjai Erdődy Ádám 
nyitrai püspök, Patasicli báró, Guilelmo e Comitibus de Lesslie váczi 
püspök, Nagy István főjegyző voltak, egyik fél álláspontját se látták eléggé 
beigazoltnak és ily véleménynyel terjesztették azt őfelsége elé, ki a zág
rábi érsek jogait erősebbnek látván, jogait megállapította és 1720. év május 
11-én Laxenburgban a reá vonatkozó okmányt kiadta.1)

Nesselrode egyáltalán nagy kedvelője volt a pereknek, melyeket vagy 
maga indított, vagy ellenfeleit arra kényszerítette cselekvései által, hogy 
ellene pert indítsanak.

A számtalan per és perokból csak néhányat említünk föl, nehogy 
ráfogással vádoltassunk.

Nevezetesebb hatalmaskodási esete a püspöknek az, melyet 1713-ban 
a jezsuiták Munkád (ma Piricsizma) nevű birtokán elkövetett, melybe a 
vármegye és város saját vesztére beleavatkozott, kiket azután a püspök ex
communicatio vai fenyegetett meg. A perben Pécs városának majd minden 
előkelőségét kihallgatták. Voltak köztük kanonokok is, kik a püspökre 
terhelő vallomást tettek. A vármegye és a város harmincz embert küldött ki 
a hatalmaskodás megakadályozására, mert a püspök a jezsuiták épület- 
és építési anyagát hordatta szét. Végre belátván, hogy ez áramlattal szem
ben kívánsága nem érvényesülhet, 1714. év junius 14-én Bécsből kelt 
levelével a jezsuiták óhajának eleget te tt.2)

1720-ban a püspök eltiltotta a népnek, hogy a jezsuiták pinezéibe 
bort vigyenek, vagy onnét elhozzanak. Leültette a jezsuiták és kanono
kok korcsmáiról a ezégért, tiltakozott a bor-collectió ellen, miből per tá
madt. s)

A jezsuiták Makárban lévő szőllőjük iránt, melyet részben Smolia- 
novics Lukács jezsuita-confratertől és Balta Eerencztől örököltek és Szent- 
Lukács szőllőnek neveztek,4) perrel támadta meg, hihetőleg caducitás 
czímón. A pert a püspök már itt elvesztette, Károly király pedig 1724. 
év október 18-án a pert megsemmisítette.5)

A jezsuita-rezidenczia és templom, úgy tartozékai után járó tized * 8

i) Püsp. kvtár Mise. A. 319. — 2) Acta Jezsuit fasc. 8. Nr. 12—1G. — 3) u. o. fasc. 
8. Nr. 17, 18, 27 -29. — 4) A szerzet föloszlása után a püspök vette meg. — 5) U. o. fasc-
8. Nr. 33, 39, 41.
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iránt is porolt a püspök, do a nádori ítélet ez ügyet is a jezsuiták részére 
döntötte el.1) Nemkülönben per volt Nesselrode s a jezsuiták és ágostaiak 
között, kiknek templomait el akarta venni, állítván, hogy azok a várhoz 
tartoznak, mivel ő Pécsnek ura. Ez is 1714-ben történt. Pere volt Meszes
pusztára nézve is, melyet valószínűleg már akkor akartak Pécshez csatolni.i) 2)

A baranyai uradalmak majd mindegyikével pere volt Nesselrodenak, 
részben a tizedek miatt, mint Capr arával, részben és főkép a határok 
miatt. A püspöknek mindenfelé voltak birtokai, a határok kiterjedései ez 
időben még bizonytalanok lévén, bő anyagot szolgáltattak a perek
hez. Egyik legnevezetesebb ilynemű pere Nesselrodenak, Eugén főherczeg- 
gol volt a mohácsi és vörösmarti uradalmak határainak megállapítása iránt, 
hol a tanuk, kiknek a valódi határt igazolniuk kellett volna, a szigorú 
püspöktől való félelemből nem mertek igazat mondani. Hamisan esküdtek 
tehát meg állításaikra, mi csak később derült ki és újabb eljárásra kény
szerítette e kérdésben amúgy is kifárasztott bíróságot. •■<)

Mindé pereiben bizonyos anyagi érdek és haszonvágy vezethették 
Nesselrode-ot. Hisz igaz, nem csak ő perelt, az akkori okiratok telvék ama 
veszekedéssel, torzsalkodásokkal, melyeket egyebek is, papok úgy mint 
világiak, vezettek egymás ellen. Rendezetlen vagyoni viszonyok okozták 
azt és valóban perlekedő korszaknak lehetne e kort nevezni. De a mi Nes- 
selrodenál a dolgot jellemzővé teszi, az főképen a pécsi dominikánusok 
elleni izgágáiban nyilvánult, kiket mintha csak azért üldözött volna, hogy 
ezzel elődje, Radanay ellen elkövetett sérelmeket akarta volna meg
bosszulni.

Czélja volt ugyanis, a dominikánusokat a városból egészen kiűzni, 
miért tulajdonuk ellen pert indított. A dominikánusok háza 1704-ben, a 
rácz-pusztítások alkalmával elégvén, okirataik is elvesztek, de bebizonyí
tották azt, hogy őket már a neo acquistica comissio itt találta, míg a 
püspök jogai igazolására mit se tudott fölhozni. így a herezegprímás elnök
lete alatt összeült bíróság előtt a püspök perét elvesztette s ezt VI. Károly 
király 1714. év augusztus 14-én kelt ítéletével megerősítette. Ez ítéletben 
csak a monostor helyéről volt szó, de a városon kívül lévő dominikánus 
birtokokat az Ítélet nem érintette, miért a püspök ezekről elkezdett tize
deket szedni, mi új panaszra és perre adott okot s szintén a püspök ve
reségével végződött. Hogy tovább is szedte volna a püspök e tizedet, 
annak semmi nyoma sincs.

A dominikánusok csak egy rozzant házat és egy düledező mecsetet 
bírtak. 1726-ban tehát szükségessé vált annak megépítése. A dominikánu
sok a mindenszentek templománál lévő nőzárda romjait akarták építési 
anyagul behordani. A bányákból követ nem hordhattak, mert azok püspö
kiek voltak. A püspök tiltakozott a romok lebontása ellen, de mikor jogai
kat hozzá kimutatták, az anyag behordását akadályozta meg; muskétásait

i) Acta Jezsuit fasc. 5. Nr. 57. — 2) U. o. fasc. 5. Nr. 12. — 3) Neoreg. fasc. 1435.
Nr. 28.
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a város kapuihoz állította s mikor a város a kőhordó kocsikat bcereszté, 
perbe szállt a várossal s részben a város falain kívül támadtatta meg a 
kocsikat, elvetette a lovakat, lehányatta a követ és az épületfát. így 
kerekedtek a püspök többrendü hatalmaskodásai és a vámossal való ver
sengései.

A dominikánusok építkezése ellen még annak megkezdése előtt til
takozott. A megkezdés után három rendű letiltást is intézett ellenük, sőt 
1726. év május 15-én Bécsben lévén, vikáriusának három parancsot adott 
és sikerült is néki az építkezést egy időre megakadályozni.

Az építkezés fölött folyt vita, versengés, bosszantás, keserűségek 
hosszú íveket töltenének be, ha azokat itt részletezni akarnék. A püspök 
keresetét azzal indokolta, hogy a kánon-jog rendeletéi szerént egy szerzet
nek sincs joga, a helybeli püspök engedélye nélkül monostort építeni, a 
dominikánusok pedig engedélyt erre tőle nem kérvén, nemcsak a kánon-jog 
ellen vétettek, de egyúttal megsértették püspöki tekintélyét is. Mikor a 
dominikánusok ez ellen azzal védekeztek, hogy a dominikánusok a római 
szentszék által a tetszés szerénti építkezésre külön szabadsággal bírnak s 
így a kánon-joggal szemben kivételes helyzetben vannak, a püspök is meg
fordította okoskodását és most már nemcsak mint püspök, de mint pécsi 
földesúr sem egyezett az építkezésbe. Ez volt az oka, hogy habár a 
per tisztán papok közötti kérdésnek látszott is lenni, mégis nem a papi, 
hanem világi bíróság elé került, mi ellen Nesselrode ismét tiltakozott.

Az építés elleni tiltakozásra okot talált a püspök abban is, hogy a 
szerzet a terület szabályozására a szomszédos postamesterrel egy részt 
elcserélt. Az építkezés e része tehát nem az adományozott, hanem a 
püspöki hatóság alatti területre esett. Hozzájárult ehhez, hogy a domini
kánusok a szerzethez közel temetőt csináltak, mit a püspök azzal táma
dott meg, hogy ez a plébános jogait sérti, jövedelmét csökkenti, mit neki 
védeni kötelessége. A dominikánusok e perüket, a püspök hathatós véde
kezése ellenére is megnyerték, a bíróságok oly indokkal ütvén el az ügyet, 
melyre egyik fél se gondolt. A püspök ugyanis, mint alább látni fogjuk, 
a várossal hatalmi köre iránt cgyességot kötvén, elvesztette ezzel a jogot, 
hogy a dominikánusok törekvései ellen álljon.

Az 1713-ik évben Nesselrode püspök összeveszett a vármegyével is, 
hol már az előtt is tekintélyében megsértetnek vélte magát s a megyei 
tisztviselők ellen haraggal viseltetett. Ugyanis Madarász alispán, ki Esz- 
terliázy dombóvári uradalmának prefektusa is volt, ura nevében tiltakozást 
adott be a vármegyénél a püspök ellen, hogy Tófőn tizedet szedett, melyben a 
vármegye a nádor pártját fogta. Czélja volt a püspöknek módokat találni, 
hogy a vármegyéről az összes tisztviselőket, de első sorban azok fejét, az 
alispánt kiküszöbölje. Czélszerü időpont is kínálkozott ehhez, miután a 
tisztújítás közeledett, mikor is akként akarta némi erőszak alkalmazása 
mellett a hatalmat kezére keríteni, hogy a választást tetszése szerént be
folyásolhassa.

A püspök-főispán segített is magán, mert az alispánt valami ürügy
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alatt Pécsbe küldte. A tisztújító közgyűlés törvényes szokással bevett 
határidejét önkényüleg akként változtatta s általán a közgyűlést a megyei 
és akkor már lemondott hivatalnokok mellőzésével s mintegy titokban oly 
agyafúrtan csinálta meg, hogy ama tisztviselők közül csakis két megbízott 
s az ügybe beavatott embere jelent meg, a püspöknek pedig a választásra 
teljesen szabad keze nyílott és sikerült neki, a közgyűlés által Tolna-, 
Somogy- és Fehérmegyéből három egyént Baranyába becsempészni, hol 
az illetőknek birtokai se voltak. Ezek között volt Daróczy Ferencz al
ispán-jelölt, ki akkor a katonaságnál szolgált és kit a vármegye különben mint 
derék embert ismert. A többi hivatalokra a püspök mind saját em
bereit és tisztviselőit helyezte. Többnyire idegen emberek voltak ezek, 
nem is birtokosok, annál kevésbé nemesek, kik a vármegye kezeléséhez sem
mit sem értvén, a hivatalokat át se vehették volna.

Ez eljárás általános visszatetszést szült. Különösen sértve érezte ma
gát a vármegye a jegyzőnek mellőzése által, kinek szorgalmát és becsü
letességét a jegyzőkönyvek kiemelték. Azonban nem tántorodott meg a 
vármegye a püspök ütése alatt. Az alispán rendszeres közgyűlést hirdetett, 
hol e visszaélésen kívül szóba került a püspök eljárása, hogy ő a várme
gyébe ekként bejutott szolga- haddal közgyűlést tartva, azzal a főispán ré
szére ezer tallér fizetést állapíttatott meg. *)

Mielőtt azonban a további teendőkre nézve határozhattak volna, 
Nesselrode őket újabb meglepetésben részesítette. Ugyanis az egész lefolyt 
eseményt Ravasz István kanonokkal egy emlékiratba foglaltatta, mely 
ez ügy állását hamis színben tüntette föl, annak e czímet adva: „Baranya
vármegye zavart állapotának rövid elbeszélése („Succinta brevis narratio con
fusi comitatus Baranaensis“) s ezt rövid levél kíséretében a királyhoz küldte, 
ki úgy látszik, nem elégelte meg azzal, hogy ez állapotokat tudomásul vegye, 
hanem a pasquillet lemásoltatván, felelet bevárása mellett leküldötte a 
vármegyének, hol azt a gyűlésen iülolvasták anélkül, hogy a meglepett 
tisztviselők a tárgyhoz szóltak volna. A dolognak tüzetesebb megbe
szélése után végre elhatározták a módozatot, hogy mi képen intézzenek 
föliratot a kanczelláriához és az eseményt híven előadó panaszt a köz
gyűlési jegyzőkönyvbe iktatva, négy példányban terjesztették föl az 1713. 
év július 11-én tartott ülésből. Az ügy lebonyolítására Károly király lekül
dött határozatával egy delegácziót bízott meg, melynek tagjai voltak: 
Patanics György boszniai, Wolkra Ottó veszprémi, Nádasdy László Csa
nádi püspökök, Nagy István soproni, Jankó Miklós somogyi, Somogyi 
Adám veszprémi, Gyurakovics Péter tolnai alispánok.

A bíróság 1713. év április 13-án Győrben, az esztergomi biboros- 
érsek elnöklete alatt ült össze, melyen azonban az elősoroltakon kívül 
még mások is vettek részt.

A püspök panasza, melyet a prímás zárt levélben vitt az ülés elé, 
Madarász László alispán, Karácson István, Pávics Mihály, Herény i Gergely 
s más tisztviselők ellen irányult, kik a győri széken jelenvoltak.

i) Kgy. II. 128.
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A püspök alattvalóinak ellene fölhozott panaszában a fölsőbbség 
megsértését látván, rendsértésben kérte őket megbüntetni (Poena talionis).

Madarász alispán, hogy a per kimenetelét biztosítsa, a bírókként 
beidézett alispánokat fölkérte, hogy hozzanak saját megyéjükből igazol
ványt annak bizonyítására, hogy miképen szokott ott a tisztújítás meg
történni. Ezeket a győri tárgyaláson föl is használták.

A vita igen heves volt és Baranyavármegye állításának igazolá
sára, hogy nem ő, hanem a püspök követett el törvénysértést, még 
két dolgot hozott föl, melyet a küldöttség nem annyira panasz, mint 
inkább bizonyítékképen sietett a jegyzőkönyvbe fölvenni. — Ezeknek 
egyike az, hogy a püspök Pécs városánál vámot szedetett, melynek 
akkor, mikor a vámszedés csak különös kiváltság mellett s csak akkor 
volt megengedhető, ha az útak, hidak stb. építésére a vámszedő költeke
zett, de a pécsi vám azon kívül is az elszegényedett népet fölötte terhelte. 
A másik az a tény volt, hogy a püspök a rablókat, gyilkosokat s más 
gonosztevőket nem a vármegyei, hanem a városi börtönbe záratta s onnan 
nem egy esetben minden törvényülés nélkül szabadon bocsáttatta. A püspök 
ugyanis a gonosztevőket a város által fogatta össze, de azután tovább 
nem intézkedett róluk. A vármegye hírül vevén a dolgot, a város bíróját, 
maga elé idézte, hogy mily alapon meri a ius gladiit gyakorolni, holott 
ily joga a városnak nincs. A város a püspök parancsával védekezett és 
megtörtént, hogy mikor a vármegyei hajdúk a szabadon eresztett gonoszte
vőket a budai kapunál elfogni akarták, a város azokat a szigeti kapunál 
kiereszttette. A püspököt ezért meginterpellálván, ama feleletet nyerte a 
vármegye, hogy fölsőbb rendeletek értelmében Pécs városa tűzetvén ki a 
büntetések végrehajtásának helyéül és Pécs püspöki város lévén, e rész
beni joga sértetlenül fönnáll.

A győri tárgyaláson előadottak oly annyira igazat adtak a várme
gyének, hogy a kiküldött bizottságnak a püspök eljárását okvetlenül el
itélni kellett volna s így az érsek és püspökök nagy ellenkezésbe jöttek 
volna Baranya főispánjával. Az elnöklő érsek odaterelte a dolgot, hogy a 
vármegye a kiegyezkedési ajánlatokat kísértse meg. Ez ajánlatokat a vár
megye szépen kidolgozta és a bizottság elé terjesztette.

Következés az lett, hogy a bizottság rést talált, melyen át az Ítélet
hozataltól megmenekülhetett és amaz indokolás mellett, hogy a bizottság 
ítélethozatalra lévén utasítva, mikor a felek egyezkedési alkudozásokban 
vannak, nem érezheti magát jogosítva az ügyeket Ítélettel dönteni e l : az 
összes iratokat a király elé terjesztette és a vármegyét április 28-án haza- 
bocsátotta.

Itthon azután a vármegye folytatta további működését Madarász 
alispán kormánya alatt, mígnem Károly király augusztus 14-én határoza
tot, hozott s azt a vármegyének lekiildötte.

A király, hogy a tisztességet megmentse, mindkét felet elutasította 
keresetével, de a rendelkező részben mégis a vármegye ügyét emelte 
győzelemre, mert a püspök panasza ellen új tisztújítást s ennél a határ-
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idők betartását rendelte el, a vám- és börtönügyet pedig panasznak mi
nősítvén, ezzel a vármegyét azért utasította el, mert e panasz nem tartozik 
a király elé, hanem a vármegyének azt saját hatáskörében kell elintéznie.

A diadalmas vármegye a király sajátkezüleg aláirt Ítéletét örök em
lékezet okáért a közgyűlési jegyzőkönyvhöz köttette. Kár, hogy az okirat 
széle az idők viszontagságai alatt elrongyolódván, elveszett.

A tisztújítás új valedietoriák (leköszönés) és a határidők és egyéb 
törvényes formák pontos betartása mellett, július 8-án tartatott meg. Az 
alispánságra három jelölt volt, Madarász László, Daróczy Ferencz és 
Vlasits János, kik közül Madarász huszonhat szótöbbséggel nyert diadalt.

Igaz, hogy a püspöknek semmikép se tetszett az eredmény és fölirt 
a nádornak és a választás törvénytelenségét vitatva, protestált az eljárás 
ellen, de a vármegyére küldött levél csak azt az eredményt hozta, hogy egy 
újabb ülésben az, törvényes eljárásának igazolásául, a tisztújító gyűlésen 
elnökölt és a püspököt helyettesítő Kazó István prépostra hivatkozott.

Még azután két levelet küldött Nesselrude a vármegyére, tiltakozván 
a választás ellen. Utóbbiban, a vármegyének kedvezendő, bizonyos ügyben 
befolyását Ígérte érvényesíteni. A vármegye azonban a kegyelmet mély 
köszönettel fogadta ugyan, de a tisztújítás kérdésében továbbra is hajt
hatatlan maradt.

Nessclrode a vármegyét egyszerre meg nem törhetvén, a következő 
közgyűlésig várt és erre magának az utat előre elkészítette. Első sorban 
kieszközölte magának, hogy a vármegye jegyzőjének választása a főispán 
személyét illesse. A következő tisztújításra Meskó Adám kir. tanácsost 
küldötte Károly királyi biztosul, az öreg és törvényekben kevésbé jártas 
Nesselrodenak segédkezet nyújtani.

Madarász László alispán, ki, mint tudjuk, az Eszterházyak  dombó
vári uradalmának prefektusa volt, egykori urának, Eszterházy Pálnak 
1713. év márczius 6-án bekövetkezett halálával elvesztette lába alól a 
talajt s a püspökkel ily körülmények közt többé ellenkezni nem akart. 
Berényinek a királyi határozat mellett nem lehetett reménye a vármegyei 
jegyzőséget megtarthatni.

A tisztújító gyűlés két napig tartott. 1716. év május 18-án csak az 
alispán és táblabirák választása esett meg. A közgyűlési jegyzőkönyv e 
választásról nincs meg, de látható, hogy heves viták folytak, melyek oda 
irányultak, hogy a választást és kijelölést szabályozzák. Csak a későb
biekből tudjuk meg, hogy az alispán királydaróczi Daróczy Ferencz lett, 
ki sem akkor nem volt ott, de julius 29-ike előtt a gyűlésekre meg se jelent. 
A közgyűlés másodnapján a püspök Gyurekovics Pétert nevezte ki jegy
zőnek. Az esküdteket hivatalaikban meghagyták, de a kir. biztos tizenhét 
pontból álló munkálatot terjesztett a közgyűlés elé, a jelölés és választás 
szabályozására. E szabályokból egyúttal megtudjuk, hogy mi buktatta meg 
Madarászt. A második pont szerént ugyanis a jelölést a főispán végzi és 
joga van a lemondott alispánt nem jelölni, vagy jelölése esetén négyet
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jelölni. Az alispán továbbá csak teljesen független egyén lehet és nem 
valamely uraság alattvalója.

Érdekes pontja e határozatnak a 14. pont is, mely Pécs városát min
den megyei fuvarozástól fölmenti és szabad városnak nyilvánítja. A hatá
rozatok végén a jelenlévő Nesselrode mindazoknak, kik a íolsőbbség 
ellen működtek, újra ellenmondott, míg Bana János a maga és a többiek 
nevében ünnepélyesen alázatos bocsánatot kért a püspöktől, fölkérvén a 
kir. biztost, hogy részükre annak bocsánatát kieszközölje. Ugyanez ülésen 
ki utal vány oztatott a főispán három évi fizetése, mit hogy előbb nem vett-e 
föl, vagy nem adtak-e meg, az okiratokból ki nem derül. Nem nyer iga
zolást az se, vájjon Nesselrode terjesztette-e a hirt, hogy ő Madarászt 
megöletni akarná, mely ellen egy későbbi közgyűlésen tiltakozott, vagy 
az más forrásból fakadt? Annyi bizonyos, hogy Madarász már 1717-ben 
Somogy vármegye alispánja volt s a közvagyon hűtelen kezelése miatt ha
lálra ítélték s ki is végezték.

A vármegyék működése ez időben nagyon sívár. Végig nézve a köte
teken azt látjuk, hogy a vármegyék nem voltak mások, mint az ország ha
dainak tartói. A leiratok, a gyűlési tanács mind a körül forognak, hogy 
a katonaság miként láttassák el, miként fizettessék és szolgáltassák.

A resolutiók egész seregével találkozunk. De ez nem elég, maguk 
a liadcsapatok vezérei is levelezésben állottak a vármegyékkel (németül), 
reá parancsoltak, új és új követelésekkel léptek föl pénz, élelem, lakás s a 
tisztség részére, mely Pécsett tartózkodott, minden kényelem beszerzése 
iránt, úgy, hogy a vármegye nem győzött eleget tenni a sok kivánalomnak. 
Nyakukon volt még e kívül az átvonuló had, melynek útját előre meg 
kellett határozni s az út, irányában a szükségleteket beszerezni. Miért is, 
nehogy mindig ugyana vonal szenvedjen, azt a legkülönbözőbb módon 
vezették. 1717-ben öt ilyen különféle útirányt jegyeztek föl.

Hozzájárult ehhez, hogy nemcsak Eszék és Szigetvár megerősítése 
kívánt tetemes munka- és pénzáldozatot, de az embereket még távolabbi 
munkákra is szorították, úgy, hogy a török kiűzetése előtti időhöz ké
pest, lm a népesség emelkedni látszik is, de a helyzet nagyon keveset javult.

1717-ben Bana János, a Pálffy-család prefektusa volt az országgyű
lési követ. Az ennek adott utasítás legjobban festi a vármegye állapotát 
Elmondja, hogy a katonaság átvonulása miként terheli a népet és a vár
megyét. Ezért volt kénytelen a vármegye Csibogátnál (a hajdani Csabagát) 
hidat és töltést építeni, mely 3000 frt rendkívüli kiadást okozott, a Duna- 
part javítására 1800 frtot, a vilovai (Bodrogvármegye felé) hídhoz szintén 
katonai czélra 1500 frtot költött, Pétervárról hajó föl vontatása 4000 írtját 
vette igénybe, holott a napszám csak negyven dénár. Belgrádra 163 mun
kást küldöttek. Ily megterhelés mellett ki-ki igyekszik a vármegyéből 
szabadulni. Mondja tovább az utasítás, hogy a conscriptio igazolásaként 
a vármegyét egy év alatt 1500 család hagyta el, mihez a marhavész is 
hozzájárult, mert azok legnagyobb része tönkre ment. Főképen a Péter- 
várra menők marhái mind elvesztek. Nem csoda tehát a panasz, hogy a 
vármegye 3000 Írttal csinált kiadási többletet és nincs honnan födöznie.
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Ily körülmények közt senkinek se volt kedve a vármegyei szolgá
latra. 1717. év jnliiis 8-án volt a lemondó közgyűlés s miután a püspök 
október 26-ig nem kandidált, föliratot intéztek hozzá. Daróczy állá
sáról lemondott, a jegyző ellen pedig, ki soha hivatalában meg nem je
lent, panaszt emeltek.

Végre 1718. év április 18-án megtartatották a tisztújítást Meskó Ádám 
kir. biztos közbenjöttével. A püspök az alispánságra négy jelöltet állított, 
kik közül a vámregye Passárdi János Pált, mint a megyében (Pellérden) 
lakó földesurat választotta meg. A püspök a jegyzői hivatalt szavazatra 
bocsájtván, Berényi Gergelyt újra megválasztották. Daróczy Tolnavár
megye alispánja lett.

Alispánsága alatt újra fölmerült a kérdés Tolnavármegye határaira 
nézve, mely miatt már 1715-től vita folyt és Tolna vármegye 1718-iki meg
keresésére, 1720. év januárban Berényi Gergely és Egyed  János kikül
detvén, Báttaszéken az ott megjelent tolnaiakkal közös ülést tartottak. 
Ebben a vármegye határai a következő, még Baranyához tartozó helysé
gekkel állapíttattak meg: Luvér (Laivir), Mórágy, Ösztör, Liger (Zubrik), 
Ófalu, Liget, Csikó, Szépiák, Berekalja, Hidas, Váralja, Császta, Szajk, 
Köbli (Köblény), Kozár, Marócz, Bikái, Nagy-Hagymás, Köveskút, Len
gyel, Mágocs, Györgyén. A visszajöttek jelentése nem talált tetszést s azért 
még egy ülést tartottak a tél folyamán Báttaszéken, de a határok fölötti alku
dozások sikerre nem vezettek és elhatározták újra, hogy a nádorhoz fordulnak.

E téli utján Berényi vármegyei jegyző annyira elrontotta magát, 
hogy belehalt. Utána a vármegye márczius 10-én Thanyi Forenezet vá
lasztotta meg jegyzővé.

Az 1720-ik év egyik nevezetesebb munkálata az összes iparárúk és 
ételnemtiek szabályozása volt. Magától értendő, hogy itt csak az ős iparo
kat lehet tekintetbe venni, minők a sütő, mészáros, varga, tímár, csizma
dia, magyar és német szabó, szűrszabó, bodnár, kőműves, ács, sziics stb. 
Az egyes készítményeket nagyobb, vagy kisebb alakban részletesen hatá
rozták meg. Pl. a csizmadiáknál a lengyel csizma fejjel 4 irt, fej nélkül 
3 írt 50 kr., kordován-csizma férfinek 2 frt, kisebb férfinek 1 írt 75 d., 
nőnek 1 frt 50 d., tizenkét éven aluli gyermeknek 1 frt, kis fiúnak 75 d. 
így sarkas papucs, pacsmag, nő szabóknál a gyöngyfűző, fodros szoknya, 
salavárdi stb. fordulnak elő.

Az élelmi szerekből font vaj 10 d., szalonna 15 d., disznóhus 6 d., 
egy kakas 10 d., egy lúd 25 d., récze 15 d., malacz 20 d., tojó pulyka 
40 d., Ifim 75 d. Köböl búza 1 frt 50 d., font méz 10 d., font hagyma 
10, font, só 5, font bab és lencse 4 d., itcze tej 3, tejfel 6, eczet 5 d.

Ehhez mérték a tisztviselők fizetését. Az alispán fizetése 400 frt és 
200 frt discretio, a főjegyzőé 240 frt és 150 frt discretió, a táblabiróé 
240 frt és 150 frt discretió. Az adjunctus és segódbiróé napi 60 dénár.

1720-ban az országgyűlési követeknek, Passárdi alispánnak és Thanyi 
Ferencz főjegyzőnek adott utasítás igen szerény. Kérik, hogy a belgrádi 
és temesvári tiszteknek ne legyenek kénytelenek előfogatokat adni, hogy
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a trieesimát szüntessék be Pécsett; a katonaság kihágásait büntessék; 
hogy a ráczok, frankok, svábok, bár összeirattak; állhatatlanok lévén, 
az összeírásból kihagyhatok legyenek ; hogy a borhamisítás ellen, bár még 
nincs e vidéken, intézkedjenek s a szent-királyiak nemességi ügye sza- 
bályoztassék.

Passárdi alispánsága alatt kétszer volt követe a vármegyének az 
országgyűlésen. Egyszer 1720-ban, mikor a vármegyei jegyzővel, Thanyi 
Ferenczczel ment tol, másodszor 1723-ban, ekkor azonban sürgős dolgai 
csakhamar visszahívták a vármegyébe. A jegyző tehát egyedül maradt az 
országgyűlésen, a pécsi viszonyok azonban oly szerencsétlenek voltak, 
hogy e miatt nemsokára a jegyzőt is visszahívták.

Ezzel letűnik Passárdi csillaga. Jószágait, Pellérdet, Arányost és 
pécsi házát tetemes adósságok terhelvén, eladta. így a vármegyei hatá
rozatok szerént többé alispánságot nem vállalhatott. A vármegye képe 
tehát az 1723. év október 1-én a püspöki rezidencziában tartott tisztújító 
közgyűlésen megváltozott. A választásokat a püspök mint főispán jelen
létében ejtették meg s három jelölt közül P etrovszky  Józsefet választot
ták meg alispánnak.

Petrovszky  ekkor legfiatalabb földesura volt a vármegyének. Fölső- 
Mindszent körül vett birtokot Rindswaul gróftól s letelepedett Bara- 
nyavánnegyében, hol leszármazói e századon át szerepeltek. Kívüle jelen 
volt még a hidasdi Kun Ferencz és Gyurekovics Péter. Főjegyző Pápai 
István lett. Meg kell említenünk a választottak közül Horváth Dániel 
persecutort, ki szintén új földesura volt Baranyának, az időben szerezvén 
a szigetvári járáshoz tartozó Bükkösd és Ibaía vidékét, mely előbb fiská
lis vagyont képezett s ki atyja volt a később Baranyában szereplő csalá
dok leányágának.

A tisztújítás után a már igen öreg püspök ismét segélyt kórt a kor
mánytól és a cancellária Comper Menyhértet nevezte ki a püspök teljhatal- 
mazottjául.

A telj hatalmazott elég szigorú ember volt s a határozatokból mit se 
engedett. így már a következő tisztújítás keserű küzdelmekre adott okot, 
inert a választási határidő kitűzésénél rendellenesség történt, korábbra 
tűzetvén ki, mint a határozatok megengedték, mit az udvarnál is észrevették 
s a mi visszatetszést szült. Ez volt oka, hogy biztost küldtek ki, a püspök 
ellen való szövetkezéssel gyanúsítván a vármegyét. E gyűlés alkalmával, bár 
a jelenlévők mindannyian kinyilvánították, hogy bármiként essék is meg 
a tisztújítás, ellentmondani nem fognak; a biztos a tisztujítást még sem 
engedte meg. A hangulat pedig elég békés volt. Petrovszky  József alis
pán és átlag a többi tisztviselők is évek hosszú során át megtartották 
állásaikat.

A vármegye legterhesebb dolgát ez időben is a katonaság képezte. 
Most már nemcsak a pénz vándorolt a katonaság kezébe, hanem évről - 
évre katonaság tartózkodott a vármegyében. Ezek nem csupán Pécsett és a
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mezővárosokban voltak elhelyezve, hanem a falvakban is ; — az egész vár
megye tele volt velük. Hozzá még a katonaság évenként változott és éven
ként kellett a vármegyének új intézkedéseket tenni. E katonaság durva és 
erkölcstelen kihágásai ellen folytonos volt a panasz. A megfenyítés ellenben 
csekély; veszekedések, emberölések napi renden voltak. A veszekedések 
s az idegen nyelv szították a gyűlöletet. Hozzájárult ehhez az is, hogy a 
parasztnak a fegyverhordást eltiltották, a fegyvereket tőlük elvették 
s a kereskedőknek megtiltották, hogy a parasztnak fegyvert adjanak. Lehető
leg iparkodott a vármegye minden nagyobb mulatságot korlátolni, miért ama 
örv alatt, hogy a parasztok a lakodalmakkor túlkiadásokat. tesznek, elrendelte, 
hogy a lakodalmakkor való kiadásokat csakis egy vármegyei kiküldött, vagy 
esetleg a plébános közbenjöttével csinálhatják meg.

A nép tehát a katonasággal szemben egészen védetten volt, mert 
nem akart a vármegye fölebbvalói előtt rossz színben iöltiinni, bár az ipar
kodott más kedvezményekkel támogatni népét. így olvassuk, hogy a vár
megye 1726-ban 124 Irtot elengedett Szent-Lőrincznek a darmstadti had 
által szenvedett alkalmatlanságokért.

Ez év különben is szerencsétlen volt a vármegyére nézve. Az előző 
évben a nagy szárazság miatt csekély széna termett s a takarmány hiánya 
és betegségek miatt sok marha elhullott. Van róla jegyzék, hogy a me
gyében 642 ökör, 1053 tehén, 469 ló, 360 tinó és 10 csikó estek áldo
zatul, mi az akkori erősen néptelen vármegyében számot tevő összeg. 
Ugyanez évben nagy jégverés is pusztított az egész Ormányságban, 
Szent-Lőrinczen és vidékén, úgy Nadasdon és Hidasdon, hol is a vár
megye az adónak több mint a/3-ad részét kénytelen volt elengedni.

1727-ben az évi adó 43.311 frt 27 dénárt tett ki s a már említett 
katonatartáson kívül volt a vármegyének más terhe is, melyet ingyenes 
adózásnak (gratuitum) neveztek. Ilyen volt Szigetvárának tatarozása, majd 
annak építése, majd a tó tisztítása, rendezése, az átjárók, hidak jó karban 
tartása. Évről évre munka- és pénzáldozatot követelt, melyet a vármegye 
elég szívesen teljesített s csak egyszer adott kifejezést annak, mily zokon 
veszi, hogy e vár jó karban tartásához más vármegye nem járul, tehát 
még Somogy se, melyhez tartozott. Ezt akkor mondta, mikor a kor
mány reáparancsolt, hogy az aradi vár részére 156’A öl fát gratuite szál
lítsanak, mit a vármegye elfogadott. Mégis igen neheztelt e gratuit munkáért 
és 1728-ban Sartori Mihályt, a Ureunar-család prefektusát kiküldötte, 
hogy Ehrenberg báróval, Szigetvár parancsnokával, e munka megváltása 
végett tegye magát érintkezésbe s meg is egyeztek 500 frt fizetésben és 
12 arany discretióban.

A vármegye másik rendes ingyen-adója volt a boroméi Károly- 
templom építési költségeihez való járulás. Ez évről-évre előfordult, melyre 
a megyét már eleve figyelmeztették s az esetleges hátralékot szigorúan 
megkövetelték.

Ugyanez időre esik a vármegyének erősebb betelepítése svábokkal 
(svevi). Az eljárás az volt, hogy egyik-másik uraság, vagy vármegye át-
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irt a kamarához, mely a bevándorlókat a vármegyébe utasította. Az ily 
települők az urasággal csekély szolgálat-teljesítéssel megalkudván, kez
detlegesen csak az első évben, utóbb megyei határozat szerént két évig nem 
fizettek contributiot. 1726-ban tizenkét községet találunk, mely ez évben 
először fizet a rendesnél kisebb adót. E községek Fazekas-Boda, Ké- 
ménd, Szederkény, Szajk, Varasd, Nyomja, Himesháza, Szabar, Lipova, 
Monostor, Nyárád és Nagyfáin. Ez utóbbit leszámítva, a többi ma is né
met község.

Honnan vándoroltak Baranyába a németek, azt teljes bizonyossággal 
nem tudjuk. Lehet, hogy bevándorlásuk idejében az egyes uradalmakkal szer
ződéseket kötve, egyik-másik helyen annak emléke fönnmaradt volna, ha e 
szerződések megmaradnak. Bizonyos csak annyi, hogy e népség egyes csopor
tokban jött, rokonság, ismeretség okozták, hogy egy faluban telepedtek 
le. Ok képezték a falut is, habár kevesen voltak is és bátran föltehető, hogy a 
honnan egyik falutag származik, a többi is onnan való. Ritkább az eset, de 
megtörtént, hogy kisebb vándorcsoportok összeverődtek, habár különböző 
vidékről valók voltak és egy nagyobb csoportot alkottak. Ilyen azonban 
alig van egy pár. Némely uraság, mint a pálos-szerzet, nagyon ipar
kodott puszta telepét, habár kedvezmény árán is, mielőbb benépesíteni 
és ezért több és több vándorcsoportot vett föl. Innen származik Mágocs 
gyors népesedése.

A bevándorlók legnagyobb része csakhamar elfelejtette régi hazáját 
s ma már senki se tudja azt. Ellenben a csiszoltabb népség továbbra is 
összeköttetésben maradt a régi hazában lévő rokonokkal, ismerősökkel, 
sőt nem egy a bevándorlókból régi hazájában örökrészt hagyott, melyet 
később követelt, vagy legalább kérdést tett miatta és megtörtént az is, 
hogy az odavaló hatóságok a távoli rokon örökjogának kijátszását nem 
engedték meg, hanem keresték az örökség gazdáját. A mennyiben akár 
az itteni lakó, akár az ottani az örökség rendbe hozatalát hivatalos úton 
szorgalmazta, annak emlékét a vármegyei hivatalos iratok megőrizték.*)

E vármegyei bejegyzések alapján és mintegy mutatóul közlünk né
hány följegyzést, melyek a tárgyat némileg megvilágítják.

Fogl József szebényi lakos, Babenhausen községben, Fölső-Ausztriá
ban, 800 írt örökséget keres. Erb Melchior szűri lakos, Veiberczből ered, 
mely a szommerczi prépostság tartozéka. Albrecht János zsibriki lakos 
Olbeshamból ered, a würtembergi hegységben. Ecker Katalin és Gasper 
János bükkösdiek örökségét Ley grófnál tették le Blieskastelben. Lang, 
Schweiderin, Angela nagy-páli lakósok a trienli herczegségben laktak, 
Neukirchen községben. Liebler Mihály puszta-bányai (ma Új-Bánya) lakos 
Erbenbachban tutorán keresi örökségét. A Schmidt-család Villányban 
Cfeisz községből való a fuldai kerületben. Keszler Jakab és Terézia má- 1

1) Nem lehetett föladatunk, oly nagy és közel két századra kinyúló levéltárat, minő a 
baranyavármegyei, ívről ívre átböngészni, mert ez maga évtizedekig tartó munkát igényelne, 
csupán azokat jegyeztük föl, melyek kutatás közben kezeinkhez jutottak.
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gocsi lakósok a Schwarzwaldból valók, Bettmaringen községből. Acker
mann Konrád fekedi lakos Fuldából való, Veyers nevű községből. Stember 
Péter oroszlói lakos a Blies-Kasseliseh uradalomból való, Glau-München- 
Weilen községből. Lerch Melchior mágocsi lakos a westfáliai Gundersheim 
községből származik. Trop Gáspár villányi lakos Melbersből való a szász 
birodalomból. Seibert József kisfaludi lakos a bádeni nagyherczegség 
Gravara nevű községéből, Müller Antal mágocsi lakos Praiszkauból, 
Schaffhausen községből, tíauman Mátyás mágocsi lakás Rothweilból jött, 
Winker Péter mágocsi lakás ausztriai Spächingen városból, Spörk Krisz
tina godisai lakás Seybesdorfból, Weisz Margit és János a bipontini her- 
czegségből, mely Hamburghoz tartozott, Sclnnidtvveiler nevű faluból, Giesz 
Kristóf és Jakab nyomjai lakások a fuldai kerület Kirschroth községéből, 
Geiz Katalin és Margit kis-kozári és babarczi lakósok a fuldai Brikenau 
községből,1) Eslinger Rozina fazekasbodai lakás a würteinbergi herczeg- 
ség Eysteig községből, Wietrelberg Farkas mohácsi lakás a Steanbing 
járás Reifeldingau nevű községéből2) való. A Szekcsőn lakó Pal/er-család 
Tirolban keresi örökségét,8) Wind Sebestyén puszta-falusi lakás pedig a 
salzburgi herczegségben,4) Kaiser Kristóf, ki Baánba költözött, Strass- 
burgbál származik. 5) Langersdorfer Mihály fölső-mindszenti lakásnak 
Würzburgból küldöttek 523 Irt örökséget, Kaiser Kristóf sombereki 
lakást Strassburgbál testvére keresi örökrésze miatt,0) Böckl János trini- 
tási lakás Bajorországban keresi örökségét,7) Künstler Móricz és Antalt 
és társait a bádeni _ nagyherczegségből keresik Jágonok községben egy 
1762-ben megnyílott örökség átvétele végett.8) Maiss községben Szieber 
Friderika Würtenbergben keresi örökségét.9) Prescher Jánosnak Leipold 
János ellen a nassaui nagyherczegségben 298 irtot ítéltek meg.10) Hein- 
lein és Peck családok Uj-Bányáról, würzburgi Unter-Irreil helységben 
keresnek örökséget.11) Sieber Eberhard Würtenbergből 432 írt örökséget 
kap,12) Lautenbach szül. Ádám  Dorottya himesházi lakás Nassau tarto
mányból örökséget kap,13) a Bikáiban lakó Breitenbach Katalin, férj. 
Z w ik  Jánosnénak bajorországi Bischofsschein községből örökség já r.14) 
E kkert Gertrud és Konrád mágocsi lakások örökséget keresnek Bajor
országban,15) a himesházi Rigl Katalin örökséget keres Bajorországban, 
Brukenau községben.16) Gerlach Margit és Krisztina gyermekei, új-bányai 
lakások, Bajorország bruckenaui kerületének Singenwein községéből örök- 
ségi osztályrészt kapnak.17) Glaser Pongrácz és Weber R.-nek a bádeni 
nagyherczegségben 931 frt örökségük van. Onnan keresik őket Pécs vidé
kén. ls) Hessen (Hassia) tartományból Siklásra költözött Meister Fridoriket 
keresik.,9) Krammer Margit nádasdi lakás Bajorország Lcliri tartományá
nak Schienek községében keresi örökségét.20) Alber Bálintot keresik 50 frt

p Kj. 1786. jun. 10. — 2) Kj. 1786. aug. 21., aug. 25. — 3) Kj. 1812. 628. — *) Kj-
1812. 57. 96. — 5) Kj. 1817. 884. — °) Kj. 1815. 25. 309. — ?) Kj. 1819. 364. — 8) Kj. 1819.
2038. — 8) Kj. 1822. 89. — 10) Kj. 1822. 1201. — U) Kj. 1832. 1344. — 12) Kj. 1828. 1629- 
— 13) Kj. 1824. 2089 -  11 Kj. 1825. 47. - 10) Kj. 1825. 50. — 10) Kj. 1825. 47. — «) Kj.
1825. 646. — is) Kj. 1825. 1028. 19) Kj. 1825. 1514—15. — 20) Kj. 1825. 1845.
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öröksége miatt Wiirzbergből pauchingeni kerületből, Mágoeson.1) Weis/. 
Margit bajorországi örökségét keresi,2) Hauser szül. Braun Anna Gödré
ből, Würtenbergben, Nausplingen községből kéri örökségét.3) Hessen- 
Würtenbergből többrendü pénzek érkeznek a vármegyére.*)

Egy nagy része azonban az örökségkeresőknek nem levelezett, ha
nem alkalmas időt választva, maga indult útnak és fölkereste ősei fészkét. 
A kormánynak ez fölötte alkalmatlan volt nemcsak az útlevelek tömeges 
kiadása miatt, de azért is, mert félnie kellett, hogy alattvalói új honvágyat 
kapnak a politikailag zavaros időkben. Ez okból 1798-ban 9870. számu ren
delettel Lotharingia és Elsas felé a vándorlást végkép beszüntette, útle
velet többé nem adott ki, de az örökségek megszerzésére maga ajánlotta 
föl közbenjárását.

Mielőtt leírásunkban tovább mennénk, pár szóval a protestantiz
mus és a görög-egyesültek viszonyairól emlékezünk meg.

Mi a protestantizmust illeti, tudjuk, hogy azt a török kiűzetése utáni 
új foglalás már itt találta. Az ev. ref. felekezetű községekről fönmaradt 
jegyzékek igazolják, hogy lelkészeik folytonosan voltak, de igen aprók és 
néptelenek, szegények lévén e községek, csak szűk megélhetést biztosít
hattak lelkészeiknek. Innen van, hogy azok folytonosan változtak és egy- 
egy helyen alig töltöttek pár évet.

A kiűzetést követő hosszú harczok és a baranyai harcz-út okozták, 
hogy a vármegyének évtizedeken át úgyszólván alig volt közigazgatása. 
Az „akatholikusok“-kal, mint akkor őket röviden nevezték, nem törődött a 
vármegye, legfölebb a kath. püspök és papság, mely nagyon óhajtotta 
volna, hogy a reformátusokat úgy téríthessék vissza a kath. egyház kebe
lébe, mint az áriánusokkal (unitáriusok) történt, azonban siker nélküli 
volt működésük.

A politikát az időben a tiszta katholiczizmus és mellette a türelmet
lenség szelleme lengte át, melynek czélja volt a reformatus vallás
gyakorlatot mindenkép megnehezíteni és végül lehetetlenné tenni. E poli
tika mindjárt a harczok és forradalom lezajlása után megkezdette működését 
és majd az egész századon át tartott mindaddig, míg a fölfogások egy 
újabb áradata nem jött, mely azt mondotta, hogy az államnak mindegy, 
hogy az egyes egyének mit hisznek, csak higyjenck.

E küzdelmek most már rég lezajlottak és nincs is igazi fogalmunk 
arról, hogy minők lehettek azok. A poros akták halmazából azok némi 
megvilágítására bemutatunk egy nagyon rövid töredéket. Úgy hiszszük, 
hogy azok ma már senkinek se fájnak.

A béke beálltával 1709-ben azzal kezdődött meg a küzdelem, hogy a 
hatóságok és uraságok elvették a reformátusok templomait. Jogosnak azért 
látszott ez eljárás, mert a nép azelőtt a katholikus vallást követvén, 
templomaik is kath. templomok voltak, melyek a reformátusokat nem

1) Kj. 1825. 1850. — 2) Kj. 1825. 2033, 2040, 2554. -  3) Kj. 1825. 2485. — *) Kj
1820. 2105.
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illethették. A följajdulás erre általános lett, de a kormány ki akarta kerülni 
az újabb forradalom eshetőségeit s a ref. felekezet részéről beadott kér
vényekből okulást merítvén, két felé vágta a csomót és két rendeletet bo
csátott ki. Egyikben elrendelte, hogy adják vissza az akatlioliknsoknak 
templomaikat és iskoláikat, a másikban pedig visszaadatni rendeli a ka
tolikusoknak ama templomokat, melyek az övéi voltak. E megoldás több 
templomot adott vissza a katolikusoknak, de egyúttal forrását is ké
pezte a több évtizedig tartó egyenetlenségnek és veszekedésnek.

A kedélyek fölingerlődtek, egyik felekezet útjába állott a másiknak, 
mely lassanként egymás elleni gyűlöletté fajult. 1714-ben rendelet jött, 
hogy a fölösleges lelkészeket, kikben a baj forrását látták, el kell távo
lítani és megtiltották, hogy a katholikusok vallási gyakorlataikban hábor
gassák.

Ez utóbbi pont különösen a kath. ünnepek meg nem tartására vonat
kozott, melyeket a török időkben s a katholiczizmus újbóli megerősödéséig 
a reformátusok nem ismertek és sértő voltáról nem tudtak.

1715-ben a siklósi prefektus értesítette a vármegyét, hogy a kis-harsá- 
nyiak és tótfalusiak nagyasszony napján a mezőn dolgoztak. Azért a vár
megyei határozat értelmében a hajdúk elvették barmaikat, melyeket ezek 
nagy csődület mellett erőszakosan foglaltak vissza.

Ez annál sértőbb volt, mert* az alispán már 1713-ban kihirdette, hogy 
az ág. és ref. felekezetek kötelesek a kath. ünnepeket megtartani és szi
gorú utasítást adott a büntetések végrehajtására.

Magával csupán e kérdéssel sok éven át vesződtek. Mindig új ren
deletek jöttek, de a magyar nép ép oly nehezen tud az ünnepekhez hozzá 
szokni, mint attól elszokni. A küzdelem tehát véges-végig tartott.

Herczeg Sámuel siklósi minisztert (így nevezték akkor a lelkészeket) 
ily ügy miatt vettette a pécsi püspök börtönbe, de kivették kezéből s a 
világi hatóságnak szolgáltatták át megfenyítés végett.

1725-ben a reformátusok ügyét némileg a törvény által szabályozták. 
Megengedték vallási gyakorlataikat elzárva tartani (exercitium privatum), 
megengedték, hogy szent könyveiket magánházakban föl olvashassák. A 
templomokból, melyeket imaházaknak (oratorium) neveznek, végleg ki 
akarták őket zárni. Helytartótanácsi rendelet szerént 1731-ben a templomok 
kulcsait elvették tőlük. Bellye, Kopács, Darócz, Laskó, Herczeg-Szőllős, 
Keő, Sepse, Karancs, Vörösmarth, Dencsháza és Nagy-Vátyon a nép össze
futott, a templomokat megrohanta és abba behatolt. Nagy-Harsányon 
Moos&y János senior (esperes) a „lázadás befejezésére“ a lakatot föltö
rette és a templomban istentiszteletet tartott. A vármegye fogságba veté
sét határozta, hogy tőle a lázadók és lázitók neveit kitudják, de maguk
tól mit se mertek tenni és fölülről további utasítást kértek.

A mozgalmak azonban mindig vészesebb alakot kezdtek ölteni és 
1733-ból olvassuk, hogy kétszer is kénytelenek voltak katonaságot össze
vonni. Már ez évben megengedte a kormány, hogy — a mi eddig tiltva
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volt — legalább a szabadban tarthassanak istentiszteletet, de a ref. egy
ház szervezetét el nem ismerte és utasítást adott, hogy kik superinten- 
dentiát akarnak (értsd esperessóget), a helytartótanácshoz tartoznak folya
modni. Baranyában ugyan két superintendatis volt, kik magukat seniornak 
nevezték, Nagy-Harsányon és Herczeg-Szőllősön, de egyik se volt beczik- 
kelyezve, tehát eltiltották őket minden fölügyelettől.

Alig simultak azonban el ez ügyek, melyek a vallásgyakorlat mód
nélküli megszorításával, de mégis az oratóriumok használatának megen
gedésével végződtek, további küzdelmek folytak e rendelkezések alapján.

Serényi pécsi püspök 1738-ban Büdösfán keresztül utazván, ott új 
imaházat látott és egy levitát (tanítót) talált. Az imaházat, mely öt évvel 
előbb épült, bezáratta, a tanítót annak használatától eltiltotta s panaszára 
a vármegye elrendelte, hogy egy táblabiró azonnal a helyszínére menjen 
és az imaházat végkég pusztíttassa le. Ugyanaz okból rendelte el a vár
megye Hidasdon a ágost. vallásit németek oratóriumának földig való lebon
tását. Berényi püspök 1741-ben újra protestált és jelentést tett, hogy a 
büdösfai oratóriumot még most se rombolták le.

1738- ban helytartótanácsi rendelet érkezett, hogy a hol a vármegyé
ben prot. iskolák találtatnak, a pécsi jezsuiták és pálosok utasíttassanak, 
hogy ezeket megvizsgálják, szigorúan megtiltván egyúttal, az akkori jár
vány miatt vidékiek fölvételét.

1739- ben Mekényes és Tófő ágost. lakosai lelkészt és tanítót fogad
tak. Nehogy a vész, mely az igazvallásnak igen ártalmas, tovább terjed
jen, Kajdacsy szolgabirót kiküldötték, hogy őket a közgyűlés elé állítsa.

1742-ben intimátum jött, mivel a baranyai prédikátorok azt tanítják, 
hogy még szükség esetében se keresztelhet a bába, hanem csakis a lel
kész s ezzel a lelkek üdve veszélyben forog. A keresztelés e módját pa
rancscsal állapították meg. Tényleg meg volt a ref. felekezetben itt e 
fölfogás s ez okból a reformátusoktól bekívánták a keresztelési anyaköny
veket. A lenyomott reformátusok fűhöz-fához folyamodtak, panaszt emel
tek és hivatkoztak a Lipót-féle 1681-iki explanatiora, mely a törököktől 
visszafoglalt tartományokban a vallásgyakorlatot a reformátusoknak meg
engedte s ők e kedvezménynyel még sem élhettek.

A vármegyegyülésen elnöklő püspök megjegyzi, hogy a reformátusok 
hiába hivatkoznak ez explanatiora, mert 1681-ben e vármegyét még nem 
vették vissza a töröktől. Ez ellen már a pesti comissio előtt is sikertele
nül protestáltak a reformátusok és ezért tiltották meg a mekényesieknek 
is a vallás gyakorlatát. A püspök tehát a hozott határozatok ellenére a 
ref. vallásgyakorlat végleges meggátolására törekedett. Mikor később egy 
1743. év julius 28-án kelt kir. resolutió megengedte az oratóriumok föl- 
tételes kijavítását, ha azt a vármegyei hatóság szükségesnek látja, de 
azok kibővítése csak kir. engedélylyel történhetik: a püspök megjegyezte, 
hogy e határozat az 1681-iki explanatión alapulván, ez Baranyára ki nem 
terjed s a királyi kegyelem itt nem alkalmazható.
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Ugyanez időben történt, hogy a vármegye Tótfalu, Nagyfalu, Újtó 
és Karancs ama folyamodványait, hogy új oratóriumot építhessenek, egy
szerűen visszautasította (simpliciter denegetur). ‘)

Bogdása ref. lakossága ekkor panaszt emelt a helytartótanácsnál a 
vármegye ellen, mely a panaszra fölvilágosítást kért. A vármegye vissza
felelt, hogy a bogdásiaktól a templom kulcsát elvette, az uraságnak adta 
és Vaiszlón hasonlóan fog eljárni. Oka az volt, mert e templomokat régi 
(török idő előtti) templomoknak ismerték föl; hiába hivatkozván a szá
zados gyakorlatra, hosszas perrel elvették tőlük és a katolikusoknak 
visszaadták.2)

1747-ben Siklós oratóriumának kibővítését, melyért a királyhoz fo
lyamodtak, a vármegye nem tartotta szükségesnek, habár a nép szaporodott, 
mert a közel fekvő „Győd“ és Harsányban voltak oratóriumok és a ki 
ájtatosságát végezni akarta, oda könnyen elmehetett. Sőt azt tette a vár
megye, hogy a siklósi oratóriumot egészen lebontatta, mégis királyi enge
dőimet nyertek az újra fölépítésre. Nem csoda tehát a siklósiak elkeseredett
sége. 1754-ben Ilojcsy  Benjámin panaszt emelt a siklósi lelkész ellen, 
hogy mikor bizonyos ügyben hozzá ment, ez őt három tanuló elfogatá- 
sáért durván megtámadta, azt vetvén szemére, hogy azt hatósági parancs 
nélkül tette. A szegény legátusokat akkor nagyon üldözték és ezek érten
dők a tanuló elnevezése alatt. A következő évben is történt, hogy Gyűdön 
a tanítónál fogtak el legátusokat, náluk lévő 25 l'rt 80 dénárt elvették, 
azt a parochiális pénztárnak adták, a vármegye pedig szigorú uta
sítást nyert, hogy a kóborlókat (vagabundi) ellenőrizze. A használt kemé
nyebb kifejezéseket hamar káromkodásnak minősítették. Pákozdy Mihály 
hiricsi papot már korábban három évre Ítélték, de a vármegyei ülés 
előtt használt káromló kifejezéseiért négy évi sánczot kapott Péterváradon. 
A község folyamodott lelkészéért, de azzal utasították vissza, hogy e vidék 
csak úgy hemzseg a ref. papoktól.

A hozott ítéletet a vármegye 1758-ban hajtotta végre. Eltiltotta az 
istentiszteletet és utasította a babarcz-szőllősi kath. plébánost, hogy ha 
e község, mint fiókegyház, tartozik, fizesse rendesen járadékát. Ez alka
lommal a vármegye az istentiszteletet a harkányiaknak is betiltotta.

1761-ben a vármegye elhatározta, hogy a siklósi kerület oratóriumai 
és harangtornyai Írassanak össze s a küldöttség erről a jövő közgyűlésen 
adjon számot. Újabb hajsza indult meg tehát ez irányban.

1764-ben a vármegye jelenti a helytartótanácsnak, hogy a siklósi 
reformátusok harangot szereztek és ahhoz tornyot is építettek. További 
jelentés szerént Turony, Besencze és Zaláta levitái (tanítói) a néphez egy
házi keszédeket intéznek, mi ellenkezik a resolutiókkal.

Laskó, Hirics és más községekből folyamodvány érkezett, hogy az 
oratóriumaikat újra födhessék. Bellye harangtornyot akart. Mindezeket a 
vármegye a helytartótanácshoz küldte. Hasonlóan Yiszló akarta oratoriu-

i) l’roüi. Just. I. 326. — 2) Brüsztle II. 262.
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mát építtetni, Vörösinarth tatarozni. Mindezeket a helytartótanács hosszas 
alkudozásokra, szemlére, utasításra megengedte; mégis azzal az utasítás
sal, hogy a javítások által csakis az előbbi állapot helyezhető vissza. — 
Mohács és Yaiszlónak kérelmét, hogy oratóriumot építhessenek, miután 
azzal mégnem hírtak, a kiküldöttek, utólagos jóváhagyás reményében előre 
megengedték.

A vármegye értesítést nyervén, hogy Kopács község engedelem nél
kül újra födte oratóriumát s a régi tornyot lebontva, újat emel; minden 
tatarozást és építést betiltott és hasonló kihágások miatt a, csúzaiak és 
bellveiek ügyét megvizsgálván, az összes ügyeket a helytartótanácshoz 
terjesztette.

Ez időben majdnem az (összes oratóriumuk javítás alá kerültek. E 
miatt számos kérvény, vizsgálat és panasz került a vármegye és hely
tartótanács elé, mely vesződség nélkül a kormányzat bizonynyal meglehe
tett volna, pedig nem egyszer történt, hogy a kérelmet meg is tagadták 
s a községek újra kezdték a kérelmezést.

Beleavatkoztak különben a hatóságok a. reformátusok belső jogköré
nek ügyeibe is. Karancs ref. papja, Bírta Mihály, nagyobb ünnepeken 
Keőre is átrándult istentiszteletet tartani és e miatt panasz jött a várme
gyére. Vizsgálat folytán kiderült, hogy más alkalommal Ecsedi János keői 
levita szokta a szószékről a szentirást olvasni, sőt a keőiek még az orató
riumot is megújították engedély nélkül. Mindezek büntetés alá kerültek, 
melyet a helytartótanács leszállított az indokból, mert előlegesen meg 
nem intették az illetőket. Elrendelte egyúttal, hogy a szószéket az orató
riumból kidobják. A szolgabiró csakugyan kidobatta a szószéket s az 
ellene emelt panaszra azt a határozatot hozták, hogy a nép viselje magát 
csendesen. Ez alkalommal történt, hogy a helytartótanács kérdést intézett, 
hogy ki az a „levita“, mire feleletül nyerte, hogy az, ki a tanítói teendő
ket végzi, a népnek előimádkozik, a szentirást olvassa és temet, de nem 
szabad neki keresztelni és esketni.

Ez alkalmat adott arra, hogy ott fönn, mint látni fogjuk, további 
különböztetést tegyenek.

Kis-Csány 1770-ben oratóriumának karzatokkal való kibővítése iránt 
kérő - küldöttség ment, de a vármegye ezt nem látta teljesíthetőnek, 
de nem is mert önhatalmúlag eljárni. Az engedélyt nagynehezen az ud
vari tanácstól nyerték meg az 1770. óv október 16-iki intimatummal.

E nehézségek okozták, hogy a református községek csak akkor fo
lyamodtak engedélyért, mikor az elkerülhetetlenné vált. Zaláta oratóriuma 
1770-ben már összediiléssel fenyegetett. Herczeg-Szőllősnek az volt a sze
rencséje, hogy a katholikusok akartak oda templomot építeni, hol a refor
mátus imaház állott, mert hajdan is ott állott az s így az uradalom segé
lyével ezt hamar keresztülvitték. Megtette azonban a vármegye azt, hogy 
az összes lakosságot behívatta s megigértette velük, hogy a csere ellen 
kifogást nem emelnek. — A leégett Csarnóta födésért, Darócz bővítésért, 
Garé toronyjavításért, Kémes javításért, Vaiszló harangért, Harkány födés-
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ért, Zaláta faház helyett köböl építésért stb. folyamodtak. Hidvég eddig 
egy pajtát használt oratorium helyett. Ennek javítását és bővítését is meg
engedték ugyan, de alakjából nem volt szabad veszítenie, nehogy ezzel 
kihágást kövessenek el.

A templomok kibővítése is nagy nehézséggel járt. Hidasdon a régi 
düledező templom helyett nagyobbat óhajtottak építeni s kimutatták, hogy 
a régibe 150 embernél több nem fért el. Erre népszámlálást rendeztek és 
tekintet nélkül az eshető szaporodásra rendelték el a meghatározott ki
bővítést.

Mekényes ágostai hitközség folyamodott 1771-ben, hogy tanítója 
vallási kihágások miatt (oh attentatos in negotio religionis excessus) hiva
talát vesztvén (a kihágás hihetőleg vallási szertartások gyakorlatára vonat
kozott) és az oratorium is három évre bezáratván, engedjék meg, hogy 
új tanítót szerezhessen a gyermekek oktatására. A helytartótanács e kérel
met megtagadta. Zsibrik községnek nem engedték meg, hogy új haran
got szerezzen, sőt elrendelték, hogy a régi is eltávolítandó, a mester pedig 
keményen megfeddendő, mert papi teendőket végzett, szigorúan meghagy
ván, hogy csakis jegyzői dolgait végezheti. Szokásba vették ugyanis ekkor 
a református községek ama czímen, hogy jegyzőt tartanak, oly valakit 
alkalmazni, ki tanító és előimádközó is volt. Csepeltől megtagadták azt a 
kérelmet, hogy a jegyzővel a napi áj tatosságokat végezhessék és az te
methessen. Hasonlóan tettek Hidasdon, Kőrösön, Csarnótán és egyebütt. 
Zalátán, Besenczén és másutt beszüntették a tanítói állásokat, mert a 
tanítók egyházi teendőket is végeztek. Ráczkozáron pedig azt határozták 
a tanitó-tartás kérésére, hogy a gyermekeket küldjék a katholikus tanítóhoz.

Vaiszlónak megengedték ugyan az oratoriumi használatra egy pajta 
építését és jegyzőt is tarthattak, de ez tanító nem lehet és nem taníthat.

1775- ben reájöttek, hogy a reformátusok esketési formájában ez á ll: 
„. . . a meddig tisztességben és tisztaságban maradnak“ („ . . . donec in 
honestate et puritate permanserint“). Utasították a vármegyét, hogy a lel
készek meghivassanak és a rituális könyvből, melynek neve „Agenda“, 
a pécsi püspökség vikáriusa e szavakat törölje ki s az ily könyvek további 
beszerzése eltiltatott.

1776- ban megtiltották a kálvinistáknak husvétkor a passió éneklését 
és karácsonykor az éjjeli beszéd tarthatását.

Az egyes református községek a katholikus plébániák körébe csatol- 
tattak be. Nem csupán azért, hogy ha e községekben katholikus találkoz
nék, ezzel illetőségi helye állapíttassák meg, de mert a protestáns hívek 
a katholikus plébánosoknak is kénytelenek voltak stoláris jövedelmeit 
megfizetni. Kezdetben rendszeres adónak tekintvén, minden nehézség nél
kül fizettek, később azonban öntudatra ébredve érezni kezdték lánczuk 
súlyát és többször történt, hogy a református községek megtagadták a 
katholikus plébánosoknak az adófizetést.

1769-ből olvassuk, hogy Keő község megintés után se fizetvén a vö
rösmarii plébánosnak, végrehajtást rendeltek a hátralék behajtására. —
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1774-ben Ország András püspöki vikárius panaszt emelt., hogy bodony- 
vidéki papok a plébánosnak a stólát nem fizetik és hogy a református 
lelkészek a házasulandókat csak a menyasszony lakhelyén hirdetik ki. — 
1776-ban Csábli György szent-dénesi plébános panaszolja, hogy Botyka, 
Nagy-Peterd, Büdösfa, Kis-Peterd, Rónádfa, Hernádfa a sedecimát neki 
meg nem fizették.

Látható ezekből, hogy mily nehezére esett a népnek e kettős terhet 
viselni.

Mindazáltal a községek egyre emelkedtek. 1776-ban Nagy-Harsány 
nemcsak arra nyert engedélyt, hogy új iskolát szerezhessen, de arra is, 
hogy nagyobb harangot vehessen. Nagy-Harsány volt egyébként a refor
mátusoknak legnagyobb községe. 1792-ben a hadisegélyre a reformátusok 
önmaguk közt 3°/0 adót vetvén ki, Pólya «János nagy-harsányi pap 1 > Irt 
37 krt fizetett jövedelme után, Karancsi János siklósi pap csak 8 írt 
11 krt, utána nagyságban Nagyfalu (Kálmán János) és Viszló-Márfa 
(Császár Miklós) hitközségek következtek 6 frt 38 krral. A legkisebb volt 
Besencze 2 frt 18 krral. 1776-ban e község úgy kért oratorium-építést, 
hogy ablak is legyen rajta. E kérelem újság volt, a vármegye nem mert 
engedélyt adni; fölküldték a helytartótanácshoz. Az imaházakon tehát 
eddig csak nyílások voltak ablak nélkül. Aligha kapták meg az engedélyt, 
mert 1779-ben csak azt nyerték, hogy az épületet szalma helyett sással föd
hették, de az épületen se javítást, sem „újítást“ tenni nem volt szabad.

Ez időben a toronyépítés és harangbeszerzés általánossá vált. Alig 
volt református község, mely harangot ne szerzett volna. A toronyépí
tés a községek szerént különböző. Majd csak fatornyot emelhettek, majd 
kőből építettek.

Nem épen érdektelen kimenetelű Uj-Mindszent ügye.. Itt László 
Sámuel lelkész egy katholikus halott temetése alkalmával harang
jainak és a temetőnek használatát nem engedte meg, a sírt betemettette 
és a temetőbe érkező menet ellen késznek nyilatkozott magát vérig védel
mezni. Az ügy a vármegye elé került és ez a lelkészt hivatalától meg
fosztotta. A végrehajtó hatalom is ellenállásra talált, mert ő és a nép 
főbbjei lázadást támasztva, botokkal védelmezték magukat. A helytartó- 
tanács az uraságokat, kik a papot támogatták, megrovandónak jelentette 
ki; elrendelte a pap és társai megfenyítésót és kimondta, hogy a haran
gok és a temető a bogádi katholikusokkal közös és a vármegye tudni 
fogja, hogy mit kell tennie.

A reformáczió e rabságának utolsó éveiben a vármegye szerette, ha 
csak lehetett, a vallás ügyeit a katholikus papságra bízni. 1779-ből több 
jelentést találunk, melyet a vallásügyében egyes kanonokok teljesítettek, 
így Szányi Ferencz jelentései alapján megtiltotta a vármegye, hogy az 1715. 
31. t.-cz. által semmisnek kimondott tanokat hirdessék. Pápai Németh 
József dencsházi lelkész beszéde ellen vizsgálatot rendeltek el. Eltiltot
ták Zalátán a hármas harangozást. Elrendelték újra az „Agenda“ meg
vizsgálását.
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Sokat lehetne ezekhez hasonlót még elmondani, mi azonban inkább 
a két református tractus monographiájához tartoznék. Csupán azzal akar
juk a református vallásuak múlt századbeli sorsának ecsetelését befejezni, 
hogy a küzdelem a következő két évben tetemesen enyhült; új szellem 
támadt. Az elkeseredettség megszűnt, a hullámok lecsendesedtek.

1781. év október 29-én született meg a „Resolutio de Tolerantia 
Christina“ („Királyi rendelet a keresztény türelemről“), melyet Baranyában 
1782. év január 15-én hirdettek ki s a melyet a távollévő főispán levélbelileg 
külön figyelemre ajánl. Követi ezt az 1782. év márczius 26-iki resolutió, 
mely az előbbinek pótlása. E két okirat hivatása a keresztény felekezetek 
viszonyainak gyökeres átalakítása, mi azonban már a köztörténet köréhez 
tartozik.

A görögkeleti vallás ügye a Pécsett 1691-ben megtartott gyűléssel 
nagy kárt szenvedett. A katholikus egyházzal való egyesülés által szám
talan görög plébánia teljesen megszűnt, népe elveszett, elköltözött, 
vagy elmagyarosodott. — Sásdon és egyéb, különösen hegyháti helye
ken, hol előbb virágzó plébániák voltak, ma nyomát se találjuk se 
nyelvüknek, se vallásuknak. Pécsről, mint tudjuk, itéletileg űzettek ki, 
mert nem akartak egyesülni és Ráczvároson ütöttek tanyát, hol plébániá
juk volt, de ma már semmi más nincs ottj mint a régi szerb temető és 
ha a kormány azon az állásponton maradhatott volna, melyből kiindult, 
ma már annak nyoma se volna Baranyában. A tett Ígéretek és szerződé
sek kényszerítették, illetőleg az azok érvényesítéséből támadt viszonyok, 
letérni a megkezdett útról, habár alárendeltségüket ezután is és folyton 
éreztették.

így tudjuk, hogy Duna-Szekcsőt, mely a görögkeletiek egyik főfészke és 
püspöki széke volt, részben a görög püspökség nyerte adományban, de ettől 
eltekintve, azt újra másnak adományozták, a comissiot pedig utasították, 
hogy a görög püspököt más úton elégítsék k i.*) A Beze/’édy-család és 
Hellepront kiváltságokat nyertek a szekcsői püspök e llen . 2) Később a 
görög püspöktől még azt a házat is el akarták venni, melyet magánúton 
Kövér Pál, Szekcső egykori birtokosától vett, 3) a mi azonban nem sike
rült. A püspökség tehát közvetlenül a török harczok előtt alakult ős a 
XVII. század végén ott már görög püspökséget találunk. 1721-ben, mikor 
e vallás követői már erősen megfogytak, a görög püspököt Melinkovics 
Nikanornak hívták és a canonica-visita följegyzése szerént, uralma alá 
tartozott Baranya tizenkilencz és Tolnavármegye két községgel. Összesen 
huszonegy pópa állott alatta, ide nem értve azokat, kik Duna-Szekcsőn 
voltak, hol a pópa két segéddel őrködött a lelkek fölött.

Valószínű, hogy ez volt egyúttal Duna-Szakcsőnek utolsó püspöke, 
kinek halála után 1727-ben a dolgok állása fölött vizsgálatot tartván, 
őfölsége 1733-ban Dimitrovics Vasil budai és fehérvári görög püspök 
joghatósága alá rendelte a mohácsi és szigetvári districtusokat, hol azelőtt

36
i) Neoreg. fasc. 1307. Nr. 51. — 3) Kj. 1703. 101. — 3) Kj. 1733. 396.
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szintén volt görög püspök. Ez adományt Baranyavármegye közgyűlésén 
kihirdetvén, Sm akker  Péter kanonok annak ellent mondott és úgy gon
dolták, hogy baj volna a vármegyére, ha a pópák a népet anathémák 
fenyegetése mellett kizsarolhatnák, mi akkori katholikus források szerént 
szokásban volt s a görög püspökök tekintélyes jövedelmi ágát képezték ez 
anathémák föloldása után járó díjak. A vármegye tehát félt, hogy népe 
az adófizetésre válik képtelenné, kérték tehát a helytartótanácsot, hogy a 
kihágások meggátlására szabályzatot dolgozzék ki és utasítsa a görög 
püspököt, hogy tegye közzé az 1721. év április 25-én a temesiek részére 
kiállított pontozatokat, melyek lehetővé tennék a katliolikusokkal való 
egyesülést.*)

A görög püspök csak vikáriust tartott ezután Duna-Szekcsőn, ki ne
vében e hajdani püspökséget, melyet a budaiba olvasztottak, kormá
nyozta.

1733-ban Bésán Sándor panaszt emelt Dimitrovics Vazil görög püspök 
ellen, hogy Szekcsőn keresztelő szent János tiszteletére épített templomot 
elhordatta és abból istállót építtetett. A vármegye a vizsgálatot elrendelte.

E vallást követőknek különben azonos sorsuk volt a reformátusok
kal, mégis azzal a különbséggel, hogy enyhébben bántak velük. Baranya 
főispánja — állandóan a pécsi püspök — saját hatáskörében megtett min
dent épúgy, mint a reformátusok ellen, hogy a vallásgyakorlatnak útjában 
legyen. 1734-ben a szekcsői püspöki vikárius folyamodott, hogy javaira 
nézve ő is kiváltságos (exemptus) lehessen, azaz ne kelljen az urasági 
szolgáltatást teljesítenie. A vármegye elutasította kérelmét, mert e javak 
királyi úton nem nyertek exemptiót.2) A püspök nem engedte meg a 
templomok építését; erőszakolta (különösen Mohácson), hogy a görögök 
tartsák meg a katholikus ünnepeket és más egyebet. A görög püspök pa
naszosan fordult 1745-ben a pécsi püspök ellen, de ez azzal védte magát, 
hogy az intimatuinokban adott utasítások értelmében járt el, egyebekre 
nézve pedig kibúvókkal leplezte a valódi okokat. így a mohácsi templom 
építésére azt mondotta, hogy azt még Nesselrode tiltotta el, hozzá nem for
dultak és ő nem tehet róla, ha az ott összehordott anyag elromlott. Bere- 
menden a templomépítést nem ő, hanem az alispán tiltotta meg, kivel a 
pópa durván bánt. A hidasdi pópát a pécsi püspöki vikárius jogosan zá
ratta el, mert a szászvári plébános hatáskörébe avatkozott és ott házat szen
telt föl, a jakabfalui pópa pedig egy aeducitasban csalást tett, azért veszí
tette el jogát.

A katholikus püspök védelme és az a körülmény, hogy a templom- 
építésre jogosított helyek meg sem állapíttattak, okozták, hogy 1751-ben 
a görög vallásnak viszonyaira nézve a kormány általános vizsgálatot ren
delt el, összeírták mindama községeket, melyeknek templomaik voltak, 
mikor épültek ezek és mily nagyok. E vizsgálatból látjuk, hogy Bara
nyában huszonkét községben volt templomuk s a maihoz viszonyítva volt

i) Kj. 1733. 204. — 2) Prot. Inst. 71.
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templom Jakabfalván, Ivánbattyánon és Ráczkozáron, hol jelenleg nincs, 
ellenben Monostor, Ráczmecske, Illocska és Lipova templomai még akkor 
nem léteztek. E templomok építése nagyobb részt a múlt század első leiére 
esik, régibb templomról csak Dárdán tesznek említést. Nagy-Budmér, 
Magyar-Boly községekben voltak ugyan görögkeleti lakók, sőt pópájuk is 
volt, de templommal nem bírtak, ellenben a még 1741-ben meglévő vó- 
kányi és petrei görögkeleti plébániák teljesen megsemmisültek.

A mely templomokat eddig meg nem építették, vagy melyek javí
tásra szorultak, azoknak tengernyi bajuk volt az engedélylyel és mint a 
reformátusoknál, rendes kérdései voltak a helytartótanácsnak, hogy a meg
engedett helyekhez tartozik-e, magánosán van-e ott a í'elekezet, vagy más 
vallásuakkal, minők ezek, van-e ott a katholikusoknak. templomuk, hány 
görögkeleti család van ott, kik vannak többségben és mennyivel és mily 
közel van a legközelebbi templom? E kérdéseket tették föl 1753-ban pél
dául a beremendi és duna-szekcsői templomok építése előtt és mikor az 
engedély megjött, Nenadrovics Pál görögkeleti érsek az építésnek a vár
megye újabb tilalma ellen panaszt emelt, melyből kiderült, hogy templo
mukat a kath. templomtól alig tiz lépésre akarták építeni. i) így például 
Kácsfalu gk. vallású lakóinak 1778-ban nem engedték meg, hogy templo
mukat öt lábbal magasabbra emelhessék, csupán hogy cseréppel födhes
sék . 2) 1779-ben a siklósi katholikus nép nem akarta megengedni, hogy a 
görögkeleti vallásnak negyedik harangot szerezzenek. A vármegye e kér
désben nem mert intézkedni, hanem az ügyet a helytartótanácshoz küldte.3) 
1783-ban Liptód községnek nem engedte meg a vármegye a harang hasz
nálatát. 4)

1765-ben a szekcsői vikárius Czirilovics Soffron volt, ki az érsek
ség ellen panaszt emelt a vármegyénél, hogy az idevaló pópákat igen 
erősen adóztatja. A vármegye a panaszt a helytartó-tanácshoz terjesztette, 
mely vizsgálatot rendelt és utasítást adott az idevaló vikárius és papság 
védelmére.5) A kérdés ugyanis két, a gk. püspök által szedett adóra vo
natkozott, melyek nevei „dimnicza“ és „kanak“. Maga a helytartótanács 
sem értette ez adónemek jelentőségét, míg csak a gk. püspökök jelentése 
be nem érkezett, melyből kiderült, hogy a „dimnicza“ alatt a régi időben 
füstpénznek nevezett adó értendő; „kurták“ alatt pedig a gk. püspök tar
tásának megváltása. A kérdés fölmerültekor a budai gk. püspökség üre
sedésben volt; maga a szekcsői vikárius nem akart az ügybe avatkozni 
és így a dimnicza és kunak  kérdését az alispánra bízták, utasítván őt, 
hogy a görögkeleti népséggel érintkezzék és a budai püspöknek leveleire 
válaszoljon.6) 1771-ben jelentette azután az alispán, hogy azokat ugyan 
meg lehet állapítani, de keresztül nem vihető, mert Rácz-Urögön (Rácz- 
város) csak öt rácz lakik, holott a püspök ellátására legalább két éjjel 
és egy nap kötelesek dolgozni, mihez harmincz embernek kellene lenni. 1

1) Kj. 1755. 177. — 2) Kj. 1778. 177. — 3) Kj. 1779. 27. — -») Kj. 1788. 319. — 6j Kj. 
1765. 414 és 487. — 6) Kj. 1770. 269.
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Ellenben Szekcsőn, hol az lehető, a püspök nemcsak rezidencziát bír, ha
nem tetemes földekkel rendelkezik. Igazságtalan volna tehát, azért a népet 
megadóztatni.*) Ez együgyű felelet csak a nemakarás kifolyása volt, meid 
mikor a fölső utasítást megkapták, hogy a dimniczát és kunakot okvet
lenül meg kell állapítani, azt végre megállapították és a helytartótanács 
a fizetés megkönnyítésére elrendelte annak két részbeni fizetését..1 2)

Meg kell említenünk, hogy a görögkeleti pópák 1773-ban megnyer
ték, hogy nekik is, mint a katholikus papoknak, a plébániához az urba- 
riális területekből földek adassanak és e birtok az urasági terhektől is 
mentes legyen. A vármegye elvileg elfogadta a kérelmet, de e közben a 
saját püspökségéhez utalta az ügyet annak megállapítására, hogy a pópák 
eddig minő kedvezményben részesültek és miként akarják azt most ren
dezni? Majd a vármegye fölkérte az egyes uradalmakat, hogy a pópák 
részére hasítsanak ki plébánia-földeket.8) A budai püspök ez időben nem 
más, mint Czirilovics Sophron, ki a vármegyét jól ismerte és ki fölfog
ván kora hivatását, oda törekedett, hogy püspöki megyéjét az exigentiák 
szerént rendezze. E végből utasítás jött a vármegyéhez, hogy a működő 
pópáktól a nem működőket különítse el és csak a működőknek adassanak 
az úrbéri földek. Sajnos, Baranyavármegye uraságai már ez időben keve
set tehettek a pópák érdekében, mert az úrbéri kérdéseket 1776-ban lég- 
többnyire rendezték már és szűkmarkúsággal kötve nem akartak tovább 
menni, mint a mennyit úrbér gyanánt a rendeletek kijelöltek.4) Ellenke
zőleg, még jobban terhelték a pópákat, miért Czirilovics püspök 1779- 
ben kérte a vármegyét, hogy a bellyei uradalomban lévő pópákat a szo
katlan „prestatioku-tól oldják föl.5)

A görögkeleti vallásuak ügyeinek végleges rendezése azután a Kar- 
lóczán megtartott kongresszus útján rendeztetétt, melynek költségeit az 
állam előlegezvén, minden háztól beszedendő 2V2 kr. behajtására és a 
karlóczai metropol istának elküldésére a vármegyét 1781-ben utasította.6)

Néhány szóval meg kell emlékeznünk a zsidókról is. Az 1690. év 
január 18-án Pécsett tartott vallásérdekü gyűlés azt mondja, hogy a zsi
dókat innen már korábban kiűzték, de ennek semmi egyéb nyoma nincs. 
Pécs város 1692-ik évi fogadalmában, hogy más felekezetet nem tűr 
meg a városban, a zsidókat is megnevezte. Voltak-e akkor itt zsidók, an
nak semmi igazolását nem találjuk. 1725-ben a helytartótanács elrendelte 
a zsidók összeírását és 1729-ben elrendelte, hogy a zsidókat befogadják, 
bizonyos kérdésekre kihallgassák és feleleteiket küldjék föl. 1735-ben a 
helytartótanács újra kért fölvilágosítást a zsidókról. Mindez esetekben a 
vármegye azzal, hogy Baranyában nincs zsidó, a leiratot visszaküldte. Es 
a zsidók összeírásában, mely az országos levéltárban olvasható, Bara
nyából nem is találunk egy zsidót se. Akkor még az uraságokat. is föl
szólították, hogy kóbor és kujtorgó (vagos et oberrantes) zsidókat be ne

1) Kj. 1771. 371. — 2) Kj. 1771. 440., 1772. 257. — 8) Kj. 1773. 190., 1774. 377. —
•») Kj. 1770. 246. — 5) Kj. 1779. 20. — 6) Kj. 1781. 568.
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togadjanak. Ugyan azt felelte a vármegye 1744-ben, mikor az az utasítás 
jött, hogy csak rendkívüli szükségben lehet őket megadóztatni.

Az 1770-iki összeirásban a fölsőbbség három zsidó nevet vett észre. 
Azonnal elrendelték, hogy javaikra nézve eskü alatt kihallgassák és egy 
másik rendelettel a Lengyelországból bejött zsidók összeírását parancsolták 
meg.1) A zsidóügyben a vármegye ez évben azt a jelentést tette a hely
tartótanácshoz, hogy Baranyában alig van néhány zsidó, csakis a Meitzer 
(bakóczai) és Petrovszky  (fölső-mindszenti) uradalmakban tartózkodik 
néhány, de ezek is csak időlegesen vannak itt és hamuzsirt készítenek  
(clavellatura cinerum) és Szent-Lőrinczen van egy, ki Hőgyészről való.2) 
A zsidóknak általán betelepülési engedélyük nem lévén, nem is mond
hatták a bíróságok előtt, hogy lakásuk állandó, de valószínű, hogy azok 
a Meitzer-, Petrovszky-birtokokon állandóan megmaradtak. 1771-ben a 
vármegye föliratot intézett a helytartótanácshoz, hogy a törvényekkel meg 
nem egyeztethető, hogy Üszöghben zsidó telepedett le. A zsidók ez ellen 
azzal védték magukat, hogy kénytelenek voltak e vármegyébe is letele
pedni, mert Tolna- és Baranyavármegyék gátolják őket abban, hogy más 
megyékbe vásárokra járhassanak,3) de az üszöghi uraságnak szüksége is 
volt zsidóra, mert ennek segítségével adta el búzáját és gyapjúját, sőt 
Östreiher Mózes nevű zsidó engedélyt nyert a búzával való kereskedésre.4) 
1778-ban hirdették ki a 2ül7/i778. számú ultimátumot a zsidók összeírására. 
Ebben a zsidók ügyeinek rendezése kezdődött, többek közt azzal, hogy 
nem szabad nekik házat venni. 1781-ben József adott ki egy rendeletet e 
czímmel: „A zsidó nép szabályozása“ (gentes judaicae regulatio), mely 
sok pontból állott, de Baranyában kevés értelme volt neki, mert a vár
megye még 1782-ben is azt jelentette, hogy 2—8 zsidónál több nincs a 
vármegyében, kiknek zsinagógájuk nincs és nem is szabad nekik építeni.5) 
Ugyanez évben olvasunk először a türelmi pénzről (taxa-tolerantiae), 
mert nem adót fizettettek velük, hanem egy bizonyos taxát, hogy meg
tűrték a zsidót. 6)

Úgy látszik, hogy a nyolczvanas évek jobban kedveztek a zsidóknak 
és némileg elszaporodtak, mert 1795-ben a baranyai zsidók (gremiales 
judai) panaszt emeltek a vármegyénél, hogy Pécs város nem elégedvén 
meg a türelmi bérrel, mely maga is elviselhetetlen; október elején a város 
azt határozta, hogy azok a zsidók, kik adás-vétel végett a városba jönnek 
és itt egy órát, vagy napot töltenek, naponta egy septenariust tartoznak 
fizetni. Panaszuk arra is kiterjedt, hogy több mindenféle dolgok vételétől 
eltiltották őket. A vármegye a panaszt a városhoz küldte át. A királyi 
végzés erre nézve az lett, hogy a város a zsidóktól, kik naponta keres
kedés czéljából a városba jönnek, külön taxát nem szedhet, hanem csak 
az évi vásárok taxáját szedheti, mert így e város nem emelkedhetik oda, 
hol már más városok állanak, ha önkényesen ily taxákat vesz.7) Mégis

i) Kj. 1770. 22—59. — 2) Kj. 1770 137. — 3) Kj. 1771. 308. -  *) Kj. 1771. 64. —
5) Kj. 1782. 5. -  «) Kj. 1782. 154. — 7) Kj. 1794. 525., 1796. 156.
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a helytartótanácsnál az ellenkező hatás is bekövetkezett, mert 1798-ban 
megtiltották a zsidóknak, hogy nemesebb borokat összevásároljanak.

A taxa-tolerantiát illetőleg iparkodtak a zsidók ez adótól lehetőleg 
megszabadulni és ha csak lehetett, nem fizettek. 1801-ben intimatum ér
kezett, mely megtiltotta a zsidóknak, hogy bizonyos héber és chald köny
veken kívül más könyveket is tarthassanak és erre vizsgálatot is rendeltek 
el, különösen a mohácsi kerületben. 1808-ban történt a zsidók összeírása, 
de mivel azóta folytonosan szaporodtak, a helytartótanács 1817-ben 19014. 
szám alatt azok újabb összeírását rendelte el.

A vármegye adója a XVIII. század második tizedében egyre emel
kedett és azt — kivetése, behajtása, elszállítására nézve — a vármegye 
a vett utasítások szerént ugyan, de egészen önállóan kezelte. 1728-ban a 
vármegye adója kitett 48.670 írt 52 dénárt. Az összegeket, melyekkel az 
egyes birtokosokat terhelték, úgy az egyesek gazdaságának fokozatos sor
rendjét következőkben adjuk.

Bana János 49 frt, Szent-Király 77 írt 42 d., Fiskalitás 87 frt 86 d., 
Jezsuiták 98 frt 97 d., Lengyel-család 197 frt 17 d., Melczer-család 212 frt 
20 d., Pálos-szerzet 241 frt 91 d., az apáczák 384 frt 95 d., Kun Ferencz 
(Hidasd) 445 frt 30 d., Rindsmaul báró 553 frt 70 d., Zsauska-család 593 frt 
39 d., Fábry 722 frt 40 d., Bezerédy-család 1368 frt 20 d., Eszterházy 
herczeg 1403 frt 81 d., Traun-család 1903 frt, pécsi káptalan 1982 frt 
14 d., Pálfíy-család 2231 frt 97 d., Batthyány 2799 frt 05 d., Breuner- 
család 3635 frt 10 d., Pécs város 3766 frt 62 d., péesváradi apátság 4146 
frt 16 d., Caprara-család 4909 frt 97 d., Eugén főherczeg 6805 frt 73 d., 
pécsi püspök 8199 frt 20 ti. E kívül fizettek a nemesek: Pécsett 90 frt 
34 d., Szent-Királyon 53 frt 04 d., Hagymáson 16 frt 95 d., Karáczodfán 
9 frt '54 d., Hosszú-Hetényen 5 frt 04 d., Mohácson 2 frt 17 d., Kővágó- 
Szőllősön 5 frt 72 d., Egyházbéren 1 frt 70 cl., összesen 183 frt 80 dénárt.

Az adó, mint ma is, két részből állott. Az egyiket egyszerűen kato
nai adónak nevezték, a másikat házi adónak (domestica), mely utóbbi az 
előzőnek mintegy 47 százalékát képezte.

1729-ben a vármegye adója 59.840 frt 82 dénárt tett ki és 1730-ban 
61.519 frt 7 dénárra emelkedett az előirányzat, a nemesek 511 frt 66 d. 
taxáján kívül.

Ez évből megtanuljuk egyúttal a kulcsot ismerni, inelylyel az adót 
kivetették. Adó-alapul szolgált a házzal bíró gazda, annak nős, vagy nőt
len fia, kisházas és bérházas (sub inquilimus), e kívül a gazdasági 
állat és termén}". Külön megadóztatták a malmokat, a kereskedőket és 
kézműveseket

A következő táblázat föltárja előttünk, hogy e szerént minő közgaz
dasági állapota volt Baranyának 1730-ban.
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Létszám Kivetés Végösszeg
Házas gazda ......................... . . 6022 2-50 15.055,—
Nős i f j a k ................................. . . 11(>0 1-50 1140,—
Nőtlen if ja k ............................. . . 656 1-25 820.
Kisházasok ............................. . . 325 1-50 487.50
Bérházasok ............................. . . 95 1-— 95.
Ö k ö r ................................. 1-75 10.090,—
Tehén ..................................... 1-— 1887.—
Tinó 3 éves ............................. . . 571 1-— 571.—

0 0-50 1067.50
L ó ............................................. . . 4393 1-25 5491.25
Csikó, 2 é v e s ......................... . . 171 0-50 85.50
Disznó nagyobb .................... 0-20 1389.—

„ k ise b b ......................... . . 4013 0-12 481.56
Búza (mérő)............................. . . 68282 8-— 5462.56
R o z s ......................................... . . 5108 6-— 306.48
Á r p a ......................................... 6' - 351.30
Z ab ............................................. . . 8452 6 — 507.12
Hajdina..................................... . . 28956 6 — 1737.36
M o h a r ..................................... . . 408 6 — 24.48
K ö le s ......................................... . . 104 6-— 6.24
Tönköly..................................... . . 100 6‘ 6, -
M éhkas..................................... . . 2423 12-— 290.76
Bor akónként, 1-ső rendű . . 25183 20"— 5036.60

2-od . . 13324 15-— 1998.60
3-ad . . 3209 10-— 320.90

Duna és drávai malmok . . . . 14 5-— 70,—
Ritkábban őrlő .. . . . . 123 2-_ 246-—
Száraz „ . . . . '13 1-50 19.20
Dohány (fo n t)......................... . . 6138 0-2 122-76
Juli és k ecsk e......................... . . 4170 0-8 333.60
Lebetes (üst-tégely?) . . . . . 109 2-50 242.50
Jobb iizletii kereskedők . . . . 8 10,— 80. —
Kisebb ü zletü ek .................... . . 6 5-— 30.—
Jobb iizletű kézművesek . . . . 78 5’— 390.
Kis iizletű farosok  . . . . . . 135 2-50 337.—

Összesen: 61,519.07
ehasonlítva ezt az előbbi gazdasági viszonyokkal, látjuk

népessége és gazdaság állapota harmincz év lefoly
több mint megkétszereződött; adója pedig hatszorosan emelkedett.

A vármegye nemessége ez időben kezdett mozgolódni és iparkodott 
jogát érvényre emelni. Háromféle nemes volt akkor Baranyában. Áz egyik 
az ősrégi baranyai nemesek osztálya, kik a török hódoltság előtti időből 
származtak. A török elvette ez uraságok földjeit és a kik a vármegyéből 
viszonyaiknál fogva menekülni nem tudtak, közönséges földművesekké 
váltak. De voltak az időben, mint tudjuk, az egy telkes nemeseknek hívott 
egyének is. A hódoltság megszűnte után, mikor a nemesi előjogokat nem 
is ismerő késő jogutódok annak előnyeit megismerni tanulták, a XVII!. 
század huszas éveiben mozgolódni kezdtek. Ezek között különösen kivál
tak Dinnyeberki, Nagy-Váty, Nagy-Peterd és az akkor még megvolt Sze
ged község lakói, kik előjogaik megszerzése végett közösen állottak



A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐL568

sorompóba. Akkorában a vármegye nemeseknek el is ismerte őket, de 
többnyire féltelkesek és kisebb műveltségi fokon állók lévén, még nyert 
jogaikat se tudták érvényesíteni. Egy része a hajdani nemeseknek, kik
nek nagy részt okirataik vesztek el, tovább is lappangott. Ezeken kívül 
a Bak-, Hevnáth-, Hódossy-család, a bakonyi, bicsérdi, bogdásai nemesek 
stb. keresték jogaikat kisebb-nagyobb szerencsével.

Sokkal szerencsésebb volt a nemesek egy másik osztálya, t. i. a 
szent-királyi, kik együttes nemességüket 1682-ben kapták meg. Szent- 
Királyt később a királyi kegy kétfelé is adományozta, t. i. a pécsi püspök
nek és a Breuner-családnak Szent-Lőrinezhez; a három igénylő közül 
azonban végre harmincz évi tusa után mégis Szent-Király lakossága győ
zött, úgy, hogy a községet már 1729-ben Szabad-Szent-Királynak nevezték.

A harmadik osztályba kell sorozni a Baranyában ez időtájt szerep
vivő nemesi osztályt, melynek tagjai nemességüket többnyire csak az 
utolsó évtizedekben nyerték.

A helytartótanács 1728-ban rendelte el a nemesek összeírását. 1780- és 
1781-ben a rendeletet többféle utasítással bővítették. Végre az 1782. év május
21- én tartott közgyűlés a baranyai nemesek névsorát megállapította. Oly 
nemest, kinek a vármegyében birtoka volt, csak hatot találtak. Ezek 
Petrovszky  József, Hanti János, Horváth Dániel, Bézsány Sándor, Jan- 
kovics Bonaventura és Kun Pál. A többi nemesnek nem volt nemesi birtoka. 
Baranyavármegye többi része tehát részben papi birtok, részben allódium.

Négy nemesi család volt, kik pécsieknek látszanak lenni. Ezek Pávics 
Mihály, Dorosavcsevics Simon és György, Orlovicz János, Sivkó  János 
és István. Vidékről ide származott nemes család van huszonnégy, kik 
részben hivatali tisztet viseltek, részben magánzók voltak. A nagyobb 
családok képviselői közül Czuppon László 1659. év augusztus 81-én, Hegyi 
János 1596. év márczius 19-én, Balogh István, a vármegye kapitánya 
1659. év november 25-én, Frübeisz János Antal 1655. év junius 24-én, 
Major Mihály esküdt 1718. év október 2-án, Mecséry Péter 1681. év októ
ber 12-én, Balaskó Imre 1675. év április 6-án, Thanyi György 1609. év 
november 26-án, Zombory Mátyás 1722. óv deczember 5-én, Kis Péter 
1652. év november 28-án, Bukvay Vittus 1694. év márczius 24-én, Nagy 
György 1570. junius 11-én, Adámovics Márton 1714. év november 6-án, 
Gludovácz Márton 1706. év julius 26-án, Kürtössy István 1697. év február
22- én, Kulin János 1651. év szeptember 8-án keit armálissal igazolták 
nemességüket. Más megyéből hozott bizonyítvány alapján ismerték el 
nemesnek Pápay István megyei jegyzőt, Koller Imre esküdtet, Lehoczky 
Miklóst, a Mohácson tartózkodó néhai Mesterházy Imre fiait, Józsefet és 
Jánost, Szombathelyről 1725. év junius 12-én kiállított okmánynyal, to
vábbá a Petris- és Gyenis-családot.

Összeállítva tehát az összes nemeseket, alig volt a vármegyében 
összesen 66 nemes, kik közül 82 Szabad-Szent-Királyhoz számítandó. Ha 
tehát ezekhez hozzáveszszük Baranyavármegye összes tizennyolcz földes- 
urának képviselőit és fölteszszük, hogy a nemesek sorában egyetlen egy
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se volt a földesurak képviselőiből és fölteszsziik, hogy a vármegyei köz
gyűlésekre minden jogosított megjelent: még akkor se haladhatta meg a 
résztvevők száma a 43—45-öt, sőt végig tekintve az ez időbeli közgyűlé
seken, mondhatni, hogy azokon huszonhat személynél több sohasem vett 
részt s a részleges gyűléseken még kevesebb ember volt jelen, adott viszo
nyok között pedig nem is volt kilátás arra, hogy e szám megnagyobbodjék.

Mégis súlyosodni kezdett a vármegyére az, hogy nem volt rendes 
háza, hol hivatalát berendezhette és gyűléseit megtarthatta volna. A köz
gyűlések egy részét, mint a jegyzőkönyvekben itt-ott nyomára lelünk, a 
püspöki palotában tartották, az egyes hivatalosok pedig saját házukban 
dolgozhattak. 1728-ban fölsőbb utasítás folytán végre elhatározta a vár-

A vármegye székháza a XVIII. században.
(Egykorú metszet Titán.)

megye, hogy házhelyet vesz és arra a vármegye házát fölépítteti.x) Erre leg
alkalmasabb helyül mutatkozott a Somogyvármegyében kivégzett Madarász 
László, egykori alispán háza, kinek örököseivel 2000 írt vételárban megalkud
tak és a pécsi káptalan előtt 1728. év április 7-én kötött szerződéssel a házat 
megvették és annak építésébe azonnal belefogtak. Az építkezés oly lassan 
folyt, hogy csak 1731. év október 1-ről említik legelőször, hogy a köz
gyűlést az újonan épített vármegyeházban tartották meg. A deczember 
4-én tartott közgyűlés pedig megengedte, hogy Petrovszky  József alispán 
a vármegye házában lakhassák.

Az új háznak cserepezése oly rossz volt, hogy már a következő év
ben javításra kellett gondolni.

i) Kj. 1728. 89.
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1732. év szeptember 29-én halt meg Nesselrode pécsi püspök és 
főispán 80 éves korában. 1732. év május 26-ika óta már nem tudta teen
dőit végezni és Thurn Antalt bízta meg coadjutor gyanánt, ki a 
megyei ügyekbe nem folyt be. A püspök halála után a vármegye október 
15-én közgyűlést tartott, melyben hivatalosan tudomásul vette a püspök 
halálát, jegyzőkönyvbe rendelte iktatni az elhunyt érdemeit, ki befolyása 
által annak sok hasznos szolgálatot tett és nemcsak a temetésen való 
megjelenést rendelte el, de azt is, hogy a temetés költségeit a vármegye 
födözi saját pénztárából.

A püspöki stallumot és Baranya főispánságát a volt coadjutor, Antal 
Kázmér a Thurn et Vtille Sassina gróf nyerte, ki a Th unt-Taxis-család 
egyik mellékágából Származott, belgrádi és samaodrai czímzetes püspök, 
vratislávi prépost, győri kanonok és soproni főesperes volt.

A király már 1732. év október 8-án kinevezte pécsi püspöknek1) és 
egyúttal Cienfuegos bibornokhoz (a későbbi pécsi püspökhöz) levelet küld
tek Rómába, hogy a megerősítési díjtól mentenék föl a kinevezettet, mi
vel „a püspökségnek kevés jövedelme van.“ Püspöki megerősítését 1733. 
márczius 2-án nyerte el Rómában.2) Baranyavármegye főispánságát pedig 
1732. év deczember 5-én nyerte el. 1733. év január 3-án levelet irt a 
vármegyéhez, melyben kinevezését hírül adja és miután, mint látható, 
fölsőbb utasítás volt, hogy az új főispán ünnepies módon iktattassék be 
székébe, a király vásonkeői Zichy  Imre gróf királyi tanácsost és Árva- 
vármegye főispánját nevezte ki királyi biztosul Baranya- és Tolnavármegye 
főispáni székébe való bevezetésre. Az ünnepélyes beiktatás 1733. év május 
13-án történt meg.

A királyi biztost a vármegye határánál négy tagból álló küldöttség 
és megfelelő katonaság fogadta, bekísérvén őt egészen a püspöki várba. 
A beiktatás napján a vármegyéről tizenkét tagból álló bizottság a királyi 
biztosért és új főispánért fényes liintókon a püspöki váiba hajtatott, meg
kíván őket egész tisztelettel a vármegye házára. A vármegyénél a leszál
lás a vármegyeház nagyobbik kapujánál (azaz északfelőli porta) történt, 
hol is a katonaság sorban állva, katonailag üdvözölte őket. A vármegye, 
élén az alispánnal, kijött a kapu első lépcsőjéig és bevezetvén az ülés
terembe, az elnöki helyen jobbról a kir. biztos, balról a püspök foglaltak 
helyet, mire Bakics Gábor prépost elsőben a királyi biztoshoz intézett 
beszédet, mire ez az új főispánt bemutatva, őt a király nevében, a királyi 
levelek fölmutatása és fölolvasása után, székébe ünnepélyesen beiktatta, 
mely után az alispán intézett üdvözlő beszédet az új főispánhoz és ez az 
egybegyűltekhez. Erre a gyűlés véget ért és valamennyien a püspökhöz 
mentek az installationális ebédre, kinek toasztját a vártemplom terén 
elhelyezett katonaság üdvlövései követték.

A beiktatást követő napon a főispán elnöklete alatt folytatták a köz
gyűlést, melynek egyik nevezetesebb tárgya az volt, hogy Tillier József

ij L. R. 35. 779. — 2) Koller VII. 247.



A SZABAD,SÁGHARCZIG. 571

báró, generális és eszéki főparancsnok, Friburgba helyeztetvén, a várme
gyétől hivatalosan búcsút vett. Baranya tehát akkor az eszéki hadparancs
nokság alatt állott.

Sem a főispáni, sem a püspöki tisztet Thurn gróf nem viselte so
káig. Működéséről annyit láthatunk, hogy az 1733-ik évet és 1734-ik év 
elejét itt töltötte. Az 1734-ik év márczius 8-án tartott közgyűlésen még 
ő elnökölt, de azután minden nyoma vész és mivel 1734. év deczember 
84-én Bécsben meghalt és a szent István-templomban eltemették, innen 
kezdve majd két évig főispán nélkül állott a vármegye.

1734-ben hadsegélyezés czéljából leirat érkezett a helytartótanácstól, 
melynek eredménye tőn, hogy a vármegye 8902 írt 58 dénárt adott rend
kívüli hadköltség födözésére. 1735-ben a hadisegély már a rendes rovatba 
jött, úgy hogy a vármegye adóját ekként számították föl: katonai adó 
43.841 Irt 66V2 d.. hadi segély 5697 Irt 90 d., házi adó 12.232 frt 33Va d., 
összesen 61.771 frt 90 dénár.

Az új főispánt a király 1736. év május 22-én nevezte ki. Neve Alva- 
res Gienfuegos, származására nézve spanyol, ki Asturiának Oveti nevű 
városában született, jezsuita lett s a spanyol örökösödési háborúban Ausz
triával tartván, így került Bécsbe, hol az uralkodóháznak több hasznos 
szolgálatot tett és 1720-ban biborosi méltóságra emelték „presbyter sancti 
Bartholomei de Insula“ czímmel. A pécsi püspökség adminisztráczióját 

- 1735. év márczius 25-én kiadott okmánynyal nyerte el, de állandóan Ró
mában elfoglalva lévén, se papi, se világi megyéjét soha nem is látta.

A királyi biztos, kinek az új főispánt bevezetni kellett volna, Fabian- 
Icovics György helytartósági tanácsos, már 1736. év augusztus 28-án át
iratot intézett a vármegyéhez Pécsről, értesítvén, hogy Cienfuegos a nagy 
távolság miatt nem jöhetvén : karancsberényi Herényi Zsigmond grófot, 
malleusi püspököt, ki a kinevezett püspöknek a püspöki dolgokban is meg
bízottja, a íoispánságban pedig teljhatalmú helyettese, fogja Cienfuegos 
nevében a főispáni székbe ültetni.

A vármegyének csak a főispán által a beiktatás alkalmával leteendő 
esküre nézve voltak nehézségei, miután a törvény, három esetet leszámítva, 
a mások helyetti eskütételt meg nem engedte. Ezért Sm akker Péter 
kanonok elnöklete alatt küldöttséget menesztettek a királyi biztoshoz, ki 
szerént a teljes meghatalmazásban az eskü is benne foglaltatván, azt mi 
sem akadályozza. A vármegye ennek értelmében elfogadta ugyan, hogy 
Herényi az esküt letehesse, de azért elhatározták azt is, hogy ez ügyben 
a helytartótanácshoz Írnak, mely határozatot az installácziót követő napon 
tartott folytatólagos közgyűlésen végleg elejtették.

Az ünnepélyes beiktatás 1736. év szeptember 17-én majd ugyan ab
ban a sorrendben és ünnepélyességgel történt, mint Thurnnál, csakhogy 
nem Cienfuegos maga volt jelen, hanem a nevezett Herényi Zsigmond 
gróf, kinek mint teljhatalmú helyettesítőnek megbízását a király Laxen- 
burgban 1736. év május 2-án erősítette meg, mely oklevelek, úgy a kir. 
biztos megbízása föl olvastatván, Herényi Zsigmond gróf letette az esküt
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és annak szövegét a jegyzőkönyvbe bejegyezték. Csak később állapították 
meg, hogy Cienfuegos fizetése ne az eskütétel, hanem a kinevezés nap
jától számíttassák.

Régebben nem volt már tisztújítás se a vármegyében, melyre pe
dig szükség volt, részben mert az alispán, Petrovszky  József északtar- 
tománybeli királyi comissáriussá neveztetvén ki, helyét meg nem tarthatta, 
de mert több hivatal megüresedvén, azokat csak ideiglenes minőségben 
töltötték be. 1736. év október 15-én volt a tisztújító közgyűlés, melyben 
alispánul Horváth Dánielt választották meg. E tisztújításkor fíerényi 
helyettes főispán indítványára a vármegyében lévő járásokat, mint 35 év
vel azelőtt is volt, akként szervezték, hogy minden járásnak egy külön 
önálló bírája legyen. A pécsi járásban Svillcovics Jánost, a siklósiban 
Kajdacsy Zsigmondot, a hegyhátiban Rimanóczy Ignáczot, a baranyaváriban 
Koller Mihályt választották meg szolgabiróul, több kerülete a vármegyé
nek nem volt s e kerületek területe ma ismeretlen. E gyűlés további fo
lyamán főjegyző lett Pápay István, főszámvevő Hersching János, fiskális 
pedig Mesterházy Pál.

Ugyanez időben történt, hogy a vármegye Mária Terézia főherczeg- 
nőnek menyegzője alkalmából 200 arany ajándékot küldött, Mária Terézia 
1736. év október 9-én kelt levelében Írja, hogy a vármegye ajándékát 
kegyesen fogadta, mire viszont a vármegye átirt a kanczelláriának, hogy 
Mária Terézia levele neki nagy vigasztalására szolgált, hogy abból őfen
sége megelégedését megérthette.

A vármegye adója egyre emelkedett. Az 1736-ik évi költségvetés ez 
volt: katonai adó 43.881 írt 66V2 d., hadsegély 3561 frt 20 d., házi adó 
14.369 frt 3Va d., összesen 61.771 frt 90 dénár. Az 1738-iki költségvetés: 
katonai adó 43.811 frt 661 2 d., hadsegély 2(>70 frt 90 d., domestica 17.086 
frt 8V2 d., összesen 63.598 frt 65 dénár.

A költségvetés megtekintése ugyan úgy tünteti föl a dolgot, mintha 
csupán a házi kiadásokban állott volna be némi szaporulat, ez azonban 
nem áll. A házi kiadás fölötte csekély volt. A főispán 1500 frt, az alispán 
600 frt fizetéssel bírt; e kívül csak az első bírák és ügyvéd kaptak 200frt 
fizetést. A többi tisztviselők 100—150 irtot; az alig huszonöt személyből 
álló hajdúság 20—20 frt fizetést élvezett. A domestica legnagyobb részét 
is tehát a különféle rendkívüli, gratuit kiadásokra fordították.

A katonaság örökké mozgott és vándorolt még ez évben is, mikor 
Baranyában az év elején a mirigy (lucs) négy helyen, Mohácson, Karan- 
cson és később Hidasdon és Bozsokon, tehát épen a katonai átmeneti pon
tokon kiütött, melynek továbbterjedése ellen nemcsak számtalan fölsőbb 
intézkedést találunk, de a vármegye maga is minden lehetőt megtett, úgy 
hogy a közgyűlési jegyzőkönyvek csakis a járványos betegséggel és a 
katonaság iránti intézkedéssel vannak tele.

A veszedelem utóbb kiterjedt az egész vármegyére. Pécsváradon is 
az 1739-ik év folyamán és különösen őszén dühöngött a dögvész, úgy, 
hogy a vármegye gyűléseit nem is merte Pécsett tartani, hanem a közel-
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fekvő vidéken jöttek össze. így október 8-án a keszüi mezőn, deczember 
1-én Nagy-Kozáron, 1740. óv február 15-én Pécsváradon, márezius 16-án 
Bicsérden gyűltek össze a vármegye urai. Csak május 16-áról olvassuk 
ismét Pécset a közgyűlés helyének.

Ez időben halt meg Cienfuegos püspök és főispán és pedig 1789. év 
augusztus 12-én Rómában a nélkül, hogy Baranyát látta volna.

Püspöki uralmának idejére esik az egyházi javaknak a püspök és 
káptalan közötti végleges fölosztása 1736. év deczember 16-án. Az ellen
tétek még akkor is oly élesek voltak, hogy Herényi, ki a vármegyét ve
zette, nem inerte a felelősséget magára vállalni és így a kérdést királyi 
biztosok oldották meg. Úgy látszik, hogj' a káptalan a neki jutott osztály- 
részszel még akkor sem elégedett meg, mert őfölségéhez újabb kérelmet 
intézett, melynek eldöntése az 1738-ik év végéig késett, mikor is azt a 
király végleg megerősítette. A végeredményre vonatkozó okiratokat a káp
talani levéltár őrzi.

Cienfuegos bár igen öreg ember volt, püspökségéről mégis valódi 
katholikus szellemben gondolkodott. Észrevette, hogy székesegyházában 
a kanonokok a breviáriumot chorusban nem imádkozzák. Ez ellen nem
csak kifogást emelt, de reá is parancsolt a kanonokokra, hogy a chorus
ban imádkozást, melyet harmincz év óta elhanyagoltak, kezdjék meg, 
mert az a kánonia lényege (substantialis constitutio), hogy a „canonica 
bórákat“ betartsák és hogyan mondhatók azok kanonokoknak, kik a ká
nonokat be nem tartják?

A kanonokok csak nehezen szánták el magukat az imádságra, min
denféle kifogásokat emeltek annak megkezdése ellen. Elsőben, hogy va
gyoni követeléseikre nem nyertek kielégítést, majd a megejtett osztály 
után, hogy még azon túl is van várni valójuk és mikor a végleges meg
erősítés is megjött, akkor azért nem tudták az imát megkezdeni, mert a 
székesegyháznak nem voltak prebendáriusai.

Előbb úgy gondolta a káptalan, hogy a prebendáriusok egyikét a 
püspök, másikat a káptalan tartsa. Azonban 1738. év deczember 12-én 
levelet küldtek Rómába a bíboros püspökhöz, kijelentvén, hogy hajlandók 
az imákat elkezdeni, a mint a püspök két prebendáriust saját asztaláról 
kinevez.x)

Cienfuegos küldötte Pécsre szent Vincze ereklyéit, melyeket előző
leg a mindenszentek templomában helyeztek el és onnan 1738. év május 
28-án ünnepélyes körmenettel hozott el fíerényi a székesegyházba.

Megemlítjük, hogy Cienfuegos három művet is irt, melyek nevei: 
„Aenigma Trinitatis“ (A szentháromság titka), „De vita sancti Francisci 
Borgiae“ (Borgiai szent Ferencz élete), „De Suco Eurhavistiee Sacramento“ 
(Az oltári szentségről).

A püspökséget Herényi Zsigmond 1739. év deczember 3-án kelt ok- 
mánynyal nyerte el, főispánná pedig 1740. év február 6-án nevezték ki

p Brüsztle I. 481. 493.
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és minthogy eddig csak helyettesként szerepelt, új főispáni beiktatás vált 
szükségessé, melyet 1740. év deczember 4-én a már szokásos ünnepélyes
séggel tartottak meg. Királyi biztos gyanánt galánthai Eszterházy János 
szerepelt, ki beiktató beszédét oly szép latinsággal adta elő, hogy azt a 
jegyzőkönyvek ismételve csodálatra méltónak említik és a vármegye urai 
lelkesedésükben a 100 arany iktatási díj helyett 200 aranyban részesítették. 
Ugyané közgyűlésen a vármegye öröraüdvözletet küldött Mária Terézia 
uralkodásának kezdetére.

Amint tudjuk, azonnal harczok keletkeztek. Az 1741-iki országgyű
lésre a vármegye Horváth Dániel alispánt küldötte követnek.

Az országgyűlésen a vármegyék egy önkéntesen adandó insurrectiót 
ajánlottak föl. Ennek szervezése tehát nem kivetés útján történt, hanem 
önkéntes adakozással gyűlt egybe. Ez adakozáshoz az uradalmak összes 
fölsőbb és alantasabb tisztviselőin, jegyzőkön, tanítókon stb. kívül hozzá
járultak a három felekezetnek majd összes papjai, a katholikusok 15—35 
írttal, a reformátusok 5—25 l'rrtal; összesen 785 frt folyt be. Az össze
állított bandérium 88 főből állott, kapitányuk Petrovszky  Ferencz, a né
hai alispán fia, lakásmester fíalaskó Sándor volt. A bandériumnak 1742. 
év február 1-re kellett a morvaországi Szakolczán megjelenni.

A következő tisztújítást, mely 1742. év október 29-én ej tetett meg, 
a püspöki főispán, ki a közgyűléseknek szorgalmas látogatója volt, sze
mélyesen vezette.

Horváth Dániel az ügyek vezetésétől visszalépett és helyette Frie- 
beisz Adámot, az eddigi főjegyzőt választották meg alispánnak. A főjegy
zőt, a szabályzat értelmében, a püspök választotta és választása Rozsos 
János (Szent-Király szabadja) főispáni titkárra esett.

A kormány ez időben az adó összegével meg nem elégedve, ismé
telten sürgette az adó-alapok kijavítását, vagy, a mint akkor mondták, a 
porták újból való megszámlálását.

Baranyavármegye eleget tett e kívánságnak, de az 1745. év október 
5-én tartott közgyűléséből föliratot intézett Mária Teréziához, mely Ba
ranya akkori viszonyait élénk színekkel ecseteli. Egy tekintet a térképre, 
úgymond, igazolja, hogy e vármegye legnagyobb részét hegyvidék és 
erdős területek borítják, úgy hogy annak lakója a baromnevelésre 
figyelmét nem fordíthatja és házi szüségletén kívül barmot nem tarthat 
és a mi barma van, az a munkától elcsigázott. Többnyire a telkes polgár 
egy ökörnél, vagy két rossz lónál egyebet tartani nem képes, földjét tehát 
csak úgy művelheti, ha 5—6 család összeáll, mert barmai teljesen erőtle
nek, nem is említve itt a kisházasokat, vagy bérházasokat, kiknek ren
desen semmijük sincs és inkább kóboroknak (vagabundi) mondhatók.

Az összeírás ugyan a falvak nagy számát mutatja, de vajmi kevés 
azoknak lakója. Kettő, három, egészen tizenötig emelkedik egy község lakos
sága, mely csupán vászonból készült öltönyében, fakéregből csinált sarui
val inkább koldushoz hasonló és mely a katonaság örökös vándorlása, 
rétjeinek elégtelensége, nagyszámú vizenyős és mocsaras területek miatt
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barmot nem nevelhet; a mi csekély bora terem, mióta Belgrad elveszett, 
el nem adhatja; okozzák, hogy a megye falvait alig lehet egyéb megyék
kel összehasonlítani, melyekhez viszonyítva Baranya összes községei alig 
tennének husz egyéb megyebeli községet. Oly község, melynek lakossága. 
15—20 között áll, csak harminczegy van a megyében, 20—30 lakossal 
biró község huszonegy van, 30—40 lakossal tizenkét község. — Ezeken 
kívül itt van Pécs, mely kellő szántóföldekkel és réttel rendelkezik, de 
ez 1714-ben majdnem egészen a tűz martaléka lett és a városon keresz
tül csak romok és bedőlt falak láthatók. E kívül csak négy kisebb jelen
tőségű városa van a vármegyének (Siklós, Mohács, Szekcső, Pécsvárad). 
Igaz, hogy a lakosság száma 1720 óta a bevándorlásokkal tetemesen sza
porodott, de ezeknek a vármegye pénzügyi tekintetben vajmi kevés hasznát 
veszi. Ezek többnyire svévek (németek) és ráczok, rendkívül szegény nép, 
melyet az első években megadóztatni nem lehet és hosszú évek után is 
összesen csak tizenhat portát tesznek ki. Ez is megszokván a vándorlást 
és semmivel se bírván, minden tilalom mellett is könnyen elhagyja lak
helyét, hogy magának a betörések és öldöklések ellen biztosabb, jobb és 
jövedelmezőbb helyet keressen.

A katonaság fölvonulása is állandó e vidéken. A budai, szigeti, 
eszéki, péterváradi, temesi és néhány száva-vidéki hadparancsnokság foly
ton igénybe veszi őket, mert akár az alsó vidékről fölfelé, akár fölülről 
lefelé Szlavóniába, vagy a Szerémségbe vonul a had, vagy követségek 
mennek, melyeknek költsége eddig semmi számításba se jött, e várme
gyén megy keresztül, mely pedig ezen fölül még állandó katonaságot is 
tart. A meg nem térített összegek 1736-tól 1743-ig, a föl térj esztett száma
dások szerént, 795.505 írtra rúgtak. Nagy szerencsétlensége e vármegyé
nek, hogy az főkép nagy uradalmakból áll, melyeknek birtokosai nemcsak 
a vármegyében nem laknak, de többnyire még az országban se. Jövedel
meikből tehát itt mit se költenek, annak a vármegye semmi hasznát nem 
veszi és mióta a nép bortermését se tudja értékesíteni, főkép mert Pest, 
Bács-Bodrog- és Csőngrádvármegye síkságain is bort termelnek, azóta a 
nyomorúság teljessé vált és a ki halavány, beesett arezukat, koldus öltö
zéküket látja, az inkább koldus-nemzetségnek, mint egy tartomány polgá
rainak tekintheti őket.

Ilyen és ehhez hásonló előterjesztések okozhatták, hogy az úrbériség 
rendezésekor oly nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a „misera plebs 
contribuens“-nek nevezett nép nagyobb előnyökben részesüljön. — A föl
hívás a porták megállapításánál még se vezetett czélhoz, mert míg 1/44- 
ben 96V4 portát számláltak, a következő évben azt 103V4-re emelték és 
az adó is 47.030 frt 10 dénárra emelkedett. A vármegye közgyűlésén ha
tározatba ment, hogy ez ellen az országgyűléshez apellálnak, csak ennek 
lóvén joga a porták helyesbítésére.

Meg kell emlékezni e helyen Pécs városáról, mely ez időben kezd 
kibontakozni alárendelt homályából.

A török kiűzetése után Pécs ép úgy, mint a többi baranyai község,
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állami kezelés alá került. Radanay a papi javakat az államtól szerződé
sileg kibérelvén. Pécset csakis a tizedekben bírhatta a püspök, mert mint 
láttuk, a regálékat az állam magának tartotta fönn a bérleti szerződésben, 
ezekre nézve pedig a kincstár valószínűleg a várossal kötötte meg alku
já t; mutatja az a körülmény, hogy 1697. év július 17-én a káptalan pa
naszosan fordult a neo acquistica comissiohoz, hogy Pécs város nem engedi 
meg saját borainak kimérését. *) Maga a vármegye se tekintette úgy 
Pécs várost, mint a többi községeket, habár a vármegyéhez tartozónak is 
tartotta, egy fokkal magasabb rangra emelte. így 1698. év szeptember 
18-án a pécsi adózás szabályozására a vármegye azt indítványozta, hogy a 
jelenlévő királyi comissiot meg kell kérni, hogy úgy Pécs, mint Báránya- 
vármegyének adóját külön a város s külön a vármegyei küldöttek közbe
jöttével állapítsák meg.2) A vármegye és város adóügyét tehát már akkor 
különálló jogügyletnek tekintették.

A pécsi megyés papságnak nyújtott „új adomány“ Pécs város hely
zetét megváltoztatta, mert habár Pécs város a nova donatio kiadása előtt 
tizenhat pontból álló kérelemmel védte eddigi jogait és ott fönt is a város 
nagyobbára németekből álló lakosságára is tekintettel voltak, mégis csak 
a nova donatio előtti adományozásaik s az új építkezés kedvezményeire 
voltak némi figyelemmel.

Az új adomány hatodik pontja a várost püspöki és káptalani város
nak hívja (Episcopalis et Capitularis civitas), de a rendelkezési jogot 
egészen a püspöknek adja s az urasági jog korlátozásait körülvonalazza 
és utasítja a pécsmegyei papságot, hogy igyekezzék Pécs városával egyes- 
séget létesíteni, mely Eger városának adott előnyök mintájára készülhet.

Úgy látszik, Nesselrode püspök kinevezésétől 1711-ig nem tartózko
dott itt, semmi nyoma sincs ez idő alatti működésének; 1711-ben merül 
föl először a kérdés, hogy a pécsi vám jövedelme kit illessen; a várost, 
vagy a püspököt, illetve a klérust ?3) Nesselrode föllépésével a közügyek 
terén Pécs város helyzetének kérdése is szőnyegre került; a püspök 
ugyanis eltekintett a nova donatioban adott utasításoktól az egyezkedés 
létesítésénél és egyszerűen elkezdte földesúri jogait gyakorolni, mit Pécs 
jogai megnyirbálásának tekintettek.

A város tehát maga kényszerült a püspök ellen port indítani. Pécs 
város akkori bírája a keresetet arra alapította, hogy a püspöknek nincs 
Pécs fölött úri joga (jus dominale).4) Az ügynek elbírálásával a király az 
esztergomi érsek elnöklete alatt egy bíróságot bízott meg, fölhíván a 
püspököt az úri jog igazolására. Nesselrode azonban a nova donatio ok
mányain kívül semmi okiratot nem bírt fölhozni s a bíróság nem is oldotta 
meg a kérdést. Nesselrode óhaja szerént, 1714-ben a király oldotta azt 
meg, kijelentvén hozott határozatában, hogy Pécs városát az „új adomány“ 
szerént Egerrel azért nem lehet összehasonlítani, mert Eger ellen annak 
püspöke a teljes urasági jogot kimutatta, de az Egernek szánt jogelőny

i) Diaria 71. lap. — 2) Kj. 1698. 12. — 3) Kj. 1718. 88. — 4) Acta Jesuit, fasc. 4. 24
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Pécsre alkalmazandó, hol az „új adomány“ előtt számosán nyervén jogo
kat, azok nem kényszeríthetők, hogy jobbágygyá legyenek s paraszt
munkát végezzenek; utasítja a király tehát a püspököt és várost, hogy 
ez alapokon létesítsenek egyességet. Károly király o határozata alapján 
három évi vajúdás után 1717-ben megszületett az egyesség, mely királyi 
megerősítést is nyert. Ez egyesség, a püspök s város között, 15 pontjában 
elismeri a püspököt s utódait (de nem a káptalant) földesurának, ki meg
erősíti az általuk szabadon választandó bírót, ki a közigazgatást s kisebb 
bíráskodást vezeti, a jus 
gladii a földesúrnak ha
gyatván fönn. Pécs I öl sza
badul mindennemű szolgai 
munka, robot alól, csupán 
tizedet tartozván fizetni, de 
magának Pécsnek mint vá
rosnak birtokai minden köz- 
1 ehertől mentesek. Megen
gedi a püspök a városnak 
az ehhez közel fekvő püs
pöki erdőben a faizást, 
melyért a város 500 forin
tot fizet évenkint; a város 
falainak föntartása a várost 
terheli; a püspök caducitási 
joga csak a korábban nem 
adományozott birtokokra 
terjed ki stb. stb.

Ez egyességhez 1721- 
ben még csekélyebb jelen
tőségű pótlás járult. Látszik 
ebből, hogy-Nesselrode bár 
kissé házsártos, de nem 
volt az az ember, kivel al
kudni ne lehetett volna. —
Pécstől a rengeteg faizás 
mellett egy mészárszék és 
egy korcsmáltatáson kívül csak 500 Irt jövedelmet húzott, míg 1725-ben 
Mohácscsal oly alkura lépett, hogy azok neki földesúri jogokért 1500 forintot 
fizettek évenkint s mégis a nóna s korcsmáltatás a püspök kezein maradt.

A békés egyetértés, mely így a város és a püspök között kelet
kezett, rövid ideig tartott. A káptalani levéltárnak Pécs városát illető 
okmányai 1780. év május 3-án összeiratván, e tartalomjegyzékből lát
ható, hogy Nesselrode a várost többször idézte az uriszék elé, mely 
jobbágyi hűséggel mindenkor megítélte a püspök követelését, gyak
ran nagyobb arányokban, mint azt az igazság megkövetelte volna.')

HORVÁTH DANIEL 
B arany avármegye alispánja.

— Eredetije a bükkösdi kastélyban. —

i) Orsz. levélt., cancelláriai iratok. 37
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A panaszok arra irányultak, hogy a város falusi borokat hozott be kimé
résre s hogy a püspöki erdőben károkat okozott. Az uriszék kis dologból 
nagyot csinált s ezen fölül nem a várost marasztalta, hanem a bírót s városi 
tanácsot, kiknek vagyonát lefoglalták s elvették. Ezek a végrehajtás 
ellen állottak, mire ismét vád alá kerültek, mert a püspök hatalmi jog
körének megsértése s a subordinatió megtagadása miatt panaszt emelt s 
vizsgálatot rendelt el. — A város védelmére kelt elöljáróinak s mikor a 
tisztújítás jött, azokat rövid úton megtartotta és a tisztújítást meg nem 
engedte, mire a püspök a királyhoz fordult panaszával s a két fél egy
más ellen támadva mindenféle apró bosszantással paprikázta meg a keserű 
falatot. Az uraság kifogást emelt s tiltakozott a korcsmák szaporítása 
ellen, a város pedig az uriszék határozatait nem engedte kifüggeszteni és 
hogy püspöki őrök álljanak a város kapuinál a kiviendő s behozandó tárgyak 
ellenőrizésére; ügyüket regnikoláris bizottság elé is vitték s a király másod 
ízben is küldött ki bíróságot. Pécs város panaszának megvizsgálása, szóval 
a, veszekedések egész 1727-ig tartottak s csak Nesselrode életének vége 
felé állott be a béke. Oka e veszekedésnek részint a minden oldalról 
megtámadott püspök rossz kedélyhangulatában s részint alattvalóinak 
ebből származó elkeseredésében keresendő.

Pécs város azonban egyre emelkedett, több s több nemes tette ide 
lakását; a történet tudománya iránti érzék is fölébredt, megtudták azt, hogy 
Pécs minő kiváltságokkal rendelkezett hajdan s a püspökkel kötött egyes- 
sóg nyűgnek kezdett föltűnni. 1738-ban Pécs város a helytartótanácshoz 
folyamodott, hogy régi kiváltságait, melyeket hajdan a királyoktól nyert, 
újra megerősítsék; kérvén az adó- (tributum et tricesima) és vámmentes
séget. A helytartótanács a kérelmei, leküldte a vármegyéhez, hogy a föl
desurat hallgassa meg s mondjon véleményt a kérvény fölött. Az időben 
lett Berényi Zsigmond a főispán, a püspök, a pécsi földesúr, ki a lefolyó 
küzdelmekben Baranyavárinegyét mindig a maga részén s mindig Pécs 
ellen találta. A kormány pedig politikai okokból főleg a városok előnyére 
működött.

A vármegye Pécs kérdésének elintézésénél iparkodott azt az amúgy 
is nyughatatlan Mohács ügyével azonosítani és ezzel az ügyet zavartabbá 
tenni. 1742-ben a pécsi püspök ama panaszszal fordult a vármegyéhez, 
hogy Mohács a kialkudott 1500 Irtot egyszer fizette meg, azért egy új 
urbárium kidolgozásáért esedezik. A vármegye a kidolgozott új urbárium
mal Mohács ellen 900 írt évi fizetést állapított meg, de a község ezt nem 
fogadta el, majd más súrlódások is merültek föl s Mohács az ügynek a 
helytartótanácshoz való fölterjesztését kéri, mi meg is történt. A vármegye 
által adott informáczió Pécs kérdését is érinti. Mohács időközben meg
szerezte az okiratot, melylyel 1734-ben a püspök és káptalan osztozkodtak 
s a melyben Mohács csak 500 írttal szerepelt, ezt külön terjesztette föl, 
míg a helytartótanács előtt a vármegye a püspököt hosszas indokolással 
védelmezte. 1743-ban a helytartótanács visszaküldte Mohács és Pécs vá
rosok ügyeit', mindkettőben a városokra nézve olyan kedvező s nem is
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kért módosításokkal, hogy a vármegye egészen zavarba jött; maga a 
püspöki főispán is oda nyilatkozott, hogy az április 9-én tett előter
jesztésében nem könyörtelen szigorral, hanem csak jogai megvédelmezé- 
sére lépett löl s különösen Pécsre vonatkozólag neki nem lehet kisebb 
joga, mint a mi más földesúrnak is van és a földesúri jogok elenyésznek, 
ha a város lakóinak szabad faizást engednek, ha a város nem tartoznék 
számadással püspökének, mikor még a szabadvárosok is tartoznak s ha 
jogában állana, a földesúr beleegyezése nélkül adósságot csinálni. Ezek 
voltak ugyanis Pécsre nézve a fölülről engedélyezett pontok. Mohácsra 
nézve a püspök a régi urbárium helybenhagyását kérte, nehogy más alatt
valók is úgy bánjanak el vele; helytelennek tartván azt, hogy urasági 
jogok (névszerént: a census, nóna, korcsmáltatás, mészárszék és robot) 
pénzen megválthatok legyenek, mert ez esetben nem köteles a püspök 
Mohácsnak országidat építeni, hanem a közszükségletnek megfelelően a 
Dunától beljebb építi azt s a vizárak ellen se védi, mikor egyik házból 
a másikba csolnakon kell menni. A püspök előterjesztéseinek utóbbi oka 
a kor bélyegét viseli magán; Pécsre vonatkozólag azonban messze mögötte 
áll a, sokkal fölvilágosodottabb Nesselrodetól.

A vármegye a helytartótanács leiratát pontról pontra megvitatta s 
új föliratot irt a püspök érdekében.

Bár a vármegye az egész ügyet hallgatagon intézte, a helytartótanács 
intézkedésének mégis híre ment s Pécs város már a következő napon 
el küldötte a vármegyére biráját, Erdélyi Jánost, hogy a rezolucziót adják 
ki neki. A vármegye az indokkal utasította vissza a bírót, hogy az ügyet 
előbb még a király elé fogják terjeszteni; a haragos püspök pedig azt 
mondta, hogy a kiküldöttet bírónak el nem ismeri, mert a bírói pálczához 
törvénytelenül jutott s föntartja magának megfenyítését.

A püspöknek a. „purgersághoz“ intézett durva szavait a pécsieknek 
ez irányban benyújtott panaszlevele örökítette meg. A fölháborodás kü
lönben is nagy volt a városban; mutatja Friebeisz A «lám alispán levele, 
melyet 1742-ben a decztynber 10-iki tolnai közgyűlésre Simontornyára 
utazott püspök után irt, hogy Szniay Mihály pécsi bíró czinkos-társaival, 
kiknek feje Latkóczy  Mihály, seditió gerjesztésére tanácsot tartottak, össze- 
híván a népet, mely amúgy is hajlandó a rosszra. Az izgatás nyílt és tit
kos üléseken egy hétig tartott, mely alkalommal Klein Farkast, ki koráb
ban biró volt s nem volt hajlandó a lázadókkal tartani, a városháza 
ablakán ki akarták dobni. Kovácsics István szenátort bottal támadták 
meg, fejéi e ütöttek, mi miatt Latkóczyt az alispán s később a prefektus 
hasztalan idézték meg. i)

Mozogtak a mohácsiak is, de Pécsett semmire se mehettek s pana
szukat 1744. év márczius 24-én a helytartótanácshoz terjesztették a miatt, 
mert a vármegye nemcsak hogy nem adta ki a rezolucziót, hanem még 
a beküldött bírót börtönbe vettette.

A vármegye eljárását azzal védelmezte, hogy a rezolucziót a köz
gyűlés határozata értelmében nem adhatja ki, mely a püspök kárára szol-

3J*1)  Megyei okirat, 17413.
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gál. A biró nem ;i vármegyei, hanem az úgynevezett széki börtönbe ke
rült, mert megválasztása törvénytelen.

Pécs város ebbeli panaszát Bécsbe egy küldöttség által terjesztette 
föl, mire fölülről mindkét fél újbóli kihallgatását rendelték cl. A püspök 
ekkor távol volt ugyan, de Pécs se jelent meg a vármegyeházán; a biró 
pedig nem mert elmenni és Ujváry  László jegyzőt, Blasovics Antalt s 
Makay Lászlót küldte el maga helyett a vármegyére azzal az üzenettel, hogy 
panaszaik bővebb összeírása folyamatban van s majd az illetékes ható
ság előtt fognak megjelenni. A vármegye ily szellemben felelt és a hely
tartótanács előtt védelmezvén magát Pécs város által fölterjesztett néhány 
panasz ellen, minők : hogy az alispán Pécs bíróját, mert Zombory György 
borait behozni nem engedte, 200 botbüntetéssel fenyítette s hogy Kapu- 
váry  Márton egy pécsi alattvalót elfogatván, megölette; mindkettőre taga
dással felelt a vármegye.

Az ügy hosszasan húzódott, a helyzet mindinkább tarthatatlanná vált, 
mert egyrészt Pécs város nem fizette meg a faizási adót, másrészt 
a vármegye, különösen az iparosok között, pártot szerzett magának s a 
püspöknek a város vezetői ellen. Mohács is 1746-ban panaszt emelt, hogy 
bírója közel egy év óta fogságban sinlődik, mely idő alatt az alispán 
mindenféle igaztalansággal kínozza.

Végre elhatározta a íolsőbbség, hogy az ügyet királyi biztosok 
által rendezteti. A királyi biztosok 1747. év január 23-ikára hirdették ki 
a közgyűlést Baranyavármegyébe; mint ilyenek megjelentek: vásonkeői 
Zichy  Ferencz gróf, győri püspök és Patusics Sándor kir. tanácsos, kik 
a mondott napon, Somsich Antal somogymegyei alispán segédlete mellett, 
az ülést meg is nyitották. Az ülésen, a közgyűlés rendes tagjain kívül, 
mások is számosán jelentek meg, de a tulajdonképeni bíróságot, a bizto
sokon kívül, Gadóczy Rőth Sándor fehérmegyei alispán s ugyan oda való 
s veszprémi táblabirák képezték; jegyzőül H ojtsy Mihályt alkalmazták.

A győri püspök és Patusics kir. tanácsos valószínűleg a püspök 
vendégei voltak, kiket a tárgyalásokra eleve jól .megpuhítottak, mert na
gyobb veszteség s botrány kikerülésének reményében, a püspök február 
1-ig tartó bíráskodása alatt, minden, a biztosok által indítványozott köve
telésbe beleegyezett s nyomát se láthatni nála az előbbi kérlelhetetlenségnek.

A tárgyalás folyama szerént előbb a mohácsiak terjesztették elő pa
naszaikat és csak azután következett Pécs, melynél a püspök kijelentette, 
hogy arra nézve ő maga el nem járhat, mert a káptalan, papnövelde és 
templom is részes abban, mire a káptalan kijelentette, hogy ő is kívánja 
a kir. küldöttség határozatát.

A püspök e nyilatkozata csakis az erdőre s faizásra vonatkozott, mert 
a további szerződéseket a püspök maga kötötte a várossal.

Nem akarunk a tárgyalás egyes részleteibe bocsátkozni, csupán any- 
nvit jegyezünk meg, hogy Mohácsra nézve új összeírást rendeltek e l; 
Pécsre nézve pedig a legfőbb kérdés a faizás lévén, nehogy a káptalan 
és templom jogai megsértessenek, azt határozták, hogy az erdőből egy
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részt külön a püspök részére fognak kihasítani, melyen Pécs a faizást 
gyakorolhatja, elkülönítvén a káptalani erdőtől, ki ezzel, a kérdés megol
dásával, szerepétől elesik. Ez elkülönítés tervezetének összeállítására bizott
ságot alakítottak. E káptalani erdőrészlet megállapítása volt oka annak, 
hogy Pécs határait annak északi szélén úgy állapították meg.

A bírói széket 1747. év február 1-ig meg kellett szüntetni, mert Pa- 
tusics veszélyesen megbetegedett. A győri püspök tehát eltávozott Pécsről. 
Az idő alatt végezte el a dinnyeberki és nagy-vátyi nemesek ügyét. — 
A püspök azonban 15-ikére ismét visszajött, míg a helytartótanács csak 
február 16-án expediálta Fekete György udvari tanácsos kinevezését Patu- 
sics helyett; a bíráskodás tehát mórczius 1-én vette kezdetét és márczius 
19-én ért véget a hosszú szóharcz.

Mohácsra nézve a bizottság a Nesselrode-féle 1500 irtot s később a 
Berényi által kért 900 irtot elvette s évi 500 irtot állapított meg az összes 
földesúri jogokért, a nónát és más apróságokat beszámítva. Még jobban 
járt Pécs városa, mert a püspök az összes pécsiek által használt szőllő-, 
rét- s földeket a városnak, földesúri jogának elismerése mellett, tulajdo
nába bocsátotta (ipsis in perpetuum cessa). Hasonlóan tett az erdőséggel 
a püspök, elesvén ezzel a favágatás terhétől s minthogy a káptalan és 
püspök közötti 1730-iki osztozkodásnál a város meg nem hallgattatott s 
most a püspöki kerületet külön hasították, erre nézve külön jóváhagyás 
szorgalmazását rendelték el. A püspöki káptalan s templomnak a pécsi 
területen lévő donationáiis birtokai minden városi tehertől mentesek voltak.

A biróválasztás teljesen szabad lett, a választott bírót azonban köte
lesek voltak bejelenteni. A úrbéri jogokból tehát a püspöknek az 500 frt 
faizás és tizeden s a mégis megtartott caducitáson kívül mi se maradt 
meg, sőt még az úgynevezett tized-garasokat is eltörölték. Ezzel a város 
fölszabadítására a talajt teljesen előkészítették.

Az egyességet Mária Terézia elé terjesztették, ki Pécsben, 1747. 
év április 3-án adott oklevelében megerősítette; pontról-pontra megtevőn 
ahhoz megjegyzését, melyből különösen a laizást illetve, a kijelölt erdő 
területére nézve megjegyzi, hogy bár a káptalan a mérnök által fölvett 
határokra nézve ellenmondott, az azokban foglalt terület a városnak föl
tétlenül átadassák; fönmaradván a káptalan ama joga, hogy a mennyiben 
a fölhozottak daczára is igényeire nézve magát sértve érzi, a maga és a 
templom s papnövelde részéről a püspöknél kereshet elégtételt. Sőt az 
okmány végén, a pécsi káptalanra haragvó Mária Terézia újra mondja: 
„A káptalan pedig komolyan és királyi szavunkkal intetik, hogy az elő- 

te ijesztett protestatio a Leopold-íéle kegyes alapítványok értelmében min- 
d en hasonló egyenetlenség fölötti határozat a királyi küldöttség és e fölül 
a legfőbb királyi hatalom részére tartatott vissza s hogy e protestatio a 
negyven óta megjelenő királyi kegyes határozatokkal és rendeletekkel 
ellentétesen s helytelenül szerkesztett (derogans et inconvenienter con

citi nata), azért magát ily legfőbb királyi kegyúri jogunkat sértő lépések
től a jövőben tartsa vissza s egyenetlenségre okot és alkalmat ne adjon.
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Mária Terézia oklevelét 1747. év május 29-én hirdették ki, de a 
káptalanból, mely az oklevél tartalmáról értesült, senki se jelent meg a 
közgyűlésen; miért is elhatározták, kellő fölügyelettel az eredetinek a pré
postnál való fölmutatását.

Az egyesség ezzel végleges erőt nyervén, május 29-én és 30-án tör
tént a határjárás, mely Pécs város északi határait mostanig fönállólag 
végleg megállapította. A határjárást sárdi Somsicli Antal és Csuzy Gás
pár, mint királyi kiküldöttek teljesítették az érdekeltek, megbízottjaik, 
szomszédjaik s számos mások jelenlétében. A határjárás csak az erdő
területről szólt. A járás a Szent-Donát kápolnáján túl, Petrovich  Pál 
szőllejénél kezdődött s lement az „Isten-kút“-hoz, majd a „Szent-Kút“-ról 
jövő patakig. A határokon fölül a nevek se változtak 150 év alatt, 
Ott van Daindol, Isten-kút, Szent-Kút, Remeterét (melyet előbb „despoth- 
rétjé“-nek hívtak, hol Bakó Pál pálos ellentmondott), Lapos, Peknyák, 
Szőllős, Melegmány, Gerlicze-hegy. A mán fai útig összesen száz határ- 
dombot állítottak föl, az erdő azonban a meszesi pusztáig húzódott le.

így végződött a vármegyére s Pécs városára nevezetes kérdés.
Herényi Zsigmond püspök nem sokáig élle túl ez egyességet. 1748. 

év szeptember havában súlyosan megbetegedett. 25-én kísérletet tett a 
fölkelésre, de szerencsétlenségére, mert az nap este a szél ütötte meg; 
unokaöcscse s számos mások jelenlétében elhunyt. A Corpus Christi kápol
nában temették el.

Innen kezdve az 1751-ik év közepéig nem volt a vármegyének se 
püspöke, se főispánja. De nem áll az általános föltétel, hogy ez időben a 
vármegyét az alispánok, mint adminisztrátorok vezették volna. A közgyű
lési jegyzőkönyvekben ennek semmi nyoma, a gyűléseket csak alispáni 
minőségben vezették. 1750-ben szükségesnek látta a vármegye, hogy tiszt
újítás történjék, folyamodott tehát a helytartótanácshoz. A tisztújítási köz
gyűlés vezetésére a kormány Nádasdy Boldizsár grófot nevezte k i; 
Nádasdy a tisztújítást július 18-ára tűzte ki. A vármegye ktildöttségileg 
ment a királyi biztos elé, ki a tisztújítást megejtette; ezért kétszáz arany 
jutalomban részesült.

Friebeisz Antal az alispánságról végleg lemondván, helyette szó
többséggel Herscliingh Jánost választották, főjegyzővé Krusper Pált. 
Szolgabirákká: a siklósi kerületben M esterházy Pált, a bárányaváribán 
Balogh Jánost, a hegyhátiban Vranovics Jánost.

1751. év július 30-án nevezte ki Mária Terézia, Klimó György esz
tergomi kanonokot és uyitrai főesperest pécsi püspökké, fölismervén az 
országgyűlésen tartott beszédeiben szellemi tehetségét. Ugyanaz nap kelt 
Pozsonyban főispánná való kinevezési okmánya s így az alig 41 éves fér
fiút zetthényi Klobunszky Ferencz báró, kalocsai érsek, mint e czélra 
kiküldött kir. biztos, előbb mint Tolnavármegye főispánját Bombádon, 
majd reá 1752. év április 17-én Pécsett, mint Baranyavármegye főispán
ját, a szokott ünnepélyességgel beiktatta.

Klímának a püspökségre nézve egy pécsi vetélytársa is volt: Fonyó
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Sándor olvasókanonok és kisprépost. Ez 1741-ben a országgyűlésen mint 
a káptalan követe vett részt s föltünést keltett. 1748-ban a scutarii czím- 
zetes püspökséget kapta s a hétszemélyes tábla ülnöke le tt; mint ilyent 
Baranyavármegye ajánlotta a pécsi püspökségre Marin Teréziának, de 
ezélját el nem érhette. Klimó vetélytársával szemben nagylelkűségét tanú
sítandó, még Pécsre jötte előtt irt Nádasdy Lipót kanozellárnak, hogy 
mivel a pécsi kisprépostság hajdan egy külön káptalan feje, most semmi 
jövedelmet nem húz, hanem azt mint czímet, az olvasókanonok szokta 
elnyerni, ki csak a rendes kanonoki jövedelmet húzza, mi 200 írtra megy; 
kéri tehát a kanczellárt, ne tegyen ez ügyben addig előterjesztést, míg ő 
maga intézkedést nem tesz. Szándéka volt ugyanis, Fonyó Sándornak a 
kisprépostság részére valami beneficiumot szerezni, mi azonban, úgy lát
szik, nem sikerült. A vármegyénél történt főispáni beiktatás alkalmával 
a megyei karok s rendek nevében ő üdvözölte a püspököt, ki neki 1758- 
lián a kisprépostságot, és nagyprépostságot szerezte meg. A püspök részé
ről tehát semmi ellenszenvet nem látunk Fonyó Sándor ellen, de a káp
talan nem igen szenvedhette főnkéit lelkű prépostját, ki azok társalkodá- 
saiban részt venni nem akart s élte vége felé maga is viszályba keve- 
redett a káptalannal; halála után szigeti külvárosi birtokát (a mai kraj- 
czár-kaszárnyát) Pécs városának hagyta.

Klimó, az új püspök s főispán uralmának kezdetén, csendesség volt 
a vármegyében, de csak kevés időre. A forrongó és egymással ellentétes 
elemek nemcsak megvoltak, de egyre szaporodtak.

Baranyának, mint láttuk, közép-nemessége alig volt, úri nemesei 
legtöbbnyire hivatalnokok voltak, vagy kisebb mezei gazdasággal foglal
koztak. A nemesi osztály legnagyobb része Pécsett lakott. 1754-ben Bara
nyavármegye nemeseit összeírták, miből látjuk, hogy Pécsett lakott a 
vármegyének összes tiszti kara s összesen 58 nemes család volt Pécsett, 
inig a vidék, a szabad-szent-királyiakat leszámítva, alig mutatott föl négy 
kisebb nemest. Ez tehát az akkor sokkal kisebb városnak jelentékeny 
osztályát képezte. Ez osztálynak zokon esett, hogy Pécs városa megadóz
tatta. Törekvése volt, előjogait minél inkább kibővíteni. Természetszerű 
volt tehát ellenszenve a város iránt s az itt lakó megyei tisztviselők ár
mány- és intriguákkal igyekeztek megrontani a békés állapotokat, azt 
vélvén a fölkeltett zavarok által, hogy a város s a püspök között létre
jött egyességet sikerűiéiül végkép megsemmisíteniük. Alkalom arra min
den lépten-nyomon nyílott, mert bármennyire kibővítették is az egyezkedési 
pontokat, eldöntetlen kérdések újra és újra merültek föl, melyek termé
szetszerűen a vármegye asztalára kerültek, hol azt mindig a püspök javára 
intézték el, mi új fölfolyamodásokra, izgalmakra s ellenállásra adott. okot. 
A püspöknek az ügyek eldöntését épen nem volt szükség befolyásolnia, 
mert azok maguktól fejlődtek s folytak s lehet mondani, hogy a püspök 
maga az egész lefolyás alatt a legnagyobb mérsékletet tanúsította.

1758-ban Pécs város folyamodott a vármegyéhez, hogy a püspöktől 
nyert kiváltságokra vonatkozó s a. város alapokmányait képező okmányok-



A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐL584

ról adna a vármegye a városnak hiteles másolatot. A vármegye ezt meg
tagadta, a város tehát a helytartótanácshoz fordult, hol a vármegye azt 
az utasítást kapta, hogy az okiratok a püspök meghallgatása mellett adas
sanak ki. A püspök restelte, hogy az ügyet, mely békés úton is elintéz
hető lett volna, fölsőbb hatóság elé terelték s a feleletet az 1759. év február 
6-án tartott közgyűlésről a következőre kívánta halasztani. így az ügy 
végkép elmaradt volna, de Pécs egy huszonhét pontból álló panaszt ter
jesztett a helytartótanács elé, mint az egyesség ellen elkövetett sérel
met, melyet a püspök felelet végett szeptember 5-én a vármegyének 
adott át ama nyilatkozattal, hogy azt a rendes úton sokkal helyeseb
ben lehetett volna elintézni (mégis azért ő maga a várossal érintkezésbe 
nem lépett) s hogy a város a kegyes resolutiók megdöntésére törekszik. 
A vármegye egy bizottságot küldött ki a panaszok megvizsgálására, mely 
legtöbbnyire megyei tisztviselőkből állott.

A bizottsági tárgyalás előtti napon az alispán, jól tudván, hogy Pécs 
város népe között is pártszakadás van, melyet valószinüleg a nemes lako
sok működése idézett elő, meghivatta a zavargó népnek vezéreit, kiket 
akkor hadnagyoknak neveztek, de ezekkel az alispán semmire se mehe
tett s mindössze a panasz abból állott, hogy a városi tanács előttük kö
vetendő eljárását eltitkolta. A megidézett pécsvárosi biró pedig a népzen- 
düléssel mentegetve magát, szintén nem jött a bizottsági tárgyalásra, 
nehogy újabb bonyodalmat idézzen elő. A tanács azonban elküldötte Lat- 
kóczy  Mihályt, ki egy, a város panaszait magában foglaló kérvényt 
nyújtott be, melyet a bizottság a püspöki prefektusnak vélemény végett 
kiadott s az október 29-iki vármegyei ülésre visszaterjesztetett; a vármegye 
pedig a helytartótanácshoz ama vélemény mellett küldött, hogy a kére
lem mind a huszonnyolcz pontja alaptalan, az igazságnak nyílt megzava
rása, lenyomása s homályossá tételére irányuló merénylet, miért az összes 
engedményeknek eltörlését s az adózók végromlására törekvő városi tanács 
megszüntetését indítványozza.x)

A városi tanács és a biró ez eljárása már a megfélemlítés műve volt, 
nem lévén biztosak arról, nem akarja-e a vármegye őket elfogatni, vagy 
megveretni, kikben, tekintve egyéb, a város körül viselt dolgaikat, bízni nem 
igen lehetett. Látván ugyanis a vármegye, hogy erős pártot, mely a tanácsot 
megdönthetné, szervezni nem tud: egyesek ellen, vagy mellett rántott kardot.

Akkoriban Pécs város jegyzőjét Isi Ignácznak hívták, ez volt egyike 
az első kiszemelt áldozatoknak. A vármegye ugyanis Pécs város jegyző
könyveit vizsgálván, úgy vette észre, hogy abból lapok hiányzanak, melyért 
ismét a jegyzőt vették kérdőre, kit hit alatt hallgattak ki s beismerte, hogy 
e lapokat a tanács határozatára, egyik tanácsos helytelen előadása (vitiosa 
relatis) megsemmisítésre szakította ki.

Volt tehát ok nagy lármát ütni. Az ügy kettős lett. Isi jegyzőt a 
vármegye állásától elmozdította, a város ellen indított vizsgálat pedig azt i)

i) Kj. 1759, 285. — 2) Kj. 1760. 290.
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derítette ki, hogy a városnál a jegyzőkönyvek egyes lapjainak eltávolítá
sát már 1740 óta űzik. Nagy csapás volt ez a város erkölcsi erejére, de 
a jegyző fölebbezett s 1760. óv október 19-én kelt királyi parancs, miután 
tettét nem önkényüleg, hanem fölebbvalói parancsára tette s az, hogy a 
kihasított lapokat ő sikkasztotta volna el, beigazolást nem nyert: Isi Ignácz 
jegyzőt állásába visszahelyezte.2) Isi továbbra is a város hű embere ma
radt s a néphez intézett szónoklataival igyekezett világosságot terjeszteni, 
melyeket a vármegye eltiltott ugyan, de ő azzal a mondással, hogy neki a 
vármegye nem parancsol, visszautasította, miért a vármegye ől a fiskális 
actió indításával fenyegette meg.

A város igyekezett is nyáját jól összetartani, szigorúan bánt el azzal, 
ki gyanújának fekete könyvébe jutott. Az akkori csizmadia-czéh érdemes 
mesterét Csucsorék Imrének hívták, kinek politikai nézetei nem egyeztek 
meg a város tanácsával. Philippovics József őt árulónak és kémnek vá
dolta és a tanács ezért Csucsorékot megfosztotta a czéhmesteri tisztesség
től és új czéhmester-választást rendelt el, mely a püspök s az uriszék 
előtt szokott megtartatni; de Csucsorék Imre újra nem volt jelölhető, mert 
ügyét Isi Ignácz jegyző annyira késleltette, hogy a fülebbezett ügy még 
el se küldetett. A választáskor a Csucsorék-párt dühvei támadta meg 
Isit, kit a jelenlévő alispán huszonöt botra Ítélt, melytől csak a püspök 
kegyelme szabadította meg. A város azonban az áruló Csucsorék uramat 
nem szűnt meg továbbra is üldözni árulkodásaiért, mikor értük a vár
megyénél dicséretet nyert.

A városnak ez ügyek folyama alatti első diadala volt az 1760. év 
január 19-én kihirdetett intimátum, hogy Pécs város részére az okiratok 
másolatai minden föltétel nélkül kiadandók. Egyúttal közzétette a vár
megye, hogy mindenki beadhatja panaszát a város ellen, nem is szüksé
ges a vármegyére jönnie, mert azt harmincz nap alatt Sauska Antalnál, 
vagy a pálosok főnökénél leteheti.

Csakugyan érkezett be a vármegye ínye szerónti panasz, hogy míg 
a város a falusi bor behozatalát szigorúan tiltja, addig a tanács maga 
falusi bort mér, holott a helytartótanácsi resolutió szerént csak akkor 
szabad a városba bort hozni, ha a püspöknek s lakosoknak eladó bora 
nincs többé. A vármegye egész küldöttséget indított a városi pinczék meg
vizsgálására s a falusi bor elkobzására, de alig találtak valamit, mert c 
tárgyról többé nincs följegyzés.x)

1760. év augusztus havában H ojtsy  János alispán rövid szenvedés 
után meghalt. Az épen Pozsonyban időző Klimó György püspök augusz
tus 21-én kelt levelében Kardos János főjegyzőt nevezte ki helyettes alis
pánnak, ki a vármegyét 1761. év április 29-ig vezette, csak egyszer elnö
kölvén ez idő alatt a püspök s az ekkor megtartott tisztújításon az alispánságot 
H ojtsy  Mihály nyerte s Kardos János megmaradt továbbra is főjegyzőnek.

Tehát Kardos János alispáni helyettesítési idejére esik, mikor a leg
főbb királyi tanácsnak 1761. év április 14-én kelt s a püspök és Pécs 
város között fünforgó határozatát az április 27-én tartott közgyűlésen ki- l)

l) Kj. 1760. 520.
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hirdették. Az okmány, mely Pécs városának egyik alapokmányát képezi, 
82 pontban dönti el Pécs város panaszát a püspök ellen s ezen fölül négy 
pontban a püspök panaszát a város ellen.

Rövid tartalmuk megmutatja, mi fölött támadt köztük ellenkezés: 
hogy a püspök hivatalnokainak a városi lakosok elleni ügyei nem terel
hetők az úriszék elé, de a városnak sincs joga, az úriszék elé idézetteket 
a megjelenésben megakadályozni; a tanács határozatai a tanács által haj
tandók végre, habár az uriszékhez fölebbezték is az ügyel s az uriszék 
is maga hajtja végre határozatait. Nem akadályozhatja a város a jus gladii- 
nek saját területén való végrehajtását sem. A 20—60 botbüntetés végre
hajtását rendesen a pécsi piaczon eszközölték, mi a lakosságnak fölötte 
kellemetlen lehetett. Hozza a város gyorsabban határozatait s ha a püspöki 
tisztek ellen folyik az ügy, abba senki bele ne avatkozzék. A város adó
kivetésénél két uradalmi tiszt legyen jelen s a mennyiben a városra vetett 
adó igen súlyos, hasson a püspök oda, hogy az az igazság határai közt 
megkönnyíttessék. Az adózástól csak azok a birtokok és házak mentesek, 
melyeket a nova donatio kijelöl. Isi jegyző bécsi útjában elköltött 700 frt 
nem tekintetik a város pénztárából fedezettnek. A város fölszabadítására 
kivetett s be is szedett adó, mely ellen egyesek részéről panaszok merül
tek föl, nem tekinthető igaztalanul szedett adónak. A pálinkamérés az 
uraságnak, a sörmérés a városnak tartatik fönn. Bár a vásár engedélyezése 
uri-jog, de a püspök utasíttatik, hogy azt mindig megengedje. A tizedek, 
a bírót se véve ki, megadandók. A szemináriumhoz a vizvezető járást 
a város tartozik megépíteni. Isi jegyzőnek, ki időközben harminczadossá 
lépett elő, nem lévén semmiben bűnös, a még járó jegyzői fizetése ki
adandó. A püspök utasíttatik, hogy a csendet s békét a veszekedő felek 
között igyekezzék föntartani. Páter Hartha jezsuitát pedig utasítja, hogy 
a kir. határozmányok magyarázatától magát tartsa vissza.

Sem e határozat, sem az újon választott alispán nem voltak képesek 
a békét megteremteni a város és a vármegye között.

Ugyanez évi október 3-án tartott vármegyei gyűlésen már ismét 
Pécs városnak a helytartótanácshoz intézett panaszát olvasták föl, mely 
ez alkalommal az alispán ellen irányult, mint kit a püspök Pécscsel szem
ben teljhatalmazottjának s az uriszék elnökének tett meg, ki velük oly 
gőgösen jár el, őket annyira kínozza, hogy a városi jegyző már el akar 
Pécsről költözni; a városi bíróval mint valami inassal bánik s hajdúival 
ellenőrizteti; egy városi iparost húsz garas végett tizenkét írttal megbün
tetett ; a pékeket, mert nem fehérbe öltözködtek, börtönbe vettette; a pécsi 
küldöttség tagjait be akarta záratni; a helyettes bírót, mert hívására azon
nal nem jött, elfogatta és elzáratta; a városi tisztújítást augusztus 3-ára 
tűzte ki, de meg nem tartotta, miből az származott, hogy sokakat az uri
szék bot- és börtönbüntetésre ítélt. A választásra a hadnagyokból saját 
magának előre pártot szerzett, kik izgágát csináltak a nép között s a 
városi tanácscsal tartókat az uriszék előtt bevádolták.

Hz volt Pécs város panasza, melyre azonban nem teljesített az alis-
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pán vizsgálatot, hanem oly replikát irt, mely a panaszt teljesen kiforgatta, 
az ügy állását más színben tüntette föl s mindenütt tanukra való hivat
kozás mellett állításait valószínűvé tette. Hogy azonban a panasztól, mely 
ezek szerént alig méltó említésre, a figyelmet a helytartótanácsnál egészen 
elvonja, a hosszú árkusokon szétszedett s összezúzott panasz után előter
jesztette, hogy a vármegye jelesbjei egyúttal a vármegye tagjai, kik között 
Sauska Antal, P etrovszky  József, Graumann Illés, Bésán Imre, Mester- 
házy  Pál, a Pécscsel való súrlódások megszüntetésére kidolgozták Pécs 
város urbáriátusát, melyet a helytartótanácsnak fölterjeszt s melyet oly 
tökéletesnek tart, hogy alig hiszi javításának szükségességét; kéri tehát 
ezt megerősíteni.

Nem tudjuk, hogy milyen volt a tervezet, de az bizonyos, hogy az 
alispán a megrovást szerencsésen kikerülte; a helytartótanács belement a 
kelepczébe és 1768-ban megküldötte a vármegyére Pécs városának urba- 
riális rendezésére vonatkozó, Pozsonyban 1763. év április 6-án kelt okmányát, 
mely Pécs város alapokmányai közé sorolandó s egyúttal annak kihirdeté
sére G yőry  Ferencz kir. főtanácsosi tanácsost, kir. biztos gyanánt küldte le.

A nevezetes okmányt 1763. év október 29-én tartott megyei köz
gyűlésen hirdették ki, melyen Pécs város összes nemesei részt vettek. 
Magának a városnak volt-e ott s minő képviselete, az okmányok nem 
írják, csupán annyit, hogy annak magyarul s németül való magyarázata 
az egész napot igénybe vette.

A négy ívre terjedő okmány 34 pontban részletes s mindenre kiter
jedő közigazgatási szabályzatot foglal magában. Az első négy pont a város 
jogi helyzetét állapítja meg, hogy a város a püspöké (tehát nem a káp
talané, vagy pécsmegyei papságé), püspöki városnak nevezendő, annak 
fönhatósága elismerendő, annak uriszéke alá tartozik s ha új püspök 
jön, hódolata jeléül a város kulcsai annak átadandók.

A város három nemzetiségből ál Iván, elrendelte az urbárium, hogy 
minden nemzetiség a maga kebeléből harmincz embert választ, össze
sen 90 embert (ezek lettek az úgynevezett kilenczvenesek), ezek ma
guk közül első sorban kiválasztják a hadnagyokat (locumtenentes) és a 
tribunus plebis mintájára megalkotják a, külső tanácsot.

Az ekként szervezett kültanács elsőben jegyzőt ajánl, azután taná
csosokat (szenátorokat). Az ajánlott tanácsosok, kiknek száma megálla
pítva nincs, önmaguk közül kiválasztanak tizenkettőt s ezek lesznek a 
város tanácsosai.

A tisztújítási gyűlésen, hová csak a meghívottak jöhetnek el fegy
ver, vagy bot nélkül, vagy a püspök, vagy annak mandatáriusa elnököl, 
ki a tizenkét tanácsos közül hármat ajánl a bírói tisztre s e három közül 
a szenátorok s kültanács szavazattöbbsége dönt s a megválasztottat meg
erősítés végett bejelentik. A választásnak mindenszentek napján kell tör
ténnie, mely a katonai év kezdete; egy másik határnapot a püspök tűz 
ki s az első választást G yőry  Ferencz kiküldött kir. biztos eszközli.

Az urbárium befejező része végre megemlíti, hogy Puskás László
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városi bíró, tíarutányi Mihály, valamint inég néhány szenátor: Katics 
Ignácz, Sirisaka  György, Istókovics Mihály, Szakoly  János, Rajnics 
Ignácz, kiket az utóbbi zavarokban állásaiktól meg kellett fosztani, te
kintve a királyhoz benyújtott kérelmeikben fölhozott indokokat, javaik 
visszaadatnak s bűneikre a feledés boríttatik.

Az átalakulás azonban nem folyhatott le simán, mert bár az új urbá
riumok az adózás mennyiségét illetőleg kedvezni látszottak a jobbágy
ságnak, mivel az úrbériséget szigorú összeirás s a földek osztályozása előzte 
meg; mindazáltal a jobbágyságnak számtalan, eddig meg nem adóztatott java 
az úrbérbe bevonatván, az újításoktól irtózó népbe az új úrbériség nem
csak általános ellenszenvet keltett, de valóságos mozgalmat, néplázadást 
idézett elő, melynek lecsillapítására a vármegye nem tudott eszközöket találni.

1766. év majus 3-án tartott közgyűlésből a vármegye fölirt a hely
tartótanácsnak, hogy a népség mozgalma egyre növekszik. Leírta a láza
dások egyes jeleneteit, kérvén, hogy azokat gyógyítsa s az uraságoknak, 
kik saját hibájukon kívül károsodnak, legyen segítségükre.

A lázadás oly általános jelleget öltött, hogy fölsőbb számítások foly
tán Baranyát kénytelenek voltak katonasággal megtölteni, melynek két 
krajczár fizetését egy krajczárral fölemelték s a vármegyét katonai zár 
alá vették. A had székhelye Pécs volt. A pandúrok számát is fölemelték 
24 lovasra és 50 gyalogosra; a néptől pedig elvették a puskákat. A puska
por elárusítását és vevését hatósági engedélytől tették függővé.

A nép olégületlenségét s a lázadást főleg az okozta, hogy a vármegye 
tagjai, kiket az úrbériség elkészítésével megbíztak, nagyon iskolaszerűén 
s az utasítások túlszigorú megtartásával végezték dolgukat s így magának 
a jobbágyságnak panaszát meg nem hallgatták, mely tárgyukhoz szigo
rúan nem is tartozott, hanem a panaszokat az úriszékhez utasították. Az 
uraságok pedig ez átalakulási korszakban fölöslegesnek tartottak úriszé
ket tartani s így a nép nem kaphatott igazságszolgáltatást, tehát mind
inkább elkeseredett s habár az úrbéri munkálatok némi könnyebbséget 
biztosítottak a jobbágyságnak, mégis bajai között megtagadta az uraság
nak a robotot, utóbb a kilenczedet s más úri szolgáltatást.

A vármegye e részben a helytartótanácshoz irt, honnan még 1765. 
év május 7-iki kelettel szigorú utasítás érkezett, hogy az uraságok éven- 
kint legalább négyszer tartoznak úriszéket tartani, megállapítván azok 
ügymenetét is, de a lázadó nép között most meg az uraságok nem mer
tek úriszéket tartani, félvén, hogy épen ez alkalommal támadja meg őket, 
mint az a dombóvári uradalomban történt.

Néhol tartottak ugyan úriszéket, de az uraságok részben a nép ma
kacs eljárása végett, részben, mert eddigi gyakorolt jogaikban korlátozva 
érezték magukat, az úriszékeken nem elégítették ki a népség sérelmeit s 
kívánatait s ezért az üszöghi, sellyei, dárdai, németbólyi uradalmakból 
tömegesen fordultak a vármegyéhez segélyért. A vármegye julius közepén 
utasította a főjegyzőt, vizsgálná át az egyes panaszokat, hogy a helytartó- 
tanácsot további kellemetlenségektől megmentsék, de vissza kellett vonn

i
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ebbeli megbízását a panaszok nagy halmaza miatt, úgy azért is, mert a 
nép részére kirendelt védőügyvédek ez eljárást nem tartván törvényszerű
nek, érte díjaik megállapítását se kérhették volna.

A hangulat tehát mindig elkeseredettebb lett. Különösen a néinet- 
bólyi uradalom németjei voltak azok, kik kimondták az elvet, hogy a 
szentirás szerént csak tizedet tartozván fizetni, ezután a kilenezedot nem 
teljesítik és csak robottal tartoznak az uraságnak. A tizedet pedig a föl
deken hagyván, többi termésüket haza hordják. Már aratás után, augusz
tus 5-én, a behordás megakadályozására a vármegye kiküldte pandúrjait, 
de ezeket a németség visszaverte Az alispánnak tehát katonai segélyről 
kellett gondoskodnia, de a katonaság Írásbeli megbízást, határozott uta
sítást kívánt, mi az ügyet nagyon késleltette. A nevezett uradalom embe
rei már augusztus 6-án délután százanként jöttek Pécsre, megtöltvén a 
marha-teret s botokkal föl fegyverkezve a városra rohantak, a piaezot, 
utezákat elállották, némelyek a vármegyeházra tódultak, mások az alispán 
lakását vették körül, mások a megyei börtönre rohantak s követelték, 
hogy ereszszék szabadon a nyomjaiakat. s bólyiakat, kiket a vármegye, a 
Kassán július havában tartott népgyiilésen, mint a, kilenezed megtagadá
sának indítványozóit, elfogatott s börtönbe vettetett.

A föllázadt nép annak árán, hogy az alispán a börtönben sinlődő- 
ket szabadon bocsáttatta, lecsillapult s eltávozott, mire legott «közgyűlést 
tartva, a pandúrok számát 50 lovas- és 150 gyalogosra emelték s az ered
ményt a helytartótanácsnál bejelentették. Fölsőbb utasításra azután a kor
mány Balogh Jánost, a kir. tábla assesorát küldte Baranyába kir. biztosnak.

Mielőtt azonban az ide érkezhetett volna, Siklóson ütötte föl fejét a 
lázadás, mely abból eredt, hogy az uradalom az egész, fél s negyed telke
ket nem akarta az adott utasítás szerént kiegészíteni, de azért a kirótt 
szolgálmányokat egészben követelte. Siklós vidékének népe, mintegy öt
százan, jól fölfegyverkezve s puskaporral is ellátva, támadták meg Siklós 
várát. Egész ostromot vívtak, bár csekély sikerrel, mert a vár falai s 
kapui megvédték az úrbéri küldöttséget s az úriszéket.Bozsok község pe
dig az ellene küldött pandúrokat elfogta és fogva tartotta.

Ily lázadások megszüntetésére végre a kormány a vármegye rendel
kezésére bocsátotta a katonaságot; 2) mi több, még a szomszédos vármegyék 
és Slavónia részére is kiadták az utasításokat, s így a kir. biztosnak a 
katonaság jelenlétével, szabályos eljárása s az úriszékek gyors és engedé
keny működése mellett sikerült az 1766—67-iki tél folyamán a csendet s 
rendet helyreállítani. A parasztzendülés alkalmával teljesített nehéz mun
káért a vármegye H ojtsy  alispánnak 500 írt, a főjegyzőnek 450 frt, Kol
ler Mihály, N agy  János, Tanyi László, Boda Imre, Balaskó Sándor, Bana 
Máté, H ojtsy  Benjámin, Némethy Sándor táblabiráknak egyenként 200 frtot, 
a vármegyei ügyész- és esküdteknek 100—100 forint díjazást állapított meg.

1770. év május havára esik József császárnak látogatása Baranyá
ban és Pécsett. Május 2-ikát Szigetvárott töltötte, honnan 3-án indult i)

i) Acta Paulinám és Kj. 1767. 289. lap. — 2) 1760. szeptember 22-iki rendelet.
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Pécs felé; ide délután két órakor érkezett; a szigeti városkapunál fogad
lak ünnepélyesen, honnan egész a piaczig sorfalat állott a népség s az 
ablakokat betöltötték. A piaczon lévő vendéglőt rendezték be a császár
nak lakásni. Az előkelőség s a nép hallgatagon üdvözölték őt, „örülvén, 
hogy a nagy uralkodót színről szilire láthatják“, kinek arczáró] a vele
született szelídség volt olvasható. Az nap a katonaság fölött tartott 
szemlét, másnap délelőtt az egész ezredet megvendégelte s ebéd után 
Siklósra ment. Haas megemlíti azt is, hogy a várban május 4-én miséi 
hallgatott és két pécsi polgárnak, kiknek házát ittléte alatt a villám suj- 
totta, huszonnégy aranyat ajándékozott. A püspök nem volt Pécsett; ;i 
rendelkezések katonai úton történtek. Ugyan ez alkalommal volt József 
császár Bellyén, Eugén herczeg várkastélyában.

A XVIII. század nyolczadik tizedére esik a bellyei királyi útnak 
kiépítése, mely az akkor elposványosodott vidéken nagy küzdelmek s 
pénzáldozatok árán épült ki s mindenesetre nevezetes stratégiai vonalat 
képezett. A terv megvalósítására a kormány N iczky  Kristóf grófot kül
dötte ki, mint királyi biztost, kinek elnöklete alatt Baranyavármegye 1771. 
augusztus 16-án közgyűlést tartott, hol N iczky  támaszkodva királyi megbí
zására s az abban kifejtett indokokra, lelkes beszéddel szólította föl a vár
megye nagybirtokosait e czélra való adakozásra, mi hatását nem is tévesz
tette el, bár nagyobb része a földesuraknak csak képviseletileg lévén jelen, 
ezek uraikkal való érintkezés nélkül azonnal nem is nyilatkozhattak, de 
a jelenlévők közül a pécsi káptalan négy évre évonkint 1500 irtot aján
lott, a pálosok szerzete hasonlóan 100 frtot, a jezsuiták 50 irtot, Sauskn 
200 frtot, Jiésán Imre 100 irtot, a A/elczer-család 100 frtot, Unna Péter 
40 frtot. Hozzá járultak ehhez a többi uraságok is számot tevő ajánla
taikkal; így a P etrovszkyak  évi 200 írttal, Horváth Dániel örökösei évi 
12 aranynyal, K ajdocsy  évi 20 írttal, Barkóczy  Margit budai apátnő, 
mint a vaiszlói uradalom birtokosa, évi 1000 írttal, a pécsváradi apát 
6000 írttal, a pécsi püspök a maga részéről 4000 írttal, a székesegyház 
részéről 2000 írttal.

Ezek szerént Baranyában az út megépítésére, mely a Dráva vizétől 
egész a bellyei várig terjedt, mintegy 43.580 Irt jött össze. N iczky  Kris
tóf gróf, kit egyúttal az építés vezetésével is megbíztak, már július 6-án 
jelenthette, hogy a munka megkezdhető és október 5-én hozzá is fogtak.

A pénzeket a vármegye évenkint szedte be és átadta N iczky  grófnak.
Az út hossza 2200 öl s kezdetben Kis-Dárda felé tervezték, melyet 

akkor csak egy csárda képviselt, ha a dárdai uradalom hozzá járult volna 
a költségtöbblethez, mint azt a Dárdáról Bellyére vezető útnál tette. Az 
út 194-ezer forintba került és 1776. év október 31-ére készült el. Közel 
a Drávához, ott, hol a vasút keresztezi e királyi útat, három öl magas és 
fél öl széles emlékoszlop áll, tetején a magyar koronával, melyet Mária 
Terézia és József mellszobrai díszítenek, 1 f 79-ből származó latin fölirat
tal,1) mely szerént a nevezett uralkodók négyévi munkával megszüntették

!) Közli Papanek 35. Brüsztle II. 172.
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a közlekedésnek századok óta szenvedett kellemetlenségeit s így, mikor 
a, nép ez újabb jótéteményben a szülők szeretetét érzi, a földtöltés által 
megzabolázott vizek uraikat tanulták ismerni.

1773-ra esik a jezsuiták rendjének eltörlése. A kormány a vármegyéi 
erről a pápai breve átküldése mellett egy intimátum által értesítette, me
lyet a közgyűlésen 1773. év október 28-án hirdettek ki. A kihirdetéskor 
a rend eltörlése már köztudomásra jutott, mert H egyi József, ki 1771 óta 
voll a pécsi ház főnöke és a vármegyei közgyűlések szorgalmas látoga
tója, e közgyűlésen mái* nem jelent meg. Ugyanekkor Friebeisz Terézia 
kérelmét is tárgyalta a vármegye, kinek szülei még 1765-ben két szőllőt 
adtak a jezsuitáknak oly föltétellel, hogy nevezett nőnek évente 200 frtot 
tartoznak fizetni s ki attól félt, hogy ez évdíját elveszti.

A kormány egyelőre utasítást adott, hogy jelentkezzenek három hó alatt 
azok, kiknek a jezsuiták ellen követelése van s a jezsuiták szintén jelentsék 
be, kik ellen van nekik követelésük; egyúttal az iskolák megnyíltának 
idejét deczember elejére halasztották, leszámítva a jogi és orvosi tanul
mányt, melyeket a rendes időben (november 1.) nyitottak meg. Ott, hol 
ilyenek voltak, a folyamatban lévő porokét egy évre halasztották. A je
lentkezési idő eltelte után összeírták a jezsuiták összes javait, külön becsül
ték az ingóságokat, a pécsi birtokokat egyenként, majd a görcsönyi 
birtokokat.

Visszatekintve a jezsuiták Pécsett való közel egy századig tartó mű
ködésére, a tudományos férfiak egész sorát látjuk magunk előtt, kiket 
elősorolni a hely szűke nem engedi. A Pécsett működő sok jeles férfiú 
közül megemlítjük mégis a következőket: Mává, ki 1704-ben a ráczoknak 
áldozatul esett; geográfiát irt Pannóniáról. Szabó Istyán több rendű mű
veiről a „Magyar írók“ emlékezik meg. Á rva y  György több ideig gim
náziumi igazgató volt Nagy-Szombaton, Kassán, Pécsett; több munkája 
van. Pejacsevich  Ferenez szintén igazgató volt. Vajkovics Ignácz, később 
nagyváradi kanonok, több munkáit említi Katona. R eviczky  Antal, később 
budai várplébános neve nagyon ismeretes. Taucher Ferenez, mint a nádor 
udvari káplánja halt meg 1820-ban. Kőszeghy  László Csanádmegyében 
lett prépost. Itt volt továbbá 1727-ben Faludy Ferenez, a múlt század 
kedvencz költője. Itt tanult Pray  György, a nagy történetbúvár. Horváth 
János több művéről nevezetes. Szunerics Márton budai gymnáziumi igaz
gató lett.

A mi a jezsuiták iskolai működését illeti, kezdetben, a XVIII. század 
végén, főkép a népiskolára fordították figyelmüket. Ezek magyar s német 
iskolák voltak. A horvát iskolát 1721. év július 7-én Makár báró de Ma- 
kárfalva alapította e czélra, ama ház mellett adván helyet az iskolának, 
hol most a belvárosi elemi iskola áll, mely ház előbb Mehmet aga háza 
volt; az iskola tehát kibővült s hosszú ideig „schola croatica“ név alatt 
szerepelt.

A XVIII. század kezdetével s a Rákóczy-mozgalom lezajlása után 
csakhamar iparkodtak a középiskolák létesítésére, oly annyira, hogy 1734-
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ben Bohus Imre, akkori pécsi kanonok, 1000 irtot ajánlott föl, hogy annak 
kamataiból a jezsuiták a philosophiát is tanítsák, mely akkor inkább sze
mináriumi tantárgy volt, illetve átmenetet képezett a theologiai tanfolyamra. 
Magasabb iskolák már 1720-ban voltak.x)

A jezsuiták egész eltörlésükig az iskolának éltek teljes egyhangú
sággal. 1701-ben egy „schola nobilium“ iskolát állítottak föl a jezsuiták, 
melynek folytatását a püspök, nem tudni minő okból, eltiltotta.2)

1766-ban merült föl újra a pécsiek panasza, első sorban a nemesek 
ellen, kik adózási kötelességeiknek vonakodtak eleget tenni, ama kifogás
sal élvén, hogy ők a város és a püspök közötti súrlódásoknak okai nem 
voltak s így e határozatok őket nem érinthetik, annál kevésbé, mert ez 
ügyben se meg nem idézték, se meg nem hallgatták s a város most elle
nük folyamodván, mint fölperes lép föl. A vármegye az ügyet a hely
tartótanácshoz küldötte.

A vármegye által minden cselekvésében korlátolt Pécs, hogy fölsza
badítsa magát, 1767-ben a legfölsőbb kir. tanácshoz benyújtotta kérvényét, 
mely azt ugyanez évben véleményadás végett a vármegyéhez, ez pedig 
1768. év január havában Pozsonyba küldte a püspök után. A püspöknél 
e törekvés nem talált ellenzésre s a kérelemhez a kivitel iránt részletes 
előterjesztést csatolt, melyhez a pécsi káptalan május havában, mikor az 
ügy föl térj esztendő volt, egy külön informáczióval járult, melyben kije
lentette, hogy ő (a káptalan) ép oly földesura Pécsnek, mint a püspök 
a donatió alapján, habár a püspöki prefektus, mint telj hatalmazott azon
nal kijelentette, hogy a káptalan előterjesztése őt nem érinthette. Mégis 
a következő közgyűlésen jónak látta a püspöki prefektus a káptalan ellen 
protestatióval élni, fölhozván ez alkalommal az 1743. év deczembez 13-án 
kelt királyi rezolucziónak vonatkozó pontját, mely ekképen szó l: „A mi 
pedig a pécsi káptalannak a Pécs városa fölötti s a püspökséggel való 
közös uralmát (condominiiun) illeti, melyet a káptalan vitássá tett, erről 
őfölsége a legkegyesebben azt határozta (decrevit), hogy a jövőben a föl
desúri jog Pécs városa fölött egyedül a pécsi püspök urat illesse.“ Til
takozik tehát az ellen, hogy valamely módon a káptalan által képviselt 
tiszteletre méltó papi és nem püspöki városnak tekintessék, mire a 
káptalan prépostja, K ristovics  Imre, visszatiltakozott. A káptalan csak
ugyan igen elkeseredett pörbe keveredett a püspökkel; a földesúri jog 
közössége végett folyt a vita. A káptalan ugyanis Klimó püspöksége ide
jében jogai érvényesítésére nyíltan lépett fö l; elsőben a püspöki uriszékre 
küldötte embereit. A püspök azonban nem adott nekik szavazatot, hanem 
elparancsolta a küldötteket. Később a káptalan a templom részére bort 
akart a városba hozni, de mivel a püspök borbehozatali tilalmat adott ki, 
a templom borait sem eresztették be, a behozottakat pedig „contraband“ 
alá vették. Ebből a püspök s a káptalan között per keletkezett, melynek 
folyama alatt a káptalan, hogy a püspök ellen nyomást gyakorolhasson, i)

i) Acta Jezsuil. fasc. 7. Nr. 22. — 2) Acta Jezs. fisc. 7. 20.
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a püspök egy emberét a szőllőkben, nem tudni mi okból, elfogatta és azt 
ráczvárosi börtönébe vettette és még a püspök kívánatára se bocsáttatta, 
szabadon. — 1768- és 1769-ben épen a húsvéti ünnepek közeledtek, mi
kor a püspök a káptalannak előre tudtára adta, hogy nagy-csütörtökön, 
mikor a kanonokok a püspök kezeiből szokták az Úr testét magukhoz 
venni, nem fogja őket megáldoztatni, mert Istennel kibékiiltnek nem tekint
hető, ki püspökével ki nem békíilt. A kanonokok tehát nagy-szerdán 
este a püspökhöz mentek és „megbékéltek“ egymással úgy, hogy közöt
tük ez ügyben azóta viszály nem volt.

A kérdést ezzel a megváltási összeg nagyságára terelték át. A püspök 
ugyanis megváltási összegül 51.000 Irtot kért, melyet jobb lett volna a 
városnak azonnal elfogadni, mert a későbbi bizottság többet állapított meg. 
A helytartótanács tekintve, hogy az évi 500 frt fizetésnek csak 8338 írt 
felel meg, a tizedek fejében ez összeget is hozzá számítva, elégnek találta 
volna, ha a város a püspöki követelésnek mintegy felét, azaz összesen 
28.955 irtot fizet.

A legfölsőbb királyi tanács 1769. év január 19-én és 20-án kelt két 
rendbeli leiratot intézett a vármegyéhez, hogy a püspök az átadandó va
gyon és jog értéke iránt adjon részletes előterjesztést; a város pedig, 
hogy mi módon fogja a fölszabaduláshoz szükséges összeget beszerezni; 
mindkettő fölött adjon a vármegye véleményt.

Márczius 16-án a város azért folyamodott a vármegyéhez, hogy a 
leiratok neki kiadassanak. Ezt a vármegye a távollévő püspök beleegye
zésétől tette függővé. Ez ellen a város oly utasítást veit, hogy feleletét 
huszonnégy óra alatt, tartozik beadni, m ely,idő alatt ily fontos nyilatko
zatra elkészülni alig lehetett s megtette a vármegye azt, hogy a város 
megbízottjait hit alatt hallgatta ki, megtett tehát minden lehetőt, hogy a 
kérdést minél jobban összebonyolítsa.

Az 1769. év január 19- és 20-iki intimátumokat a káptalan is föl
használta, hogy tiltakozzék márczius 18-án a püspök egyeduralma ellen 
Pécs fölött, melyről az ultimátumok nem szólallak. A vármegye kimondta, 
hogy e tiltakozások teljesen alaptalanok és a kir. rezolucziókkal ellentétben 
állanak. A vármegye a püspöki és városi nyilatkozatokat s válaszokat 
1769. év április 8-án terjesztette föl.1)

Az általánosságban tartott s részben eltitkolt ultimátumokban adott 
püspöki és városi föl világosi tások őfelségét nem elégítették ki. 1770. év 
márczius 26-án tartott, közgyűlés ennek folytán a tárgyat jobban részletezte.

Időközben érkezett le a február 22-én kelt, intimátum azzal az uta
sítással, hogy puhatolja ki a vármegye, vájjon Pécs városénak többsége 
kívánja-e fölszabadulását, va g y  sem?

Erre Pécs városa a július 11—14-én tartott vármegyei közgyűlésre 
beterjesztette mindama pécsi lakósok nevét, kik a fölszabadítást kívánták,

38
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a hites jegyző pedig bemutatta az alapokat, melyekből a váltságdíj me
rítendő. ')

1771-ben folytatták az alkudozást. A junius 11-én kelt intimátum 
következtében a julius 3-án tartott közgyűlésen a kérdést újra fölvetették, 
melyből kiderült, hogy a város akkor már 25.637 frt készpénzt tett le, 
kérvén egyúttal, hogy a püspök állapítsa meg végre a földesúri jogait, 
melyekre igényt támaszt. A vármegye erre komolyan megintette a vá
rost, hogy ezek kutatásába ne avatkozzék, míg a távollevő püspöknek az 
okiratok megküldetnek. A püspök azonban semmit se tett; Pécs sür
gette az ügyet s új előterjesztést intézett őfelségéhez, mire 1772. év no
vember 9-én és 1773. év április 5-én kelt újra sürgető intimátumok érkez
tek a vármegyéhez, melyek fölkérték a püspököt, hogy adja be feleletét, 
nehogy az ügy „halhatatlanná“ váljék (ut negotium evadat immortale). 
1774-ben a vármegye ismét bemutatta a püspöknek a pécsiek sürgető 
kérelmére 1773. év deczember 27-én kelt intimátumot, melyre a püspököt 
a következő közgyűlésen (1774. márczius 14.) újra fölhívták.

A huza-vonát a pécsi püspök, saját állítása szerént, a Pécsett lakó ne
messég érdekében tette; kitűnik ez a domestica (megye-adó) összeírásánál a 
nemességhez mondott beszédéből, kijelentvén a püspök a pécsi nemeseknek, 
hogy megadóztatásuk kikerülhetetlen. Neki ebből ugyan semmi haszna, 
ellenkezőleg a nemesek érdekeit és tekintélyét (splendor) mindig szivén 
viselte s őfölségénél s a kanczelláriánál érdekükben minden lépést meg
tett, de csak munkájának sikertelenségét érezte s azt, hogy a fölsőbb 
elhatározások meg nem másíthatok.

1775. év augusztus 31-én kelt az a királyi rezoluezió, mely kimondja, 
hogy őfölsége erősen elhatározta, hogy a nevezett püspöki várost, a 
k irá ly i városok sorába fogja emelni s ennek sikeresebb keresztülvitele 
tekintetéből két kir. biztost küld; Sauska Antal kir. tanácsost és Krusper 
Pált, a bácsi kamarális kerület főnökét, a kincstári érdekek képviseletére. 
Az utóbb, ez korábban, de mind a kettő Baranyából jutott magasabb tiszt
ségre, kiknek egyúttal kötelességükké tette meghatározni az adóösszeget, 
melyet Pécs városa ezután már nem a vármegyének, hanem egyenesen a 
magas kincstárnak fizet. A biztosoknak azután volt alkalmuk, hogy az 
ügyet elhúzzák.

A fölszabadítási perben, Csáky gróf elnöklete alatt, mint bírák mű
ködtek : Pfeífershofer József, M ednyánszky József báró, Erdődy  József, 
Sauska Antal, Radkovics és Bacsak.

A fölszabadulási kérvény benyújtásánál elsőben is az a kérdés támadt, 
vajon képes leend-e Pécs városa az előreláthatólag nagyobb összeget ké
pező fölszabadítási díjat befizetni s felelet végett a főispánhoz, tehát az 
érdekelt püspökhöz fordultak. A püspök akként nyilatkozott, hogy Pécs 
városa nem leend képes oly áldozatra, mert eddig is tetemes adósságok 
terhelik, mely a rossz gazdálkodás folytán egyre szaporodik. Pécs városá- 1

1) Kj. 1771. 43f>.
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nak akkor 28.955 frt adóssága volt. s a püspök kimutatta, hogy a jelen 
gazdálkodás mellett lehetetlen még ez adósságot is kifizetni.

A püspök kimutatta, hogy a város az utolsó három év alatt 6268 Irt 
32 krral szaporította adósságát s így a fölszabadítási kérvény czélt nem 
érhet s csak a folyamatban lévő perek elhúzására szolgál. A fölső köröket 
ez előadás megdöbbentette, maga Mária Terézia is kezébe vette az ügyet 
és azt az akaratát fejezte ki, hogy a városnak az adósságát okvetetleniil 
ki kell fizetnie, ha fölszabadulását óhajtja, mert szabadnak lenni ilyen 
terhek alatt lehetetlen. Egyúttal vizsgálatot rendelt el, hogy mikép csi
nálta a város ez adósságokat s vájjon nincs-e a városnak több eltitkolt 
adóssága is, mert a főispáni jelentés ily gyanúnak adott kifejezést.

Klimóra nézve tehát az ügy kedvező fordulatot látszott venni, azon
ban csakhamar változott a helyzet. Beismerte ugyanis a város, hogy adós
ságát a kiadások födözésére fordította. Kimutatta egyúttal azt is, hogy e 
kiadások elkerülhetetlenek voltak s erre nézve a város bemutatta száma
dásait, melyek szerént a város falait javítani, az utczákat kövezni, a víz
vezetéket behozni, a tanítókat fizetnie kellett. Mindezekre nézve pedig 
mitsem áldozott a püspök, hanem a városból eredő jövedelmeit egészen 
a maga javára fordította. Kimutatta a város, hogy folytonos pénzzavara 
és eladósodása főkép annak tulajdonítható, hogy püspöke alatt áll s így 
a kiadásaihoz szükséges jövedelem tőle elvonatik. Ellenben, ha a város 
a püspök joghatósága alól fölszabadul, egyszerre tetemes jövedelemre fog- 
szert tenni. Fölhozott a város egy költségvetést, melynek bevételi összege 
30.727 frt, mely összeget a város a korcsmának negyvenegyre való szapo
rítása mellett, a számadás szerént 66.884 írtra bírná emelni s ebből a még 
hátralékos 25.000 frt adósságát kifizetve, 37.923 frt maradna a városnak. 
Nem is említi, úgymond a város, hogy a városi domestica is 2000 frtot 
hoz s a bírságok 400 írtra emelkednek; hogy a selyem-tenyésztés és man
dula-termelés nagyobb virágzásra volna emelhető, ennek ellenében pedig 
az örökös perek megszűnnének, melyek a városnak évi 2000 frt kiadást 
okoznak. A fölsőbbség, úgy mint a püspök, belátták, hogy a város növe
kedvén, több és több kiadást is igényel, melyet a püspök eddig se volt 
hajlandó fizetni, holott a város fölterjesztéseiben nyilván fölállította az 
elvet, hogy a ki a hasznot húzza, annak kellene a költséget is viselni (qui 
succedit in re, succedere debeat in onnere). A püspök ez állítást minden 
módon meggyengíteni törekedett; így fölhozta, hogy a város két oly 
épületet emelt, melyből semmi jövedelmet nem húz s arra szükség 
se volt. Egyik egy iskola, másik a katonaság részére emelt ház. Föl
hozta, hogy Fonyó prépost hagyományát elfogadta (s nem adta oda a 
vagyont a káptalannak), holott a 12.000 Írtnak évi kamataiból, melyet 
a fundáczió értelmében a város fizet, az évi 300 frt kamatból nagyobb 
kiadások lennének födözhetők. A Fonyó-féle hagyomány előzőleg perben 
állván, a püspök előbb e kérdésre ellenkezőleg azzal védte magát, hogy 
nem képezi a város terhét, mert ha megnyeri, haszna van belőle s így a 
városnak nincs annyi adóssága, mint a mennyit kimutatni törekszik. —
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Hasonlóképen járt el a püspök a Blazsovics-féle tartozással, melyből a 
város időközben 994 irtot kifizetett; a püspök kimutatni törekedett, hogy 
az adósság csak 33 frt volt. Ennek ellenében a város kimutatta, hogy a 
kövezet, vízvezeték s tanitó-kántorok fizetése többet tesz ki, mint a ion
álló adósság s hogyha ehhez a püspök hozzájárult volna, holott utób
bira már a „nova donatio“ előtti intézkedések utalnak, a város nem jött 
volna pénzzavarba. A városnak e részbeni tüzetesebb felelete huszonnégy 
íves apró betűkkel irt okmány, mely nem ment a püspök elleni keserű 
kifakadásoktól se, melyekre a püspök is elkeseredetten kijelentette, hogy 
a tisztesség oly durva megsértését hallgatag elfogadni nem lehet (propter 
injuriosam honoris pari cum vita passu ambulantis laesionem silentio 
preteriri non possunt). A püspök többszörös védelme a biztosok előtt oly 
szegénynek bizonyult s oly annyira kitűnt a püspöki jövedelmek elvonása 
által a város fokozatos sülyedése s a püspök saját személyének védelme 
oly előtérbe tolta önző politikájának kérdését, hogy azt mellékes kérdések 
vitatásával elfeledtetni többé nem lehetett, miért a bizottság kimondta, 
hogy anyagi szempontból a város fölszabadítását nemcsak lehetőnek, 
de helyesnek is véleményezi.

E kérdés után indult meg a tu 1 aj dónk épen i per, mely a fölszabadu
lást a jogi oldalról vitatja meg.

A per nagy tömeget képez, melyet még rövid kivonatban se közöl
hetünk. Mégis kiemelünk abból néhány pontot. A püspök azt mondta, 
hogy az ő uralma a város fölött szigorúan vett s szoros értelmű tulajdon 
(jus strictum) s neki joga sincs, az egyházi vagyont a fejedelem s római 
pápa beleegyezése nélkül elidegeníteni. Elismeri a püspök, hogy a város
nak voltak hajdan kiváltságai s ezek mellett virágzásra jutott, de nem 
áll, hogy a város előmenetelét a püspöki kormányzat akadályozná, mert 
jurisdictiojának szűk határai vannak. Hátramaradásának oka a sok per, 
melybe magát keverte s mert nagyobb terheket vállalt el, mint milye
neket megbírt. Ferde viszonyok támadnának, ha a város maga-magának 
lenne urasága, a püspöki uralom mellett, melyet ennek a „nova donatio“ 
biztosított; mi nem is lehet a fejedelem akarata, ki a jogokat se növelni, se 
kisebbíteni nem akarja. Mindaz, mire a városnak szüksége van, vagy meg 
van, vagy elibertatió nélkül is megszerezhető. Végül a város nem is bír 
eleget tenni kötelezettségének, mert terményei önmagának sem elegendők 
s a mire vágyik, azt nem is ismeri; a miből jövedelme volna, mint a 
selyem-tenyésztés, azt elhanyagolja, az iskolák kibővítéséhez pedig a föl
szabadulás miben se járul. A részletekbe azonban nem bocsátkozik, mert 
hisz Mohács és Siklós is úgy védekeznek.

Ez ellen a város a „nova donatio“ alapján nem ismerte el a „ins 
strictum“-ot, mert a felek közötti jogviszony az 1714. év szeptember 19-ki 
intimátumon alapszik. Egyházi javakat nem idegenítenek el, csak átvál
toztatnak Eger város példájára a közjó érdekében. A patronátusi jog nem 
a püspöké, kinek tehát beleegyezése se kell, hanem az 1715. évi 60. t.-cz. 
és 1723. évi 71. t.-cz. alapján a királyé; azért állanak e szavak a donatióban
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is: ad sequendum bonis intentionibus regis“ etc. Régi okmányok nem iga
zolják, hogy a püspök az urasági jogokat gyakorolta volna a város fölött, 
nem is neveztetett püspöki városnak, ellenkezőleg a püspökség neveztetett 
pécsinek. A nova donationak se volt szándéka a strictum just kimon
dani. Innen a küzdelem ellene, mely a városnak 200.000 forintjába került, 
de melyek nélkül a klérus számtalan földet elvont, volna az adózástól a 
kincstár kárára.

A három nyelvű tanitók fizetése, ezek lakása, az iskolák sok pénzt 
emésztettek el. A püspök ezekre mit sem adott (nihil prostitit) gazdag 
jövedelmeiből, mint hogy várának egy részét kijavíttatta, a váron kívül 
egy kút építését megkezdette, pedig a donatiók nagy kötelességeket szab
tak reá. Hol van az utczák kövezése, útak, hidak, vízvezetékek épí
tése, kapuk őrzése, kántorok eltartása, éji őrök, katonák lakása, átköltö
zése? A város a fölszabadulás nélkül e terheket meg nem győzi. A püspök 
által említett szűk jurisdictio csak kárára volt a városnak, mert épen e 
bíráskodás, hol jogaikban mindig sértve maradtak, okozta az újabb pere
ket, bírságolást, mi csak előmozdította a város elszegényedését Fölhozza 
itt a város a prefektus önkényét, kihez a városbirónak naponta kétszer 
is el kellett menni s tizenkét pontban ecseteli rabszolgai állapotát.

Nem áll, hogy az elibertatio által a kiadások szaporodni fognak, a 
jövedelem pedig fogy, mert a perek megszűnnek, a borforgalom nagyob
bodik, a káptalannal való condominium kérdése eltűnik s a nemesekkel 
való kérdés is könnyebben lesz megoldható, mert ezek a városra utalnak, 
annak előnyeit (iskoláit stb.) élvezik és saját érdekükben is meg fogják 
hozni az áldozatot. Végül hivatkozik Pécs városa az ő jeleseire, kik hasz
nos szolgálatot tettek a hazának és a királynak. Fölhozzák: P etrovszky , 
Gerlich , Makár, Jankovics, Adamovics, Dragoni, Bálovics, Horváth, 
Pávics , Jeszenszky  és Rana-családok neveit, Batthyány  Károlyt, kinek 
két háza volt Pécsett.

A per egy nagy részét a határkérdés foglalja el. A város minél na
gyobb határt óhajtott, mely többet is jövedelmez; a püspök azonban minél 
kisebbre akarta szabni, hogy kevesebbet veszítsen. A Magyar-Ürögh felé 
cső részek, Megyei* kérdése, Árpád felé eső földek, Meszes-puszta kérdése 
képezték vita tárgyát, melyekből a püspök csak Megyei* bekebelezésébe 
egyezett, hol semmivel se bírt.

Hosszú tiz évi huza-vona után, került végre a fölszabadulási ügy a 
király kezeihez.

Klimó püspök és főispán 1777-ben, 68 éves korában befejezte életét. 
Már márczius 2-án a szél ütötte meg s két hónapra rá, május 2-án esti 
VHO-kor halt meg. A vármegyei közgyűlések ekkor már április 30-án 
megkezdődtek és egész május 12-ig tartottak. Sem a halál napján, sem 
a következőn a püspök haláláról egy szóval se tettek említési, sőt ép 
május 3-án, a gyülés folyama alatt hozták meg Mária Teréziának, József
nek és 7. Ferencznek 300 Írtért, megrendelt képeit s általános tetszés 
között függesztették azokat a gyülésterembe. Az alispán május 9-én elő-
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terjesztette a közgyűlésnek, miszerint a holttest oly bűzt terjeszt, hogy a 
közérdek tekintetéből, de a törvények értelmében is, nehogy betegségek kelet
kezzenek, szükséges volna azt mielőbb eltemettetni. Ekkor vette a vármegye 
a káptalan gyászlevelét, hogy a megye püspöke, Baranya és Tolna főis
pánja meghalván, a temetés napjául május 17-ét és a szertartásokhoz a 
következő két napot tűzte ki, mire a vármegye condolentiával felelt s 
egyúttal a vármegye phisikusával megbeszélvén a dolgot, május 10-én 
a vármegye átirt a káptalannak, hogy a temetést mielőbb tartsa meg, 
mert a bekövetkező betegségekért semmi felelősséget nem vállal.

A püspököt a Corpus Christi-kápolnában temették el az oltár jobb 
felére.

A püspök elérte óhaját, hogy nem látta Pécs városának fölszabadu
lását. Igaz, hogy a fölszabadulási okmányban az áll, mintha Klimó püspök 
maga kérte volna a város fölszabadulását Mária Teréziától azért, mert e 
város fölött a püspöknek uralma valóságos botrány s kútforrása minden 
baj s veszekedésnek, mely a papság s a város között van. Ez állítás azon
ban nem bír történeti bizonysággal, ép ellenkezőleg, azt tapasztaljuk, 
hogy Klimó püspök nagyon ellene volt a város fölszabadulásának.

Míg a város fölszabadítása iránti kérvényét be nem adta, a püspök is ked
vezett a városnak. Kedvezését nemcsak azzal mutatta meg, hogy püspöki nyil
vános könyvtárat állított föl, melynek alapját 15.000 kötet könyvvel vetette 
meg, de a város részére egy külön díszes zászlót készíttetett s a városnak 
adta, melyet pár évvel a fölszabadulás előtt tőle elvett s elzárt, melyet a 
város a fölszabadulás alkalmával magáénak követelvén, azt a városnak 
ki is adták. Nem is volna máskép magyarázható, miként húzódhatott a 
város fölszabadulási ügye tizenegy évig, ha a püspök a fölszabadulásba 
beleegyezik. Történetírónk, Koller, ki Klimó szárnyai alatt növekedett, 
csak fogyatékosán ir e püspökről s egyáltalán nem jellemzi sem őt, se 
korát, mert nagyon közel volt e korhoz s a püspök rokonai, kiknek Pé
csett szép vagyont hagyott hátra, még éltek. Kár, hogy még magánjegy
zeteiben sem érinti. Egy század lefolyása alatt az eseményeknek még 
emléke is elveszett. Klimót, kinek szárnyai alatt Kolleren kívül Szalágyi, 
a „De statu Ecclesiae Pannoniae“ hírneves szerzője nevelkedett, előző 
tetteiből ítélve se kapzsi, se nagyravágyó embernek nem lehet jellemezni. 
.Jótéteményei általánosan ismertek. A pécsi papir-malom fölvirágzása neki 
köszönhető. Ennek jövedelmét falusi iskolákra fordította. Alatta létesült 
Pécsett 1773-ban Engel József birtokában az első könyvnyomda. Inkább 
kell őt ideálistának tartanunk, kit a szép és jó érzetei csak eszményileg 
vezettek, melyet az adott viszonyokba illeszteni nem tudott. Neki köszön
heti a pécsi püspökség a bíboros pallium előjogát, melyért jogelődei 
Nesseli'odetól kezdve hiába epekedtek s fáradtak. A pallium megszerzé
séért Mária Terézia 1754. év április 15-én személyesen irt XIV. Benedek 
pápának, ki azt az évi augusztus 19-én kelt bullájával Klimónak s jog
utódainak örök időre megadta.



BATTIIYÁNY KÁ BOLY.

— A német-bólyi kastélyban őrzött olajfestmény után. —
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Klimó halálával a kormány József befolyása alatt, úgy látszik, lemon
dott ama hagyományos álláspontjáról, hogy a megyés püspököt tegye meg 
egyúttal főispánnak. Lehet, hogy Baranyára nézve Klímának Pécs váro
sával szembeni s a kormány érdekeivel ellenkező magatartása is okoz
hatta, hogy Klimó után már május 16-án tolnai Festetich Pál grófot 
nevezte ki Baranyavármegye főispánjává. Nevezett a szent István-rend 
lovagja, a magyar udvari kamarának alelnöke volt. A vonatkozó értesítést 
a vármegye 1777. év junius havában vette, melyre új főispánját levélben 
üdvözölte, melyre a választ az 1778. év január 14-iki közgyűlésen hirdette 
ki a vármegye. Valószínűleg időközben bekiildötték az új főispánnak a 
vármegye nevezetesebb mozzanatairól való értesítéseket is, mert válaszá
ban az új főispán örömét nyilvánította a fölött, hogy a vármegye terü
letének hat részre való fölosztását oly szerencsésen sikerült megoldani; 
ellenben az új tisztviselők fizetésének megállapítása s a kerületek beren
dezésére való kérdést személyes megjelenéséig föntartotta.

De a főispán nagyon késleltette jövetelét, míg a Tolnavármegyébe 
kinevezett Apponyi György már 1777. év október 15-én tartotta meg 
Hőgyészen beiktatását, mely ünnepélyen a vármegye küldöttségileg vett részt.

A vármegyének hat járásra való fölosztását az alispán még Klimó 
idejében tervezte, maga is csinálta meg s a közgyűlésen bemutatta. Fes- 
tetich idejében a fölosztást fölterjesztették a helytartótanácshoz, hol az 
megerősítést nyert, mielőtt az új főispán vármegyéjét látta volna.

E fölosztás szerént a pécsi járás 57, a baranyavári 51, a siklósi 59, 
a mohácsi 51, a hegyháti 72, a szent-lőrinczi 58 községet foglalt magában. 
A mai pécsváradi járás Hidasd és Ófaluval a mohácsi járáshoz tartoztak, 
míg Újbánya és Hosszú-Hetény Pécshez tartozott. A baksai uradalmat 
akként darabolta el, hogy Baksa, M.-Mecske, lésen , Kis-Telek a szent- 
lőrinczi járáshoz, Regényé, Gyűd, Gadány a pécsi járáshoz tartoztak, kü
lönben is o kerületek nagyrészt a maiaknak feleltek meg.

A járások akkori szolgabirái: Alapi Salamon Sándor Pécsett, Sanska 
Ferencz Baranyavárott, H oitsy Benjámin Siklóson, K ajdocsy  Antal Mo
hácson, N ém ety Sándor Hegyháton, Bana Máté Szent-Lőrinczen.

A vármegyében összesen 31.765 dikát számláltak; 77.149 frt 332/ßkr. 
katonai és 20.000 írt házi adót fizettek.

Adjuk itt az előkelőbb uradalmakat adó-fizetéseik nagysága szerénti 
sorrendben, mely Ível azok nagysága és értéke is megállapítható; Bellyei 
uradalom„ 13.582. .írt. 72 kr.., pécsváradi apátság 12.541 frt 23 kr., pécsi 
püspökség 12.051 frt 21 kr., dárdai uradalom 7158 frt 50 kr., német-bolyi 
uradalom 7048 frt 18 kr., Siklós 6634 frt 77 kr., Szent-Lőrinez 4155 frt 
16 kr., Dombóvár 3086 frt 36 kr., a káptalan 2870 frt 47 kr., Petrovszky 
2558 frt 02 kr., Úszögli 2443 frt 92 kr., a székesegyház 2384 frt 25 kr., 
a szeminárium 2310 frt, Sellye 1738 frt 14 kr., Batthyány herczeg 1705 frt 
38 kr., Sanska 1657 frt 68 kr., a pálosok 1049 frt 77 kr., Czindery 910 frt 
29 kr. és Horváth Dániel örökösei 649 frt 54 kr. összadót fizettek.
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Maga Pécs városa 2662 írt 29 ki-, adót fizetett, mely a püspöki fize
tések között áll, önmagában a tizedik adózást képezné a vármegyében. 
E kívül a városok: Mohács 2205 írt 22 kr., Duna-Szekcső 1190 írt J kr., 
Pécsvárad 1158 írt 90 kr., Siklós 1150 írt 79 kr., Dárda 926 Irt 42 kr., 
Német-Bóly 776 írt 33 kr. adót fizettek.

Ugyancsak 1778-ból a statisztikai í'öljegyzések szerént Baranyában 
volt lakó (illetve család) 15.156; fin 3277, leány 1344, testvér 1667, inqui
linus (kisházas) 5699, subinquilinus (bérházas) 1426, cseléd 844, szolgáló 
319, ökör 10.516, fejős tehén 11.683, meddő tehén 696, borjú 2998, tinó 
5534, ló 19.380, csikó 159, disznó 35.360, bárány 9525, kecske 270, vizes 
malom összesen 482, száraz malom 4, korcsma 2608, mészárszék 662 stb.

Festetich Pál gróf, főispán az Ígéretét, hogy személyesen jön Pécsre, 
soha se váltotta be. Ezt természetesen beiktatásnak kellett volna meg
előznie, mit, úgy látszik, kikerülni óhajtott; azonban élénk levelezésben 
maradt a vármegyével. Ez őt rendesen értesítette az egyes nevezetesebb 
ügyekről, elküldte javaslatát s kérte a főispán véleményét. így a főispán 
levelezéseiről a közgyűlési jegyzőkönyvek lépten-nyomon tanúságot tesz
nek. Az intimátumokat és resolutiókat, melyek a vármegyét illették, rend
szerént a Pozsonyban tartózkodó főispánnak kézbesítették, ki azokat véle
ménye kapcsán küldötte a vármegyéhez. Nem egyszer találjuk, hogy a 
főispán nemcsak helyesli, de tüntetőleg megdicséri a vármegye eljárását 
és szorgalmát. József által 1781. óv október 29-én kiadott türelmi rende
let, mely akkor „Christiana tolerantia“ név alatt vált ismeretessé, Pozsony
ban deczember 18-án kell levelével küldte le a vármegyének azzal az 
utasítással, hogy annak liatározmányait a legpontosabban betartsák, me
lyet Pécsett 1782. év január 14-én hirdettek ki.

Legutolsó levele a vármegyéhez 1782. év április 10-én kelt, melylyel 
néhány befejezetlen úrbéres-ügyet sürgetett meg. Innen kezdve az okmányo
kat hallgatás szállja meg, mígnem április 19-ón őfelsége a főispáni tisztet, 
vagy tisztességet (honorem seu officium) Végli Péter helytartótanácsi biró 
s tanácsosnak adományozta, miként azt annak kitűnő erényei s a haza 
szolgálatában szerzett érdemei megkívánták.

1778-ban intimátumot kapott a vármegye szeptember 14-iki kelettel, 
mely szerént Pécs fölszabadításának megváltása körül a Pozsonyban ülé
sező bizottságnak legnagyobb nehézséget okozott a bormérés megváltása, 
miután a pécsi boroknak helyi árát nem ismerték, a bérlők kötelezettségét 
nem tudták s egyéb kisebb nehézségek is fordultak elő. Meghívták tehát 
Pécs városát a Pozsonyban november 1-én megkezdődő tárgyalásokra. 
Horváth Ignácz városi biró, Mestrovics György hites jegyző, Pirker 
Márton, Solder Antal, Mestrovics János, Platz Sebestyén, Kocsis János 
szenátorok; Banics Máté magyar, Turkovics József illic tribunus, Pichler 
József, Buday József, Steinhäuser György, Schreder Jakab, Sclimuczi 
Pál, Radics György, Periek András pécsi polgárok megjelentek az alispán 
előtt s ott a pozsonyi tárgyalásokra meghatalmazásokkal látták el Lajercz 
Pál szenátort és Stőhr György számvevőt a Pozsonyban való képviseletre.
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Mielőtt Pécs várus követei elmentek volna, gyűlést tartottak a teendők 
megbeszélése végett, hol Stőhr János előadta, miszerént utolsó követsé
gében Pozsonyban és Béesben látta azt, hogy Szabadka követei, kik 
ugyancsak városuk fölszabadításán dolgoztak, 5000 forintot vittek maguk
kal, melylyel a befolyásos urakat bő discretio (jutalmazás) által a maguk 
részére hódították. Pécs is elhatározta, hogy így járnak el, abba a belső 
s külső tanács egyhangúlag beleegyezett s a pénztár üres lévén, a köve
tek „albákat“ kaptak, hogy a pénzt bárhol kölcsön vehessék.

A dolog nem maradhatott titokban. A Pécs érdekeit soha nem pár
toló pécsi nemesség a november 5-iki vármegyei gyűlésen tiltakozott ez 
eljárás ellen, miután a pénz, ha a város föl nem szabadul, el nem szá
molható és a követektől, Stőhrnek úgyszólván semmi vagyona, Lajercz 
kiskereskedése pedig tetemes adósságokkal terhelt lévén, be nem hajt
ható. Ugyanakkor néhány más pécsi lakos ugyané tárgyban adott be pa
naszt és kérvényt.

Hogy a város fölszabadítható legyen, szükséges volt, hogy a 62.888 írt 
8OV4 krra rugó megállapított váltságot már előre lefizessék. A püspöki 
szék akkor üresedésben lévén, Pécs városa ez összeget a káptalan kezeibe 
tette le, mely azt nemcsak elfogadta, hanem annak egy részével a püspök 
számára Szava községet megvásárolta, helyesebben mondva, azt zálogba 
vette. A váltság összegét, melyet a comissió állapított meg, már az időben 
fölötte nagynak tartották. Pécs város egyik későbbi fölterjesztésében maga 
adta elő, hogy Győr városa az elibertaíióért csak 17.000 irtot fizetett, 
holott azt perelés útján intézték el s Pécsett az ugyan olykép 21.999 írtra 
számított megváltási ár mellett annak majd háromszorosát fizették. E fölül 
Megyei* megváltásáért 19.427 irtot számítottak, melyből azonban 164 irtot, 
mint már évi adózásnak megfelelő tőkét, levontak. Végre a költségek 
lodözésére 1000 irtot kellett letenni. Az okmány, m elylyel Mária Terézia 
Pécs városát a szabad királyi városok sorába emelte, 1780. év január 
21-én kelt. Mária Terézia ez okmány kihirdetése végett Sauskát, mint kir. 
biztost küldötte ki, figyelmeztetvén őt, ha a káptalan jogait továbbra is 
keresné, azt ne engedje foganatba venni (ad inplementum carundem pro
cedere haud intermittat).1) A kihirdetésre április 19-ikét tűzték ki. Április 
18-án érkeztek meg a kiküldöttek. A küldöttség a város határához érvén, 
hová a katonaság eléjök vonult, a havi-hegyen a taraczkok megszólaltak 
s a város népe a budai külváros felé tódult, hogy a látványosság szem
tanúja legyen. Mintegy 6 óra táján érkeztek meg. Elől mentek a magyar 
lovasok Bánics Mátyás vezetése alatt kékbe öltözködve; utána jöttek a 
rácz gyalogosok fehér kalappal s rózsákkal, piros mellénynyel, sárga czi- 
pővel, kiket Ranics András vezetett; Tonner Kristóf vezette ezután a 
német gyalogosokat, kékbe öltözve; utána Turkovics József kék magyar 
ruhában a magyar gyalogosokat; majd a német lovasok Melczer Antal 
vezetése alatt, zöld ruhában piros szegélylyel és sárga mellénynyel.

') Orsz. levélt. Pécs fölszaJa. 130. sz.



Pécs íölszabadulási oklevelének czimlapja.
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A németek zászlója fehér, kétfejű fekete sassal; a ráczok zászlaja zöld; 
a magyaroké vörös volt. Ezek után jöttek a királyi biztosok liatlovas 
lanton, utánuk egy zárt üveghintóban Vhisics András veje és Sauska Antal 
leánya. A kocsikat díszes öltözetű őrség vette körűi. Az elsőt, fényes 
magyar ruházatban, pécsi polgárok; a másodikat aranyszególyű német 
őrség vörös ruhában; a budai városkapu előtt várták a küldöttséget a 
városi bíró, a szenátorok, a városi jegyző, ki beszéddel üdvözölte a kir. 
biztosokat s a biró átadta hódolata jeléül a város kulcsait, rövid válasz- 
szál a kulcsokat visszaadták, mire a kaput kinyitották s a menet a főtérre 
vonult zeneszó mellett, melyből a Kinszky-ezred  bandája tűnt ki. - 
Következő napon a küldöttség a városházról, a bandérium sorfala közt, 
a várostemplomba vonult, hol Ország András kanonok tartotta az isten
tiszteletet. Utána visszavonult a küldöttség a városház előtt csinált emel
vényre. Az okmányt Stőhr szenátor nagy kísérettel s zeneszóval elhozta 
a dominikánusok zárdájából, mire azt Sauska Antal, ki az emelvény keleti 
részén állott, fölolvasta.

A Mária Terézia által sajátkezüleg aláirt okmány Pécs városának 
legnevezetesebb .okmányát képezi. Az okirat rövid tartalma szerént Pécs 
városát úgy a török hódoltság idejében, valamint a Rákóczy-mozgalmak alatt 
s későbben is tanúsított magatartása tekintetbe vételével a királynő a szabad 
királyi városok soréiba emeli minden ezeket illető jogokkal s kiváltsá
gokkal s ama hatalommal, hogy az törvénybe is iktatható legyen. Ezzel 
Pécs város összességben nemessé válik, harminczad-, vám- s révmentes- 
séget élvez minden tagja. Adóját a többi kir. városok mintájára fizeti, de 
az adó s minden városi teher alól a püspök s a papság mentesek, úgy a 
nemesség, a mennyiben adományozott birtokaik vannak; ezeknél csak a 
szerzett városi javak esnek adózás alá. A váltságdíj a püspököt, Megyerre 
nézve pedig az államot illeti. Egyes pontok szervezik a város belél étét, 
pallos-jogot adnak, kegyúri jogot a jezsuiták egykori templomára, mely a 
várostemplom nevét veszi föl, biztosítja a városnak a kaduczitást, meg
erősíti a városnak a nem katholikusok ellenében való korábbi intézkedé
seit s végül a 21-ik pont megadja a városnak ezímerét, melyben az ott 
látható három hegy középsője a Mecseket, a jobb felőli az arany-hegyet, 
a bal felőli a Tettye-hegyet a lefolyó Tettye-vizzel jelenti. A betűk értelme : 
„Josephus secundus Maria Theresia.“

Az okmány felolvasása után Sauska beszédet intézett a néphez, 
mely után ünnepélyesen visszavonultak a templomba a „Te-deum“ meg
tartására, mire nagy lakoma következett, három felé osztva a 300-nál 
több vendégsereget, a Pichler-féle házban, a dominikánusokhoz és kapu- 
czinusokhoz. A piaczon pedig népünnepélyt tartottak, hol ökröt sütöttek 
és az emelvényről ezer zsemlyét szórtak le.

Másnap még tovább folyt a lakomázás. Április 21-én megkezdődött 
a kir. város lakóinak összeírása és megesketése. Április 28-án megválasz
tották a 9()-esek helyett a 102-ős bizottságot; majd a szenátorok válasz
tása következett. Megválasztattak: Sthőr György, Layer Pál, Major
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Ferenez, Wiirtli János, Horváth Ignáez, Mestrovics György, Szombathelyi 
Imre, Pichler József, Járányi György, Philippovics József, Soltéi- Antal 
helyett Hölbling Ferenez. Május 1-én közfelkiáltással Blasovics Ferenczet 
választották bírónak, Stliőr Györgyöt tanácsosnak, Layer Pált kapitány
nak. Mestrovics György lett a jegyző s helyette Kuday István szenátor. 
Ezek után elkezdődtek az elkülönítés munkálatai.

1780. év április 26-án tartott vármegyei gyűlésen olvasták föl 1809. 
szám alatt az 1780. évi márczius 28-án kelt királyi rezolucziót, mely sze
rént Pécs püspöki vörös, a szabad királyi városok sorába emeltetvén, 
hasonló jogokkal és szabadságokkal az arról szóló okmányt kiadták. 
Ezzel tehát Bárányavármegye jurisdictiójára nézve Pécstől kiilönváltnak 
tekintendő; az elkülönítésre s Pécs város szervezésére nézve a kerületi 
biztos a királyi küldöttséggel együtt fog intézkedni. E királyi rezoluezió 
mellékletét képezte a fölszabadulási okmány másolata. A fölolvasásra Pécs 
városát is meghívták, melyre annak küldöttsége meg is jelent s megálla
pították, hogy az adók elkülönítése iránti tárgyalásban, mikor a királyi 
biztosok megérkeznek, a vármegye részéről az alispán, főjegyző, az ügyész, 
úgy Boda Imre, Kajdocsy Antal és Petrovics Zsigmond fognak részt, 
venni, kiknek a posták megállapítására a múlt két évi jóváhagyott száma
dásokhoz, a katona tartásra nézve pedig az eddigi kir. rezolucziókhoz kell 
alkalmazkodniok. A vármegye háza, a börtönök, a halálos Ítéletek végre
hajtására szükségelt lér s egyéb kisebb jelentőségű kérdések megoldása 
szükséges lesz.

A bizottság május 19-én ült össze, melyen részt vettek Sauska Antal, 
\'lasics András kir. tanácsos, mint királyi biztosok.

Megállapították, hogy az 1778. év adója 2232 írt 94 krt tett ki. Egy 
portára 688 irt 70B/o kr. esvén, ez három egész portát s egy részletet tesz 
ki. Az április végéig járó adót a város még a vármegyének tartozik fizetni. 
Megjegyzendő, hogy ez összeg csak a militárét foglalja magában.

A vármegyeház területe, mely előbb Keszler-féle birtok s utóbb a 
Madarász-családé, valamint Hadaki-i'éle terület volt, hol a börtönök állottak 
a romokkal s inocheával együtt, a vármegye tulajdonába minden adózás 
nélkül esvén, ezzel a korábbi szerződések megszűntek. A vesztőhely kö
zös maradt az akasztófával (columna infamis) együtt s a két hatóság bűn
ügyi dolgaiban egymást nem háborgatta. A liktor (hóhér) házát, mely a 
falakon belül volt, a vármegye eladta s közösen vettek neki területet a 
falakon kívül. A várostemplom ügyét 1781. év augusztus 1-én kelt királyi 
leirat külön úton rendezte; A templom az eltörölt jezsuitáké volt, kiknek 
vagyona a fundus studiorumra esett, az okmány a templomot végleg Pécs 
városának adta s kötelezte a fundus stúdiumot, hogy 4110 irtot fizessen 
ki a templom részére s ezzel nyerte a jogosítványt, hogy a tanulóifjúság 
áj tatossága elvégzésére használhassa. ‘)

Végre az ügy befejeztetvén, az iratokat jóváhagyás végett a liely- i)

i) Lib. Reg. lib. 52. 311.
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tartó tanácshoz terjesztették, honnét azok csak 1781-ben érkeztek vissza 
és Julius 6-án tárgy altattak. Nehézséget okozott az iratok fölküldése alkal
mával, hogy a püspök s káptalan birtokaira vonatkozó szerződések, me
lyekkel a birtokok jogi minősége megállapítható lett volna, a püspöki 
levéltárban voltak s a vikárius a széküresedés miatt állítólag a felelőssé
get, elhárítandó, az okiratok kiadását megtagadta. A május 21-én 1781-ben 
kelt intimátum szigorúan elrendelte ez iratok kiadását azzal, hogy azokat 
lemásolják és visszaadják. A gyűlésen jelenlévő Nunkovics György pré
post az iratok kiadása iránt most már annál kevésbé akart nyilatkozni, 
miután a Pécsett lévő püspököt is meg lehetett kérdezni. A gyűlésből 
kiküldött Salamon Sándor és Orlovies János a püspöktől ama nyilatko
zattal tértek vissza, hogy az iratok kiadása, miután azok visszajönnek, 
nem ütközik nehézségbe. Kérdés merült föl a vármegyegyülésen, vájjon 
Megyer-puszta Pécs hatóságának területéhez számíttassék-e, melyet egész
ben a pécsiek, nemesek, szerzetesek s egyéb magánosok bírnak. A vár
megye azt 1542. év 35-ik és 1587. év 21. t.-cz. alapján a vármegye ható
sága alá vette.

Miért tette a vármegye ezt a fölszabadítás! okmány nyílt rendelke
zése ellenére, azt alig lehet megérteni. Annyi bizonyos, hogy a fölszaba
dulási ünnepek alatt Pécs nemesei, úgy mint a káptalan, tüntetőleg távol 
tartották megukat. Legalább nincs semmi nyoma, hogy abban részt vet
tek volna.

A fölszabadítást a törvények értelmében, minthogy vételtermészetii 
volt, birtokba vezetésnek (statutionak) kellett követnie. Ezt a kalocsai 
káptalan teljesítette, melyben a vármegye részéről részt vettek: Czindery 
Rókus, Petrovszkv József, Bana Péter, Bésán Imre, Bana Máté, Petrovszky 
Zsigmond, Jeszenszky Emánuel.1) Ezek közül egy se volt pécsi lakos.

A kormány a püspöki szék üresedését nemcsak Pécs város ügyeinek 
rendezésére használta föl, de egyúttal újra rendezte az egész püspökséget. 
1780. év junius 2-án Mária Terézia levelet intézett a római pápához, 
melyben előadja, hogy a zágrábi és pécsi püspökség határai miatt nehéz
ségei vannak, melyek közé a szerémi és boszniai püspökségek esnek. — 
Ennek rendezése végett, főkegyúri jogánál fogva, a pécsi püspökségtől 
több részt elvesz, melyeket a szerémi és boszniai püspökséghez csatolni 
vél szükségesnek, miután a pécsi püspökség oly nagy, hogy a megcson
kítás mellett is elég jövedelme marad a pécsi püspöknek és a káptalannak.2) 
E levélben megjelöli azokat a részeket, melyeket el akart venni, hallgat 
azonban arról, melyek a püspökségnek megmaradnának. Tudvalevőleg a 
török kiűzetése utáni intézkedés a pécsi püspökséget az eredeti szent 
István alapítólevele értelmében óhajtotta visszaállítani. A püspökség ha
tára a Száva volt s csak a zágrábi püspökség közötti határokat nem bír
ták teljesen megállapítani. Mária Terézia által javasolt elvonás megegyez 
a mai állapotokkal, mely szerént a püspökségnek tizenhárom plébániában

1) Lib. Reg. 451. 1. 162. — 2) Lib. Reg. 51. 271.
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mintegy negyvenhárom községe maradt csak meg. A pápa 1780. év au
gusztus 8-án kelt bullájával, Mária Terézia óhaját a pécsi püspökség 
ekképen való rendezésére nézve megerősítette, melyet József császár 1781. 
év február 6-án kelt okmányával a pécsi püspökségnek megküldött. 0 Ez 
okmány legnevezetesebb pontja a kanonokok számának megállapítása. 
Ezeknek száma eddig nyolcz volt, Klimó püspök azonban jónak látta azt 
hétre szállítani, József pedig öregbíteni óhajtotta volna, de hogy egyik
nek se legyen kifogása, megtartotta az eredeti számot, a nyolezat; így 
mondja el maga az okmány. Ugyanaz napról egy másik királyi okirat 
a pécsi püspökséget úgy határaira, mint belső szervezetére újra rendezi. 
A határok, melyeket Mária Tezézia indítványozott, maradtak olykép, hogy 
e területeket a püspök, a káptalan és szeminárium közösen veszítik, kik 
annak tizedeit élvezték. Az 1703-iki diploma a templom részére Vs-ad 
jövedelmet állapítván meg, az eddig (1781. február 6.) 14.000 Irtot tett k i; 
ennek kamata a többi jövedelmekkel az egyház költségeire használandók 
föl, beleértve ebbe az egyházi zenét is, még pedig olyképen, hogy miután 
a kamat 8000.frt, ennek fele a tornyok és más épületeknek fölemelésére 
fordítandó, a fönnmaradó rész fele egy mindkét nembeliek részére építendő 
árvaháznak, másik fele az agg papok pénztárának képezze alapját. A föl
állítás utáni jövedelmek is ugyan e czélra fordítandók. Köteles a püspök 
s a káptalan, mint kegyúr, úgy a templomok építéséről, valamint az isko
lák fölállításáról gondoskodni. A szemináriumot a venerabilis clerus va
gyonából Vs-ad rész illetvén a Jani-féle alapítványból nevelendő növen
dékeken kívül, ez összegből 1700 frt fizetés mellett a budai egyetemre tíz 
növendék küldendő; a pécsi szemináriumban, mikor azt teljesen szerve
zik, legalább harmincz tanuló képezhessék, kiknek rektora a lakás és 
étkezésen kívül mit se kap; a spirituális és viczerektor fizetéseit 200—200 
írtban állapítja meg, a lakás s étkezésen kívül. A theologia tanítására 
négy tanárt jelöl. A bosznai és püspöki szemináriumra a pécsi deczimák 
átengedésén kívül még 10.000 Irtot tartoznak fizetni. Az agg papok 
alapja csak 28020 frt, nyugdíjukat 200 írtban állapítja meg. Elrendeli 
külön ház szervezését, hol az étkezés, lakás s egyéb szolgálatok fejében 
fizetésükből 100 frt levonandó lesz.

E rendelkezések a püspöki megyét, helyzetét nemcsak teljesen meg
változtatták, de egyúttal a legnagyobb zavarba ejtették, mert sem az ala
pul fölhozott 147.000 frt, sem az okmányban ezen fölül említett 52.000 frt 
nem volt meg. Innen lehet, hogy Kuller József, ki a pécsi püspökség 
történetét irta meg s azt 1781-ig vezette, a püspökség ez átalakulásáról 
meg sem emlékezett.

Ez átalakulásokhoz járult a megyében a pécsváradi apátság meg
szüntetése, melyet Élez de Kempenics Hugó pécsváradi utolsó apát halá
lával, a budai egyetem czéljaira fordítottak. i)

i) Lib. Reg. 22. 225.
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A bellyei uradalom is, melyet Eugén herczeg halála óta a magyar 
kanczellária kezelt, új urat nyert Mária Krisztina főherczegnőben 1780-ban.

Ily körülmények között és Pécs város fölszabadulása ünnepeinek 
teljes lezajlása után nevezte ki József császár 1780. év junius 23-án ga- 
lántai Eszterházy Pál grófot pécsi püspöknek. Eszterházy korábban pálos
szerzetes volt; tanulmányait Rómában végezte, kétszer volt a szerzet pro- 
vincziálisa. 17G9-ben prior generális s mint ilyen látogatta meg 1770-ben 
a pécsi pálosok szerzetét. A pápa öt infula használatra és mellkereszt vi
selésére jogosította föl; azonban elhagyva a szerzetet, váczi prépost és mint 
ötven éves férfiú pécsi püspök lett. Pécsre való bevonulását a pápai meg
erősítés után, 1781. év május 29-én tartotta meg. Előző napon az üszöghi 
kastélyban a hintókon kimenő vármegyei urak serege üdvözölte. Más
nap Tolna- és Bárányavármegye alispánjai fényes kísérettel vezették 
Pécsre. A kőhidnál, mint városi határnál, a város jegyzője fogadta beszéd
del. A  város kapuinál a város bírája s tanácsa, a pálosok szerzeténél a 
káptalan, hol a prépost a keresztet nyujtá neki csókolásra s ő a népet szen
telt vízzel meghintette; itt a bevonulás a körmenet jellegét öltötte. A 
püspök ugyanis 1781. év április havában székesegyháza részére megsze
rezte szent Fausztinusz ereklyéit, melyeket Mohácsig magával hozott, itt 
Himesházán, P.-Szt.-Erzsébeten át szállították Pécsre a pálosokhoz. Ide ér
vén, a püspök egyházi ornátusba öltözött, az ereklyét megtömjénezte, me
lyet a menetben nyolcz plébános vitt a vártemplomig, hol a püspököt 
Nunkovics prépost üdvözölte ékes latinsággal, majd Szányi lektor föl
olvasta a kinevezési okmányokat, mit „Te-deum“ követett.

Az új püspököt papságával együtt nagyon fontos teendő várta volna, 
t. i. az 1781. év február 6-án kelt József-féle diploma keresztülvitele. A 
püspök azt oly módon, mint ott előiratott, keresztül nem vihette. A kér
dés tehát csak a körül foroghatott, vájjon legalább részben teljesítsék-e a 
legfölsőbb akaratot, vagy sem? Úgy látszik, a püspök arra határozta el 
magát, hogy a József-íé\e újítások egész seregével szemben várakozni 
fog legalább is addig, míg az erőnek engedni lesz kénytelen. Elő
kelő, gazdag s a dinasztia iránt mindenkor hű s odaadó családból való 
származása, igazi egyházi neveltetése, korábbi tevékenysége, melyben 
József a jövőnek zálogát láthatta, biztosították őt legalább saját szemé
lyére, ki épen azért igen helyes fölfogással megmaradt abban az egyházi 
körben, melyet a végzet neki szánt s a politikai dolgoktól lehetőleg tartóz
kodott és csendesen élt a pécsi palotában és szent-lászlói nyaralójában, 
melyet ő építtetett.

1Y82-bcn kapta Baranyavármegye új főispánját, Végh Pétert, kinek 
kinevezését a vármegye 1782. év május 8-án tette közhírré. Ugyanekkor 
a vármegye néhány tagját el küldötte őt üdvözölni, ki Pestről junius 9-én 
irt levelében beiktatását julius első napjaira tűzte ki.

A megérkező főispánt Baranyavármegye határánál, a hidasdi király- 
hídnál várta a vármegyei katonaság és lovasság. Hidasdon néhány napot
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töltött, melyek előkészülettel s a vendégek bevárásával teltek el. Beiktató 
kir. biztosnak őfelsége a pécsi püspököt nevezte ki, ki mindent megtett 
az ünnepély emelésére. Pécs városának díszöltözetei, melyek a lolszaba- 
dulás ünnepélyén szerepeltek, ismét napfényre kerültek. Az ünnepélyes 
bevonulás július 8-án történt. A menet a király-utczán (akkor nagy-utczán) 
és a barátok-utczáján húzódott végig a püspöki várba, honnan elsőben a 
várostemplomba mentek istentiszteletre és innen a vármegyeházára. A 
fölvonulásban a vármegye összes tagiain kívül: Lymburg Styrum  Károly 
gróf, Széchenyi Ferencz gróf, Eszterliázy Ferencz gróf, Lymburg S ty 
rum János gróf, Perényi Imre gróf, Forgách gróf, pókatelki Randa Miklós 
apát és ifjú Végli István vettek részt. A vármegyeházán a kinevezési ok
mány fölolvasását az ünnepélyes eskü követte, mire a pécsi püspök beszé
det mondott s az új főispánt bevezetettnek jelentette ki. Erre a főispán, 
alispán és Sauska Ferencz főjegyző mondottak beszédet. A vármegyeházáról 
ismét a várostemplomba s onnét a püspöki várba húzódott a nép öröm- 
ujongása között a menet. Másnap azonban rendes és csendes közg\dilést 
tartottak. Végh Péter ép úgy, mint előde, rendes hivatala mellett csak 
mellékesen viselte a főispáni méltóságot s már a beiktató közgyűlés lezaj
lása után elhagyta a vármegyét. Ezután csak az évek őszén találkozunk 
vele újra, mikor néhány napot tölt Pécsett. 1784-ben pár hétig időzött 
Pécsett, de nem főispáni minőségben, hanem mint királyi biztos, hogy a 
káptalan és Pécs városa között a kiegyenlítést megkísérelje.

A Pécs városa fölszabadulását kancsal szemmel nézők csakhamar 
megkezdték ellenségeskedéseiket. Elsőben is a vármegye tiltotta meg a 
városnak, hogy a város saját piaczán a hal árát ne szabályozhassa, mely 
természetesen az úri elem érdekeit sértette. Majd Pécs nemesi lakói emel
tek panaszt a vármegyénél, hogy a domestica és a plébános fizetése iránt 
a város őket is megadóztatja, mire a vármegye hivatkozva az 171ö. évi 
77. t.-czikkro, a nemesek adómentességét rendeli el. A leghevesebb támadó 
azonban a pécsi káptalan volt, mely ez időben veszítvén el drávántúli tize
deit, a püspöki megye megcsonkításával ingerült kedélylyel nézett a föl
szabadulás folytán támadt újabb megcsonkítás elé. Az összeg, melyet a 
káptalan veszített, tetemesen nagy volt. A peresített tételek összegét Pécs 
városa 1792. évi április 2-án tartott tanácsülésében fölbecsülvén, azt egész 
addig 22.000 írtban állapította meg.

1782-ben protestált a káptalan a vármegye előtt a város ellen, hogy 
az Üröghön és Meszesen kilenczedet és tizedet követelt, hogy a Melczer- 
lele házat fölbecsülték adó alá, hasonlóan a balokányi malmot s a Tettyc 
vizén lévő kalló-malmot. Több pontban meg is indokolták s az indoko
lásban legérdekesebb az, hogy a fölszabadulást törvénybe nem iktatták 
s másokra nincs hatálya. Pethő József kanonok pedig azért protestált, 
hogy a város budai külvárosi házában a nyári bormérést nem engedte 
meg, mely protestátió azonban csak mellékes ügyként szerepelt.

A város se maradt tétlen, mert dikáit nem állapíthatták meg a káp
talan nyakassága miatt, mely az okiratokat, melyekkel a pécsi határban



Ä SZABAbSÁGHARCZTG. Bit

lévő nemesi és nem nemesi birtokok minősége megállapítható lett volna, 
nem adta k i; ez és egyéb az ügy végleges lebonyolítását gátló akadályok 
megszüntetése végett nem egy föliratot terjesztett a helytartótanács elé. A 
helytartótanács még 1782-ben királyi határozatot küldött le a dika megál
lapításának kérdésében s kívánta, hogy Megyer pontos térképét küldjék föl 
és Pécstől való távolságát jelöljék meg. A káptalannak a királyi biztosok 
irányában tanúsított vétkes tartózkodása (culposa resistentia) pótlásául el
rendelte, hogy a káptalannak csak azok a birtokai ne essenek adó alá, 
melyeket 1717 előtt szereztek; hogy Csurgó iránt, melyet Üröghöz 
akar számítani, indítson pert; hogy a káptalan mészégetője, a térkép sze
rént, nyilvánvalóan Pécs határába esvén, alkalmazkodjék a királyi rezo-

A pécsi püspök szent-lászlói nyaralója a plébánia-templommal.

lucziókhoz. Utasította a prépostot, hogy az okmányokat mutassa be és 
Pécs városát is elutasította azzal a kérelmével, hogy Meszest (mely már 
akkor a káptalané volt) megválthassa, mert ez a magánjog kérdéseibe 
ütközik.

A káptalan nem tehetett egyebet, mint hogy a város ellen pereit 
megindította s a dolog természete szerént Pécs város bírósága előtt, me
lyeket az első fokban elvesztvén, a várost minden telhető módon akkép 
sanyargatta, hogy kénytelen volt ezekért a vármegye előtt (bár siker nél
kül) panaszt emelni. Ugyancsak a vármegyéhez fordult a város egy kül
döttség iránt, mely a papi birtokokat a kir. rezoluczió értelmében össze
írja, mert a káptalan az okiratokat most sem adta ki s az összeírást ily 
módon teljesítették is.
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1884. év január 1-én kelt intimátum szerént őfelsége Végh Pétert, 
Baranyavármegye főispánját az ügy lebonyolítására királyi biztosnak ne
vezte ki oly utasítással, hogy a felek között a kiegyezkedést kísérelje meg, 
annak módozatába azonban ne avatkozzék; ha a felek nem egyezkedhet
nének, a peres részekbe vezesse be a várost s a káptalan csak birtokon 
kívül folytassa perét, mint azt az 1782. év márczius 26-án kelt ultimátum
ban jelezte, a perek ez esetben folyjanak tovább, melyekről a vármegyétől, 
valamint a kir. biztos működéséről kimerítő tudósítást vár.

A káptalannak Pécs város ellen annak kicsapongásai miatt emelt pa
naszát, valamint Pécs nemeseinek ugyanez időben kelt panaszát a vár
megye a kir. biztoshoz utasította.

Végh Péter Barányavánnegye főispánja, ki egyáltalán nem tartózko
dott Pécsett, megjött, hogy az egyességet megkísérelje és 1784-ben október 
25-től egész november 15-ig itt töltötte idejét a nélkül, hogy a káptalan
nal valamire mehetett volna. Ez nem adta ki az okmányokat, bár mint 
hiteles helyről, azt okvetlen ki kellett volna adnia. A káptalan azonban 
ellene szegült az egyezkedésnek, sőt annak is, hogy birtokon kívül foly
tassa pereit. Azonban, hogy Végh a helyzetet tisztázza, nyomozás útján 
összeállított egy táblázatot, melyben a káptalannak, templomnak, szeminá
riumnak, az elhunyt Kiimó püspöknek összes pécsi birtokai jogi termé
szetük szerént osztályozvák. Ama birtokok után ugyanis, melyeket a káp
talan adomány útján nyert, vagy melyek adományi természettel bírtak, 
miután a neo acquistica comissio Pécsett több birtokot adományozott, még 
mielőtt a püspök azt megnyerte volna, a káptalantól nem követelhettek 
adót. E táblázathoz, mely a területek nagyságát is jelezte, térképet is csa
tolt a kir. biztos, melyen a tulajdonosok külön-külön színeket nyertek s 
a teljes áttekintést megkönnyítették.

Ez összeállításból látható, hogy Iüimó püspök örököse, Kiimó György 
kapitány, a belvárosban öt házat, a budai külvárosban két malmot bírt 
(köztük a papir-malmot. is ); külsőségben pedig huszonnyolcz helyen volt 
földje, rétje, szőllője.

Végh Péter működésének eredménytelenségéről a várost már novem
ber 10-én értesítette s ugyan a helytartótanácshoz is fölterjesztette kínos 
munkájának eredményét.

Ha a perek csak oly egyszerűek lettek volna, mint a hogy itt a 
könnyebb áttekintés végett kivonatosan ecseteljük, úgy a kérdés megol
dása tán nem ütközött volna nehézségekbe, de a kérdés alatti birtokok 
nagy tömege s az egyes birtokoknál a jogi állapotok különfélesége a meg
oldást igen megnehezítette. Fölsőbb határozatok elsőben is két felé osz
tották az anyagot akként, a mint azt vagy a határperek sorába lehet 
vezetni, vagy a vita alatti területek a határokon belül feküsznek. A határ
pert, mely íoképen Csurgóra vonatkozott, a királyi tábla előtt kezdte meg, 
honnan József uralma alatt a kerületi táblához került, majd ismét a ki
rályi tábla folytatta azt; hozzájárultak a kisebb perek. Mindezeket a káp
talan, hogy röviden végezzünk, elvesztette; a városi iratok jegyzékei sze-
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ront több ezer forintot fizetett perköltségekben s e kívül meg kellett fizet
nie az ingatlanok után járó, de mindeddig megtagadott adóhátralékokat, 
melyek szintén több ezer forintot tettek ki. A szükségben lévő város meg
tagadott adói s a káptalan folytonos pervesztesége igen elkeserítette a 
kedélyeket s így megtörtént, hogy a káptalan oly ütést mért a városra, 
melynek következményeit maga se láthatta, de melyet a város hosszú 
évtizedeken át sínylett.

1785. év junius 1-én keserűen érdekes közgyűlése volt a vármegyé
nek. Őfelsége, sárvári és fölsővidéki Széchenyi Ferencz grófot, Tolnavár
megye főispánját nevezte ki Somogy-, Baranya- s Szerémmegyék tőispáni 
adminisztrátorává, ki a pécsi püspök, valamint Pejachevich Károly gróf, 
Kajdocsy Ferencz tolnamegyei alispán és egyéb vidékiek jelenlétében az 
ülést megnyitotta. Az okmányokat fölolvasták, mire Petliő Imre főjegyző 
a vármegye nevében magyar beszéddel üdvözölte Széchenyit. Az admi
nisztrátor, ha nem volt itt, élénk levelezésben állott a vármegyével, ha 
pedig itt volt s kirándult a vidék egyes falvaiba, megjegyzéseit a köz
gyűléssel közölte. így az 1785. év október 1-ei közgyűlésre hét község
ről nyújtotta észleleteit, minők például Biikkösdről: nincs táblája, melyen 
a falu nevét s számát fölirva látta volna; adókönyvét (porczió-könyv) 
nem irta a szolgabiró alá; temetője a falu közepén van. Panaszkodnak a 
lakók, hogy úrbéres szolgáltatásukon túl terheltéinek. A lakosság bál
námét, a kurrenseket magyarul kapja. Nincs éjjeli őr s nincs előkészület 
lűz esetére.

A  többi falu fölötti megjegyzései is igen érdekesek, melyekből lát
szik, hogy a falvakat a mostani század nívójára akarta emelni. Ilyenek 
például, hogy egyik községben egy koldus lakik, hogy a községi csősz 
putriban lakik, hogy a pásztort a község egyesei tartják.

Széchenyi főispáni adminisztrátornak más egyéb ügyekben olyan 
minden felé kiterjeszkedő, a közigazgatás, törvénykezés, ipar, katonai és 
kincstári ügyek minden ágára kiható figyelmét tapasztaljuk, mely azután 
a legkisebb dolgokra is kiterjedt, hogy szinte bámuljuk úgy tehetségét, 
mint tevékenységét. Mellette a szorgalmas, de már öregedni kezdő Hojtsy 
Mihály alispán tevékenysége egészen eltörpült. De szükség is volt ilyen 
példányképül szolgáló egyéniségre, mert a régi s részben elavult intéz
ményeket újak váltották föl. Még föl sem ocsúdott a vármegye ámulatából, 
mely a türelmi rendelet folytán meglepte s nem is tudta magát abba még 
beleélni; mutatják ezt erre nézve kiadott rendeletéi s intézkedései, me
lyek még mindig a régi elavult rendeleteken rágódnak: mikor új megle
petések érték, szakítva egészen a hagyományos rendszerrel.

1785-ben kapta a vármegye az új bíráskodási vendre vonatkozó 
rendeletet, melyet valahogy csak meg tudott volna emészteni, ha azt 
nyomban egy másik rendelet nem követi, mely a czím alatt, hogy a köz
teendők kezelésére újabb módozatokat rendel, a korábbi és már megszo
kott rendet teljesen átalakította. Ezzel ugyanis az egyes hatóságok körét 
teljesen elvette és máshova utalta. Az egyház, a vallás, a katonaügy, az
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adózások, adóösszeírás, egészségügy, az akkor közkeletnek örvendő ezi- 
gányok polgárosítása, magánjog, közigazgatás és úrbéri kérdések ügyének 
kezelését akként szabályozta, liogy számtalan dolgot a vármegyékhez 
utalt, melyek korábban a helytartótanács körébe tartoztak és melyekben 
a vármegye magát járatlannak és ügyetlennek tartotta. Viszont elvett a 
vármegyétől oly jogkört, meiylyel azelőtt tényleg bírt és melynek bírá
sától nem tudtak elszokni. Széchenyi adminisztrátor mindezekbe könnyen 
beletalálta magát. Előtte a főkérdés a tényleges eredmény volt; a vár
megyei közgyűlés, mint egy minden hóban előforduló színdarab, kevés 
érdekkel bírt. Hoitsy Mihály alispánt hagyta szerepelni továbbra is, ő a 
vidéken eredmény után törekedett és alig jelent meg a közgyűléseken.

Talán ennyi újítás és ily ügyes kezek mellett sikerült volna e nagyon 
lojális és engedékeny vármegyében eredményt elérni, ha a reformokat újabb 
és újabb reformok nem követik, melyek egészen megemészthetetleneknek 
mutatkoztak. Ugyanis 1785-ben újabb rendelet érkezett, mely az adó kér
désében egyelőre csak az adó beszedését hagyta a vármegyének, köteles
ségévé téve, hogy a behajtott pénzeket a sóhivataloknak adja át, me
lyeket adóhivatalokká alakított. Pécsett volt fölállítandó a kerületi adó
pénztár, melynek kezelésére külön embert Ígértek. A főszámvevői állást a 
vármegyénél beszüntették s a főszámvevőt a kerületi pénztárhoz helyezték, 
röviden : a közigazgatást a pénzügytől elkülönítették. Magától érthető, hogy 
mindez intézkedések csak átmeneti jelleggel bírtak és melyeket ép azért, mert 
az elérendő czél ismeretlen volt, vagy jobban mondva, mert azt félreismer
ték, a változásoknak se czélját, se leendő eredményét sem a tömeg, sem 
az elavult rendszerhez hozzászokott és tespedésben növekedett nemesség, 
melyhez eddig a szabadabb gondolkozásnak még szellője se fért, se föl
fogni, se megérteni nem tudta és annál kevésbbé méltányolta.

Hozzá kell ehhez tennünk azt is, hogy a vármegye, habár azt ha
tározottan nem mondotta is ki, az összes eljárásban a törvényes eszközök 
mellőzését, sőt a törvények megsértését látta. Innen van, hogy míg előbb 
a jegyzőkönyvekben mindenütt a kanczelláriai rendeletekről, ultimátumok
ról szóltak, mert hisz hosszú évtizedeken át szintén csak így kormányoz
ták az országot, addig József császár uralma alatt többnyire az uralkodó 
akaratát említi föl a jegyzőkönyv.

Az újításokhoz tartozott az is a többek között, hogy a tisztújítást 
megszüntették egész csendességben. Már Végli Péter nem tartott tisztújí
tást, holott szükséges lett volna, hanem akként járt el, hogy az ürese
désbe jött helyeket előléptetésekkel maga töltötte be, mi átmeneti intéz
kedésnek tekinthető. 1786-ban azután egy elég sérelmes módon fogalmazott 
ultimátummal Hoitsy Mihály alispánt és királyi tanácsost is megfosztotta 
állásától, részére, mit eddig nem gyakoroltak, teljes fizetését rendelte el 
nyugdíj gyanánt, mert tekintve, hogy a politikai kormányzat főképen az 
alispán kezeiben összpontosul és hogy a dikasteriumok határozatai mellett 
őfölsége megállapodásainak végrehajtása ahhoz való alkalmazkodást, szor- 
galmasságot és teljes lélekkel való odaadást kíván: azért kívánta az alispánt
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nagyobb kegyben részesíteni és azért rendelte el a nyugdíjat és tekintve, 
hogy ezután azok a főispán helyét pótolják, szüntette meg a választást 
és a hivatalok a kir. biztos útján töltettek be és alispánnak Sauska Fe- 
rencz kir. tanácsost nevezte ki.

Az intimátumot az 1786. év márczius 6-iki ülésben olvasták föl, mi
kor Iloitsy  Mihály rövid magyar beszédben előadta, hogy az új rendszer 
behozatalával Széchenyi adminisztrátortól nyert hatalmat és pecsétet Sauska 
Ferer.cz kezeibe bocsájtja. Sauska és utána Pethő Imre főjegyző a vármegye 
nevében rövid latin szónoklatot tartott és a vármegy egy ülés le verten 
oszlott szét.

Innen kezdve azután csak eleinte volt néhány közgyűlés. Augusz
tus és szeptember hónapokban már csak mindennapi dolgokat látunk. A 
jegyzőkönyveket sem így nevezik, hanem naplóknak (diarium), mely ügyek 
elintézésében, hogy kik vettek részt, azt föl se jegyezték, mert csak a 
hivatalt viselő egyének az alispánnal élükön gyakorolták a jogszolgálta
tást. Az újítások azonban folyton követték egymást. így 1786-ban jött az 
adószedés újabb rendezése, a hajózási igazgatósági hivatal fölállítása, újabb 
intimátum a vallási ügyekre, másik a nem katholikusok iskoláit szabá
lyozó rendelet, a kerületi pénztárak szervezése, a gyógyszertárak szabá
lyozása, a tanulók ösztöndíjainak szabályozása, a vegyes házasságoknál 
a katholikus papságnak adott reverzálisok kérdése, az egyházi alapok sza
bályozása, az ügykezelés újabb rendezése és az ég tudja mi minden. A 
régitől teljesen elütő szokással, hagyománynyal és előítéletekkel ellentétes 
dolgok, melyeknek ily gyors egymásutánban felét se lehetett végrehajtani. 
A vármegye naplói tele vannak ilyen különféle rendelkezésekkel. A főis- 
páni adminisztrátor ezek mellett szorgalmasan dolgozott, mert határozatai 
és utasításai tömegesen jöttek. Nem lakott ugyan Pécsett, de leveleinek 
keltezése után 6—7 napra már a gyűlés asztalán elintézést nyertek. Min
den fontosabb ügyet az adminisztrátorhoz küldött a vármegye; tanácsa és 
helybenhagyása nélkül mit se tettek. Ezenkívül is tömegesen jöttek a 
minden kicsinységre kiterjedő fölsőbb utasítások, úgy liogy a vármegye 
tulajdonképen a közügyekkel alig foglalkozott, hanem csupán az utasítá
sok és rendeletek érvényesítésével.

1786. év november 9-én vezették be József császárnak 42616. sz. ulti
mátumát, mely Budán 1786. év október 6-án kelt és behozta az iskolákba 
a német nyelvet. Az eredeti nyomtatott okiratot, melyet József imperator 
maga irt alá, a jegyzőkönyv írója benhagyta a naplóban és az ma is ott 
van. November 15-től kezdve már németül vezették a vármegye jeg yző 
könyveit, melyeket, úgy látszik, Petrovszky  Sándor irt, ki a magyar urak 
közül talán legjobban tudott németül, hanem dicséretére válik az a rossz 
németség, melylyel azokat megírta. Például : No. 1903: „Der Bárány avá- 
rer Bezirk Oberstulrichter sendet ein den Ausweis derem sämtlichen Stif
tungen, welche in dem Baranyavárer Bezirk bestehen sind.“ Arégzés: 
„Dieser wird unterdessen bis aus dem rückständigen Mohacser Bezirk ein 
gleicher eingesendet wird unter die Acten geleget.“ Képzelhető, hogy
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hasonló föliratok mily derültséget keltettek a német urak között, lia egy
általában nevetni tudtak. Itt-ott azután, mikor nagyon kifárasztotta a jé 
urakat a szótározás, eldobták a sulykot és néhány latin szövegű végzéssel 
könnyítettek leikükön.

Ilyen körülmények között azok, kik a hivatalokra nem szorultak, 
vagy kiket az előmenetel nem sarkalt, ott hagyták hivatalaikat. így az 
1785-ik év elején elhunyt Kardos János második alispán fia, András, 
atyja halála után hivatalt vállalt ugyan, de az új rendszer behozatala 
után leköszönt. Ellenben másokat, kiket nem jó szemmel néztek, egysze
rűen kidobtak. Nem volt itt se vizsgálat, se fegyelmi eljárás. A főispáni 
adminisztrátor egyszerűen mást nevezett ki helyére és utasítást adott, hogy 
az ekként kiejtettet értesítsék. Mások ismét előmenetelüket érték el az új 
légkörben. így Kapuváry Károly, ki a vármegye főszámvevője volt és 
mint ilyen a külön hivatalt képző kerületi adópénztár főnöke lett, Tolna- 
vármegye alispánjává lépett elő. Vármegye? Tulajdonképen nem, mert a 
vármegyék nevét is megszüntette és egyszerűen kerületekké alakította az új 
rendszer. így Baranya vármegye is „Pécs-kerület“ nevet vett föl és nem hasz
nálta többé czíineres pecsétjét. Pecsétje a magyar czímer volt körirással.

1785- ben hozták ide Győrből az akadémiát, mit az időben József 
császár különös kegyelmének tekintettek, mi nem is más, mert Széchenyi 
Ferencz gróf főispáni adminisztrátor, hihetőleg fölsőbb utasítás után, igen 
leereszkedően fogadta az érkező vándorokat. Előbb az ifjúságnak osztá
lyonként rendelt lakomát, majd az érkező tanárokat vendégelte meg. Eb
ből tudjuk, hogy Győrből csak kilencz tanár jött. Az akadémia kifejlődése 
és fölvirágzása pécsi időzésére esik. A péeskerülcti főigazgató akkor széki 
Teleky  József gróf volt, ki az akadémia fölött is, mely a mai főgimná
zium épületében nyert elhelyezést, a legfőbb felügyeletet gyakorolta. Rend
kívül művelt ember és jó szónok volt, kit az ifjúság Mercur és Apollónak 
nevezett mindjárt bevezető beszéde után. Azért Írja róla a költemény:

Interea Phoebus Delo De Iphi que relicto 
Hic responsa dabat . . . .
(Ime Phoebus elhagyva Delust és Delphit 
Itt kezdett megszólalni . . . .)

A fiatalság is szerényen viselte magát és szives látogatója volt a 
Klimó által alapított könyvtárnak, mely történeti és ó-klasszikus műveivel 
tündökölt.

Az akadémia idejöttét egy évre megünnepelték. Idejöttekor Ballai 
György tanár és egy évre Ogyich István, az ismert kanonok-költő éne
kelték meg az eseményt latin versekben.1)

A szomorú korszak homályában az akadémia élete is elvész, nincs 
annak semmi nyoma, mintha nem is létezett volna. Idegen volt neki a 
légkör, melyet beszívnia kellett és nem adhatott magáról életjelt.

1786- ban törölte el József császára szerzeteket. Pécsett voltak akkor 
a pálosok, a dominikánusok, a szentágostoniak és kapucinusok. Tehát

p Püspöki kir. Mise. X ll., XUI.
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egyedül a ferenczrendii szerzetet tartotta fönn. A Jakab-liegyen voltak a 
deficiens papok, kik szintén bizonyos klastromi szabályzat alatt éltek. A 
vármegyében mint birtokosok szerepeltek a pozsonyi apáczák. Az eltörlés 
áldozatául esett a másodfokú Klarissa-néne, ki Klimó püspök idejében 
mint leánytanitónő telepedett le Pécsett, valamint az összes ájtatos tár
sulat. így a vártemplomban volt az oltári szentség társulata, a pálosoknál 
a scapulare-társulat, a szentferenczieknél a chordigérák társulata, a kapu
cinusoknál a terciariusok, a dominikánusoknál a szent Monika öve tár
sulat, míg a jezsuitáknál lévő agonia Christi társulat valószínűleg a jezsui
ták eltörlésével szűnt meg.1) A társaságok többnyire kis alaptőkével is 
rendelkeztek. Mindezek eltörlése egyszerű rendelettel történt. A vármegyét 
nem is értesítették, csakis az adóhivatalt bízták meg az ingóságok árve
résével, míg az ingatlanok állami kezelés alá kerültek s úgy a pálosok, 
mint az apáczák birtokai fundus studiorummá váltak és jelenleg is azok. 
Egyéb szerzeteknek nem voltak számbavehető birtokai. Az ingóságokhoz 
tartoztak a templom-szerelvények is, melyeket szegényebb községek vásá
rolván meg, azok templomában ma is láthatók. így van pl. Felieden a 
pálosok templomának hajdani oltárképe stb.

Széchenyi Ferencz adminisztrátor, kit a naplók „actualer Oberge
span“ elnevezéssel jelölnek, 1786. év végéig maradt meg e minőségben. 
Ez év deczember 15-ével találunk jegyzést a naplóban, hogy őfelsége mi- 
liáldi Splényi József bárót nevezte aktuális főispán- és kir. biztosnak a 
pécsi kerületbe. Innen kezdve őt látjuk itt működni, nem ugyan olyan 
éberséggel, mint elődét, de ugyan olyan tevékenységgel. A jegyzőkönyve
ket most elkülönítették s azt, mit ők politikának neveztek és mi a lefelé 
irányuló közigazgatást és bíráskodást tartalmazta, külön jegyzőkönyvben 
latinul vezették. Ellenben a fölsőbséggel való érintkezést, a katonai és 
pénzügyi dolgok naplóját németül Írták. A vármegyei ügyeket csak 
aprólékos perek, házasság-elválási ügyek és bűnügyi kérdések képezték, 
melyeket láthatólag kedvetlenül tárgyaltak.

A visszaalakulás 1790. év elején történt. Az utolsó félév naplójegy
zetei teljesen hiányoznak, a hamvaiból kikelt vármegyét a hamvak többé 
nem érdekelték.

1790. év február 2o-én a vármegye s most már mint valóságos vár
megye, rendes közgyűlést tartott. Splényi József báró nem „actualer Ober
gespan“ többé, hanem Tolnavármegye főispánja és Baranya-, Somogy- 
vármogyében főispáni adminisztrátor, mely tisztességre újabban nevezték 
ki. Jelen voltak e közgyűlésen a pécsi püspök, ki Végli Péter beiktatása 
óta remetéskedett, püspöki palotájában, a teljes káptalan, Kajdocsy Antal 
alispán, kit e lehangolt évadban mint mohácsi szolgabirót láttunk működni, 
Keresztury István másod alispán, Vay István, a pécsi kerület iskoláinak 
igazgatója és az egész vármegye.

P Haas Gedcnkbuch <8.
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Fölolvasták József császárnak 1790. év jan. 28-án kelt hírneves pátensét, 
melylyel összes intézményeit, melyek, úgy mond, a törvénynyel látszanak 
ellenkezni: visszavonja és az országgyűlés tartását a jövő évre megígéri. 
Fölolvasás után Splényi báró adott gyönyörű (perelegans) latin beszéd
ben örömének kifejezést, mire ékes és édes magyar nyelven a püspök 
felelt, megölelvén Splényi bárót. „A lelkesedés és öröm, mely a karokat 
és rendeket megszállta — Írja a jegyzőkönyv — igen nagy volt (ingenti 
animorum in laetitiam effusione), mert elvesztették már minden reményü
ket egy szebb jövő iránt.

A visszaalakuláshoz segélyül szolgáltak a kanezelláriától leérkezett 
útmutatások, melyekre a vármegye már a következő napokban felelt, de 
melyek inkább egy fölirat jellegével bírtak válaszul a január 28-iki pá
tensre. Ennek szavai is a lelkesedés, az öröm, lojalitás és őlolségében 
való bizalom kifejezései, pámsulva az igazi őszinteséggel.

Már e föliratban fájdalmuknak és félelmüknek adtak kifejezést, hogy 
bárom kérdést a föliratok rezerváltak, úgymint: a tolerancziát, plébániák 
rendezését és a jobbágyoknak földesurukkal szemben való viszonyának 
kérdését. Azokra nézve pedig, melyekről a leiratok még nem emlékeztek 
meg, a vármegye már február 27-én egy tizenhat pontból álló határozatot 
hozott., melyekből nemcsak a József-féle rendszer egyes pontjait világít
ják meg, hanem betekintést is engednek az akkori nemzedék fölfogásába, 
mely napjaink fölfogásától sokban különbözik, de mely hazafias, vallásos 
és békés. E határozatok az akkori kinevezett vármegyei hivatalnokok tör
vényességét el nem ismerik és óhajtják a mielőbbi tisztújítást, bár azután 
nagy részt ugyanazokat választották meg. Pécset, mint szabad várost, az 
alispán fönhatósága alól újra elvonták, az „Assistenz commando “-t, mely 
a mi csendőreinket pótolta, megszüntették és utasítást adtak, hogy az 
élelmezés tőlük megvonassék. Föliratot készítettek, hogy a szemináriumi 
javak kezelése adassék vissza a káptalannak, melyet József császár alatt 
a többi állami és eltörlött szerzetek javaival együtt egy külön hivatal kezelt.

Ez kezelte a plébániák interkáláris jövedelmét is, melynek megváltoz
tatását szintén kérték. A házassági ügyeket elvették a világi bíróságtól és 
átadták ismét a szentszéknek. A középiskolákban a tannyelv ismét magyar 
lett a latinnal együtt és a német nyelvvel azonnal fölhagytak.

A népiskolák részére egy sok!ágból álló bizottság küldetett ki azok 
megvizsgálására azzal az utasítással, hogy csak az fogadandó el, a mit 
abban jónak találnak. (Különös harag volt egy „Lesebuch“ és egy másik 
könyv ellen, mely az emberi test anatómiáját ismertette és melyben nagy 
erkölcstelenséget láttak.) A tandíjakat újra megszüntették. A püspökhöz 
iratot intéztek, hogy az 1550. évi 13. t.-cz. alapján az üresedésben lévő 
kánoniákat töltse be.1) A vármegye régi pecsétjét visszaállították, a sír
boltok használatát újra behozták.

!) Összesen öt stallum volt üresedésben. Egy előléptetéssel hármat betöltött a 
kormány 1790-ben. Nunknvich  halálával új üresedés támadt, mely csak 1792-ben töl
tetett be.



A SZABADRÁGHARCZTG. 619

Föliratot szerkesztettek, hogy ne tegyen ide a kormány német, hanem 
magyar katonaságot. Fölirtak azért, hogy az államilag kezelt fundá- 
cziók és különösen az agg papok pénztárát, a nevelésügyre fordítandó 
pénzek alapítványait régi mód szerént kezeljék. Kimondotta továbbá a vár
megye, hogy a három elmúlt évi adószaporulatot, miután törvényileg jóvá 
nem hagyták, nem lehet megfizetni. Kérték végül a helytartótanácsot, 
hogy a pálosok javai adassanak vissza s a kapuczinusokból még Pécsett 
lévő három egyén részére adassék meg a szerzet.

E határozatok és általán a vármegye akkori működése élénken em
lékeztetnek az 1759-iki álla
potra, mely egy csendes 
forradalom jellegével bírt, 
mely azonban oly békés, 
minő csak a magyar jel
lemnél lehet.

Splényi báró már ja
nuár 25-én, mikor a meg
nyitó közgyűlést tartotta, 
kapta meg kinevezését a 
temesi főispánságra és bár 
egy ideig még itt lakott, 
a megyei ügyekbe többé 
be nem folyt.

1790-ben vettea várme
gye volt főispánja, Végh 
Péter levelét, melyben elő
adta, hogy régi székére is
mét visszahivatván, a vár
megye jóindulatára és ba
rátságára támaszkodva, a 
tisztújítást április 7-ére kéri 
kitűzni, mely 4 alkalommal 
a volt alispánt, Kajdocsy 
Antalt, közfölkiáltással újra P E T R O V S Z K Y  ZS I GMOND

megválasztották. Másod al- Baranyavármegye alispánja.
ispán lett Petrovszky  Zsig- — A bükküsdi kastélyban őrzött festményről. —
mond, főjegyző PethőImre,
főbíró Pécsett Mészáros Pál, Baranyavárott Szokulyi József, Siklóson Boda 
József, Mohácson Bésán János, Szent-Lőrinczen Madarász József, Hegy
háton Herscliing János.

Valamint a vármegyei karokat és rendeket József császárnak febr. 20-án 
bekövetkezett halála nem tette nyeglévé, úgy másrészt II. Lipót leiratára, 
melyet ugyané vármegy egy ülésen olvastak föl, lojálisán, de bátorsággal feleli 
a vármegye, hogy a mennyiben őfölsége a január 28-án kiadott pátensben tett 
ígéretéhez képest az ország szabadságát sértetlenül fönn fogja tartani és a
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megígért és megtartandó országgyűlésen a karokat és rendeket újra meg
vigasztalni kegyeskedik; ezek a legnagyobb bizalommal fordulnak őfelsége 
felé, ígérvén a hozandó határozatok legszigorúbb betartását.

Es II. Lipót meg is tartotta Ígéretét; már 1790-re országgyűlést 
hirdetett. Az egész ország és vele Baranya is erősen készült, hogy a régen 
és nehezen várt alkalmat föl fogja használni. Követül Baranyavármegyé- 
ben Kajdoesy Antal alispánt és Czindery Rókust, a pellérdi uraságot 
jelölték. Egyúttal egy bizottságot küldöttek ki az utasítások, jobban mondva 
sérelmek kidolgozására. Május 10-ére az elkészült és nyilvános ülésen 
fölolvasták. Mivel pedig megtörtént az országban, hogy a követek a nekik 
adott utasításokból leengedtek, áramlat indult meg, hogy a követeket a 
nekik adott utasítások szigorú betartására meg kell esketni. Egyik vár
megye a másikra izent és így történt, hogy e vármegye követei is ün
nepélyes esküt tettek  a közgyűlésen és ennek szövegét a jegyzőkönyvbe 
vezették.

Minő volt ez utasítás, azt József császár január 18-iki pátensének kihir
detése után történt megyei megállapodásokból önként lehet következtetni. 
Meghagyták a követeknek azt is, hogy a nevezetesebb eseményekről érte
sítsék a vármegyét, mi meg is történt, többnyire azonban az országgyű
lési megállapodásokat küldték meg.

Az országgyűlés hosszabban tartott, mint azt Baranyavánnegye kö
vetei várták volna. Az öreg és törődött Czindery Rókus elhagyta Po
zsonyt azzal a nyilatkozattal, hogy oda többé gyűlésre nem megy. Az 
alispán ezt a vármegye tudomására hozta és már ki is szemeltek három 
egyént, kik kezűi egy követnek választandó lesz, ha Czindery leköszönne. 
Időközben az alispánnak is eszébe jutottak itthon lévő tengernyi teendői és 
szintén lemondott a követségről. így a vármegye 1791. év január 14-én tar
tott közgyűlésén Kapuváry Károlyt, Tolnavármegye alispánját és Jeszenszky  
Antalt választották követül, kik az eskü letétele után Pozsonyba mentek.

Tudjuk, hogy az országgyűlést a koronázás előzte meg. Az örvendő 
Magyarország a koronázás fényének emelésére, mint általában ismeretes, 
a vármegye nemeseinek bandériumával járult. Baranyavármegye neme
seinek gárdája sem akart elmaradni. 1790. év márczius 27-én határoz
ták el, hogy a törvények értelmében a bandérium költségeit az uradal
mak födözik. A költségek kivetésére egy választmányt rendeltek, a ruhák 
beszerzésével fíésán Gábort bízták meg és fölkérték a püspököt és várost 
a hozzájáruláshoz.

Április 8-ig e munkálatok elkészültek. Az előirányzatot 15.272 írtban 
állapították meg, melyet az uradalmakra aránylagosan kivetettek és uta
sítás szerént elhatározták, hogy a somogyi bandériumhoz fognak csatla
kozni. Igaz, hogy időközben a kamarától leirat érkezett, mely szerént a 
bandériumok kiállítása nem a törvényben gyökerezvén, az uraságok ily 
fizetésekre nem kötelezhetők, mivel pedig a kincstárnak a Hertelend, Má- 
gocs, Vaiszló és Pécsváradnál lévő uradalmaira mintegy 3022 frt esnék, 
ez nehézségre szolgáltatna okot. A vármegye erre azzal felelt, hogy a
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fülosztás csak „eszményi“, mert a közgyűlés további határozata szerént 
az összeget magánadakozásból gyűjtik egybe. Julius 15-én szervezkedett a 
bandérium és Orczy László báró értesítése szerént, augusztus 24-én kel
lett megjelenniük s a bandérium augusztus 12-én Pécsről megindult.

A szép bandérium tagjai a következők voltak: vezérük Petrovszky  
Zsigmond másod alispán, tábori káplán Bésán Ignácz akkor h.-hetényi 
plébános, később kanonok, adjutáns Bésán János főbíró. A hadnagyok 
(Locumteneusok) Petrovszky János földesúr, Jeszenszky  Antal táblabiró, 
Bésán Gábor, Melczer Ignácz táblabiró. Közbandéristák : Bálovics Zsig
mond táblabiró, Mihálovics József földesúr, Boda József szolgabiró, Sala
mon Sándor táblabiró, Jankovies Mátyás hely. biztos, Pákozdy László 
megyei aliigyész, ki zászlótartó volt, Kardos András esküdt, Kapuváry 
János esküdt, Nagy Imre, Bálovics Pál, Dömötör Ignácz szolgabiró, Bar- 
thos József esküdt, Petróczy László esküdt, Balaskó István, Petrovszky 
Zsigmond provisor, Perczel Antal földbirtokos, Grabarics Antal, a pécs- 
váradi prefektus fia, Ujváry József, Koller Ignácz esküdt, Fekete Máté 
esküdt, Sey László és Scy Máté, valószínűleg Sey Antal káptalani pre
fektus fiai, Országh István magánzó, pécsi lakos, Stróbl József magánzó, 
Balog József esküdt, Nagyajtai Ferencz, Kata Ferencz Szent-Királyról, 
egy kirurgus és két trombitás. Az uraságokat tisztes távolban szolgasereg 
kísérte.x)

Az ünnepélyek Budán lezajlottak, a bandérium is visszatért és Orczy 
báró, az ünnepélyek rendezője, annak emlékére egy rézmetszetü képet 
adott Petrovszkynak, mely a koronát és a koronajelvényeket ábrázolta. 
Petrovszky  azt a vármegye asztalára tette le s a vármegye a daliás ban
dérium dicsőségének emlékére elhatározta, hogy azt díszkeretbe és üveg 
alá téteti és a vármegyeház üléstermében fölfüggeszteti. A kép mai napig 
meg van s ott függ a közgyűlési teremben.

Az ünnepély lezajlott, de a költség, melybe az került, sehol se nyert 
födözetet. Hiába küldte a vármegye leveleit a földesurakhoz, pénz nem 
érkezett. Nem is csoda, mert a nagy allódiumok tulajdonosai, kiknek ak
kori adójuk rengeteg birtokaik után 15—16-ezer forintra emelkedett, a 
szerény Baranya urait nem ismerték, Baranyát soha nem is látták, hanem 
csak hasznát húzták és a megyegyüléseken prefektusaik, vagy ügyvédeik 
által képviseltették magukat, lenézték a többi gentryt és a többnyire hi
vatalaik után élő vagyontalan nemeseket. Különösen mióta Német-Bóly, 
Siklós és Sellye uradalmai egyetlen Batthyány  kézbe egyesült, a hatal
mas püspöki és vele vetélkedő pécsváradi (akkor már fiskális) uradalom 
oly messze állottak a többitől, hogy hasonlítani se lehetett. A papság 
templomain kívül soha se lelkesült más ünnepélyességeken és így a ban
dériumnak majd egész költsége födözetlenül állott. Csupán Eszterházy 
Miklós küldött a bandérium czéljaira száz aranyat, úgy Baranyának jófor
mán legszegényebb földesurai, Boronkay József és Vranits Pál küldöttek 
hatvan forintot,2)

i) Kj. 1790. 535. — 2) Kj. 1790. 258. és 40(i.
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Ekkor Petrovszky  Zsigmond egyet gondolt és magára vállalta a 
bandérium összes költségeinek födözését és ezzel a vármegyei pénztárt, 
mely végre is a domestikából lett volna kénytelen azt íodözni: e kiadás
tól megmentette. A közgyűlés, hogy az élő nemzedéknek, de az utókor
nak háláját is kifejezze s hogy e nemes és nagylelkű tettnek emléke a 
késő nemzedékre is átszálljon : a nagy pénzáldozatot a gyűlési jegyzőkönyv
ben megörökítette. 0

Az 1790—91-iki országgyűlés eredménye ismeretlen. Történt azonban 
ez országgyűlésen olyan dolog is, mely egyedül Baranyát, illetve ennek 
központját és székhelyét, Pécset érdekli. Pécs városa nemcsak a haza 
érdekében, hanem saját jó volta miatt is nehezen várta az országgyűlés 
megnyílását. Nehezen esett neki a káptalantól vett és már említett ama 
szemrehányás, hogy Pécs városának fölszabadulása a törvénykönyvbe be- 
czikkelyezést nem nyert s ez koronként mint szúró tövis járt a pécsiek 
szivében. Ep 1790. év augusztus 7-én történt, hogy Kisfaludy József al- 
ügyész e körülményre alapította a vármegye jogát, hogy Pécs városában 
az élelmi szereknek árát szabhassa és megtette a nemes vármegye, hogy 
Pécs küldötteit az ülés folyama alatt állani hagyta s mikor Jurányi György 
tanácsos kifáradva a zöld asztalhoz ült, Boda József főbíró kivezettette a 
gyülésteremből. Megtette tehát Pécs városa a lépést, hogy fölszabadulását 
törvénybe iktassák.

A javaslatot erre nézve elő is terjesztették az országgyűlésen s ren
desen az ily kisebb rendű ügyeket a KK. és RR. szó nélkül szokták elfo
gadni s bár az ellenzék nem igen szerette a szabad királyi városok tör
vénybe iktatását, mert azokkal csak a kormány nyert egy-egy szótöbbsé
get, de az 1790—91-iki országgyűlés oly lelkesült volt, hogy ilyesmitől 
nem kellett tartani, mert e tekintetben a törvénybe iktatására az ég elég 
derültnek mutatkozott.

Mikor azonban a beiktatás kérdése szőnyegre került, fölállott a pécsi 
káptalan követe és a törvénybe iktatás ellen tiltakozását jelentette be 
(exceptionem formavit). A meglepett országgyűlés ennélfogva Pécs l'ölsza- 
badulását törvénybe nem vezethette, mert habár, úgymond, az nyilvános 
közérzület, valamint az előbb létezett földesurnák beleegyező határozata 
nem is akadályozzák azt, mégis a város ügye addig fölfüggesztendő, míg 
a regnikoláris bizottság előtt a felek ez ügyet megvitatják és a legköze
lebbi országgyűlésre elkészítik, miért is Pécs városát előbbi állapotában 
kellett hagyni. 2)

Képzelhető a kínos meglepetés, melyben a város e hírek hallatára 
részesült és melyet az az udvarnál szült. Az első rezoluczió a királyi ke
gyelmi útra akarta az ügyet terelni (ad viam instantiae), majd mást gon
doltak és az országgyűlésen magát megismertető Kajdocsy Antal alispánt 
rendelte a királyi kegyelem királyi biztosul azzal az utasítással, hogy kí
sérelje meg a felek között a békés kiegyezést. 2

i) Kj. 1791. 201. 2) Országgyűlési Napló 296.
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A szóban lévő intimátumban az is áll, hogy az ügyről a püspök, mint 
előbbi foldesúr is értesítendő és a tárgyalásra meghívandó Az alispán 
mint királyi biztos az intimátum tartalmáról rövid átiratban értesítette a 
feleket, melyben a püspököt mint volt földesurat, a káptalant pedig mint 
„quasi” földesurat említi meg.

Pécs város óvatosságból e kifejezés ellen protestácziót nyújtott be a

ÍCHNOGRAPHIA GEOMETRICA SACRA CORONA HUNGÁRIA A TO STOLICA EX EADEM 
MENSURA NATURALIS MAGNITUDINIS DELINEAEA COLORIBUS ITIDEM NATURALIBUS ADUMBRATA

Baranyavármegye banderiális emléke.

vármegyénél, mely szeptember 24-én került fölolvasásra. A káptalan tag
jai közül jelenlévő Szányi Ferencz lector reprotestált, mert habár Pécs 
városa fölszabadulása iránt a káptalannal érintkezett is és neki is fizetett, 
ez az üresedésben lévő püspökség nevében történvén, a káptalan megtar
totta jogait a város fölött.x) 1

1) Kj. 1791. 4!)n.
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A kir. biztos a feleket és püspököt 1791. év november 17-ére idézte 
maga elé, azonban sem a püspök, sem a káptalan nem jelentek meg, 
hanem az országgyűlésen aratott siker által bátorítva, rövid levélben arról 
értesítette a kir. biztost, hogy a pécsi papság arcza, melyet annak helyén, 
az országgyűlésen már leleplezett, sokkal veszélyesebb (periculosius), hogy- 
sein az a kegyes királyi comissióktól megijedne, miért a barátságos egyez
kedés helyett (mely mindig csak Pécs város fölszabadításának kierősza
kolására vezethetne) majd a következő országgyűlésen fog orvoslást keresni.

A pécsi káptalan nyíltan kimondta obstrukezionális terveit, hogy az 
országgyűlésen mindannyiszor tiltakozni fog a beczikkelyezés ellen. A 
királyi biztos békés úton mit se tehetett, a város pedig kénytelen volt a 
káptalan ellen az örök hallgatás (perpetuum silentium) iránt a pert meg
indítani, mely czélból 1792. év április 2-án tartott tanácsülésből kérelmet 
is intézett a királyi biztoshoz. E kérelemből meglátszik, hogy Pécs váro
sának még akkor se voltak kezeiben a város fölszabadulását érdeklő összes 
iratai, vagy oly nagy volt a tömeg, hogy a fiatalabb nemzedék azt oly 
hirtelen át nem tanulmányozhatta, mert, mint csak e sorokból is lát
ható, a káptalan a perpetuum silentiumot már Mária Teréziától királyi 
úton kapta meg és a sok árkusra terjedő indokolás helyett, mely ügyét 
megnehezítette, sokkal rövidebben vághatta volna szét a gordiusi csomót. 
Kitűnik továbbá az a nagy elkeseredés, mely a város keblét betöltötte. 
Pécs városa oly leczkét adott ebben a káptalannak a kérdés jogi oldalá
nak kemény megvitatása közben, magával a szentirással és a szentatyák
ból merített idézetekkel szorítván zsákba a ferde álláspontra helyezkedett 
ellenfelét, a minőt még világi hatóság káptalannak nem adott. Hogy pe
dig a káptalant is oly szégyen érje, minő Pécs. városát érte az ország
gyűlésen, a kérelmet, valamint annak többrendü mellékletét röpirat gya
nánt kinyomatva terjesztette minden felé.

És mi lett a végeredmény ?
A káptalan elérte czélját, hogy Pécs városának fölszabadítása az 

időben törvényesítést nem nyert. Még Aigl Pál is, kinek pedig vélemé
nyét nem lehet fontosnak tekinteni, 1838-ban kiadott művében1) egész 
önelégülten mondja, hogy még nincs beczikkelyezve. Czélját azonban, 
hogy a várost uralma alá keríthesse, hogy a fölszabadulási árat néki is 
megfizesse, soha el nem érhette.

Bizonyos, hogy a káptalannak ez eljárása Pécs városának mondha- 
tatlan kárt okozott, olyat, melyre a káptalan bizonynyal nem számított 
és előre maga se láthatott.

Mi volt a káptalan e tettének rugója, azt ma már nehéz volna meg
állapítani, mert majdnem lehetetlen elhinni, hogy a pénzvágy vezethette 
volna. A váltság díját kir. biztosok számítván ki, olyannyira számításba 
jött, minden, hogy a legjobb esetben egy pótlás alig rúghatott volna pár 
ezer forintra. Ehhez járult, hogy a káptalannak nagyon jól kellett ismerni 9

9 Historia brevis Ven Capituli ö Eccl. 212.
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a korábbi intimátumokat és így törvénytudók előtt világosnak kellett len
nie, liogy ily pert a városokra kedvező és a papság érdekeit elhomályo
sító áramlat mellett, soha meg nem nyerhettek volna.

Nem magyarázható meg ez eljárás, ha a káptalannak egyes tagjait 
tekintjük is. Nunkovics nagyprépost még 1790. év végén halt meg és mint 
bőkezű adakozó, országszerte ismeretes irodalompártoló, kinek halálára 
koszorús költőnk, Berzsenyi, egyik szép ódáját ir ta ; a káptalan magatar
tásába alig folyt be.

Az országgyűlési tiltakozás idejében csak hét tagja volt a káptalan
nak. Ezek közül Koller József és Szoló g y i  István (írói néven Sniagius)

A bükkösül kastély.

Építtette P eiro vszk y  Zsigmond.

mint jeles kutatók és történészek, kiadott műveikkel a halhatatlanság 
könyvébe jegyezték neveiket. Róluk tehát ily konok erőszakoskodás föl 
nem tehető. A káptalan akkori feje, Szányi Ferencz olvasókanonok, két 
évre rá. nagyprépost, később rozsnyói püspök, ki maga is egy püspököt 
és három kanonokot nevelt a hazának, oly személyiség, kihez ily ellen
állásnak gyanúja nem fér. Paffon Ignácz és Beniczky  János a káptalan 
oly fiatal tagjai, hogy befolyásukat nem érvényesíthették. Mitterpacher 
Dániel és Pethő József, mindketten a hétszemélyes tábla tagjai, tehát 
törvénytudók. Utóbbi volt az, ki az országgyűlésen mint a káptalan kö
vete a horostratcsi munkára eszközül szolgált, maga pécsi fin. Alapítványi 
ösztöndíjait ma is élvezi a pécsi tanulóifjúság.

40
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Kétségbevonhatatlan, hogy a püspök a káptalannal ez erőszakoskodá
sokban egy követ fújt. A közzétett röpirat szerént a püspök is jelen volt 
az országgyűlésen akkor, mikor a káptalan a beczikkelyezés ellen tilta
kozott és nem szólt semmit ellene, tehát beleegyezett, holott módjában 
állott volna egy szavával a káptalan föllépésének élét venni. Az ország
gyűlés határozata szerént az ügy a regnikoláris- bizottság elé utasíttatott, 
hová nemcsak a káptalant, de a püspököt is megidézték, azonban egyik 
se jelent meg. Hasonlóan tettek, mint tudjuk, a királyi biztos határo
zatára. Kimondotta azt a Pécs városa által fölterjesztett panasz is, hogy 
a püspök a káptalan alaptalan zsörtölődéseibe jogtalanul beleártja magát. 
(Episcopo illegaliter semet ingerente, et capitulo infundate excipiente.) 
Különben is, ha a püspök a káptalan eljárását nem helyeselte és abba 
bele nem egyezett és a káptalanon esett sérelem őt nem érte, bizony
nyal csak egy szavába került volna, hogy a káptalan viseletét és nézetét 
máskép irányítsa.

A követek hazaérkezése után a vármegye folytatta átalakulási mun
káját, nem annyi tűzzel, mint az előtt, de annál több mérséklettel. A kor 
újabb szellemével, az újabb törvények szabadabb lendületével hamar meg
barátkozott és talán hamarabb fejlődhetett volna, ha a láthatárra újabb 
felhők nem tornyosulnak.

Mint v illámcsapás érte a vármegyét a hir, hogy II. Lipót már 1792. 
év márczius 1-én pályafutását befejezte. Az új király leiratát csak már- 
czius 27-én olvasták föl a lehangolt vármegy egy ülésen. Itt tudták meg, 
hogy a király május 20-ára országgyűlést hivatott egybe. A vármegye Kol
ler József és Kajdocsy Antal alispán elnöklete alatt bizottságot küldött 
ki, hogy követeket jelöljön s az általuk jelölteket a vármegye elfogadta. 
Kajdocsy Antalt és Petrovszky  Zsigmondot, a két alispánt választották, 
a vármegyei ügyek vezetésével pedig Pethő főjegyzőt bízták meg.

Az országgyűlés már előre szomorúnak ígérkezett. Jött is intimátum, 
mely meghagyta, hogy a követek a gyászra való tekintettel fekete ruhá
ban jelenjenek meg. Az országgyűlés, melyről a követek egyszer tettek 
jelentést, rövidebb volt mint az előző, mert már augusztus lG-án ismét 
Kajdocsy Antal elnökölt a vármegye közgyűlésén, hol az országgyűlés 
eredményét előadta. A legfontosabb tárgya a beszámolásnak az volt, hogy 
az államnak a franczia háború költségeire 4,072.000 Írtra volt szüksége, 
melyből Bárány avár m egy éré 89.916 fr t 12 kr. esett. E pénzt tehát a 
vármegye nem adózó részétől be kellett szedni, melyre nézve oly meg
állapodás jött létre, hogy elsőben is közadakozást nyitnak és minden ne
mest és általában szabad embert, mint papot, tanítót, jegyzőt, gazdatisztet, 
korcsmárost stb. az önkéntes adakozásra, melyet ki-ki tehetsége szerént 
nyújt, fölszólítanak. A gyűjtésre sok tagból álló bizottságot küldöttek ki 
oly meghagyással, hogy a gyűjtést szeptember 20-ig befejezni tartoznak. 
Az önkéntes adományból fönmaradó összeget pedig az adókulcs szerént 
osztják föl az uradalmak között.

Az önkéntes adakozás összege 4038 Irtot tett ki. A kivetést a gyűjtés
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Mégis némi dolgot tanul
hatni belőle. így a postákra 
nézve látjuk, hogy a posta
vonat D.-Székesénél jött a 
vármegyébe, Eszék felé ha
ladt és onnan jött ismét Sik
lósnak Pécs felé és Sziget
várnál ment ki a vármegyé
ből. Leveleinket József ide
jében még Eszéknek czímez- 
ték. Összesen nyolez posta
állomás volt a vármegyében: 
Duna-Szekcső, Mohács, Ba- 
ranyavár, Laskafalu, Siklós, 
Szalánta, Pécs és Szent-Lő- 
rincz.

teljes befejezése előtt készítették el és kimondották egyúttal, hogy azon 
változtatni nem lehet. így történt meg, hogy a számadás 90.078 Irt 48 krra 
rúgott, tehát 162 frt 56 krral többre, mint az eredeti megállapítás.

A gyűjtésnél nemcsak az eredményt, de egyúttal az adakozók neveit 
is följegyezték. E följegyzés tehát Baranyavánnegye honoratiorának tel
jes névsorát képezi. Megtaláljuk abban, hogy az uradalmak központ
jain hány és minő hivatalnok és gazdatiszt volt, hol voltak az ispánok, 
erdőmesterek és kik voltak azok, hol voltak iskolamesterek, jegyzők, pos
tások, boltosok, hol és kik voltak a már itt lakó zsidók. Igen kár azonban, 
hogy a Hegyhátról beérkezett 
kimutatásokban hiányzik az 
adakozók minőségének kitün
tetése, miért is teljes össze
állítást abból nem lehet szer
keszteni.

Bárányavármegye jegy
zőire is derít világosságot e 
névsor. Látjuk, hogy összesen KAJDOCSY ANTAL
35 önálló jegyzőség volt, rne- Baranyavármegye alispánja és követő,
lyek közül a Hegyhátra egyet
len egy sem esik. A jegyző jogköre azonban teljesen elütött a maitól. Az 
úrbéres és peres ügyeket az úriszék, az úrbér rendezését, adót és katona- 
ügyet teljesen a szolgabiró végezte. A jeg yző  a község belügyeit kezelte; 
nem a vármegye szervezett tehát jegyzőállomást, hanem a tehetősb közsé
gek maguk fogadtak embert, ki ügyeiket kezelte. A szegényebb községek 
belügyeik vezetésével a tanítót bízták meg, kinek így két hivatala volt s 
a hol ez se volt, ott egy-egy eszesebb polgár, vagy maga a bíró intézke
dett. A harminezöt önálló jegyzőségnek ma tehát nincs történeti értéke 
és majd itt, majd ott újabb jegyzőségek merültek el és tűntek föl. —
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A papságnál hetvennégy plébániát, az ev. ref. lelkészekből a fölső-baranyai 
seniorságban 45-öt, az alsóban 16-ot találunk, az ágostaiakból csak két 
lelkészt, a görög nemegyesülteknél huszonhat pópát, kik közül kettő 
Duna-Szekcsőn volt.

Legkevesebb fölvilágosítást nyújt e névsor az iskola ügyéről. Látjuk, 
hogy az ev. ref. alsó-baranyai seniorságban a tizenhat lelkész mellett 
tizenhat tanító is adakozik, tehát minden helyen tanító is volt. A fölső
baranyai seniorátusban negyvenöt pap mellett harmincz önálló tanító volt,. 
A szegényebb helyeken a tanítói tisztet maga a lelkész végezte; iskola 
tehát negyvenöt volt. Ugyan így volt-e ez a görög nemegyesülteknél, nem 
tudhatni, de a huszonhat pópa mellett tizenhat mestert említ az okirat. 
A katholikusoknál a tanítók adományát tizenhárom kerület tanítóitól szed
ték össze. Hol voltak ezek, nem tudhatni, de 1787-ből tudjuk,1) hogy a 
baranyavári kerületben Bán iskolája 50, Monostor 40, Bellye 3—4, Bere- 
mend, Dárda 30, Laskafalu 30, Izsép, Dályok, Udvar 15, Lucs, Szent- 
István 30, Némot-Márok 00, Villány 50, Királyos 25, Vörüsmarth 20 
iskolásgyermeket képeztek ki. Ugyanott olvassuk, hogy ezeket rendszerént 
léli iskolának nevezték, mert a gyermekek csak télen tanultak. Nádasd 
100, Ó-Bánya 12 iskolásgyermekkel bírt.

A vármegyét és a vármegyegyülést ez időben bizonyos lehangoltság 
jellemzi. Az urbáriák csendesek, perek nem folynak, csak itt-ott a nép 
között vannak panaszesetek. Egyhangúak, üresek a jegyzőkönyvek. Végli 
Péter főispán most is, mint előbb, évenként egyszer meglátogatja a vár
megyét. Méltóságában mindig lolebb emelkedik, 1795-ben travernicorum 
reg. magister, 1796-ban az országbírói méltóságba lép, mely alkalommal 
a vármegye üdvözli őt a közgyűlés termében. Kajdocsy Antal magyar 
beszédet tart, kiemelvén, hogy „mind ekkoráig ez előtt élő főispánjaiban 
a nemes vármegye országbiráját nem ismerte.“ Nemsokára a püspök is 
nagyobb méltóságba lépett, valóságos belső titkos tanácsos le tt;2) a vár
megye őt is üdvözölte, de mindez a lehangoltságon nem vett. erőt.

1790-ik év őszére újabb szomorú meglepetésben részesült a vármegye. 
II. Ferencz egészen szokatlan időre (november 6-ára) országgyűlést hir
detett. A főispán is levelet irt és a sorok között olvasható, hogy az ország
gyűlés czélja új hadi költség megszavazása. A vármegye ismét két alis
pánját küldte föl Pozsonyba követnek s az egész országgyűlési idő alatt 
a vármegye egyetlen gyűlést se tartott.

1797. január 23-án tett jelentést a visszatérő Kajdocsy az ország
gyűlés eredményéről. Csakugyan hadisegély kellett a kormánynak, de nem 
pénz, mert azt úgy se lehetett volna beszedni, hanem katona, élelem 
a katonaságnak és állatjainak. Az országgyűlés rengeteg tömegeket foga
dott el. Ebből kivetették a Baranyára esendő részt: 45-ozer mérő rozsot, 
00-ezer mérő zabot természetben, ezenkívül 7992 mérő rozsot, 23.020 mérő 
zabot természet, vagy értékben 30 krral számítva, 441 ökröt, vagy dara-

!) Merkur für Ungarn 522. lap. — 2) Kj. 1796. 706.
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bonként 37 frt 36 kr. értéket és 1264 ujonczot. Az egészszel mihamarább 
kellett végezni. Úgy a katonaság, mint az élelmezés ügyében külön vá
lasztmányt szerveztek, annak Petrovszky, ennek Kajdocsy állott az élén. 
A föladat nehéz volt; a választmány tagjait megeskették. A két választ
mány már harmadnap elkészült tervével és a közgyűlés elé terjesztette, 
mikor új intimátum jött a katonaság iránt, hogy azok már február 15-ére 
állítandók és legfölebb április 15-ére teljesen készen kell lenniök. Zsidók 
ez időben katonák nem lehettek.

Képzelhető az általános nagy munkálkodás és mellette a zavar, mely 
a vármegye minden emberének homlokára verejtéket gyűjtött. Hozzá járult 
ehhez, hogy se Tolnának, se Somogynak nem volt alkalmas helye, hol 
katonáit összegyűjtse és kitanítsa s így az összes népet Pécsett, a pálo
sok kolostorába helyezték el, kiköltöztetvén onnét a Pécs városa által 
betelepített bérlőket,.1) Némi nehézségbe ütközött ugyan az egyházi javak
nak katonai czélra való alkalmazása, de az idő rövidsége kivételt tett 
a szabály alól. Az első terv, úgy látszik, az volt, hogy a pécsi had a 
„rhenusi táborba“ szálljon. Még a tél folyamán 182 embert küldöttek oda,2) 
majd azonban Eszterházy Antal negyedik hada (phalanx) vette Pécsnek 
útját és e hadakkal egyesülve, az Alduna vidékei felé vonult.3)

1797. év április 13-án olvasták őfölsége április 10-én Bécsben kelt 
és Baranyához küldött levelét, mely a nemesi fölkelést rendeli el s annak 
élére a Dunántúl vidékein Eszterházy  Miklóst állítja. A fölkelés szerve
zésével a vármegye Kajdocsy Antalt, Pethő Józsefet, Szányi Ferencz 
kanonokot, Kapuváry Károlyt és Mihálovics Józsefet bízta meg. A leirat 
nem tartotta lehetetlennek, hogy a háború Baranyát is érinteni fogja. A 
vármegye fölirt, hogy a fölkelés egységes szervezésére az 1541. év 22. és 1715. 
év 8. t.-cz. értelmében országgyűlés egybehivását tartaná szükségesnek. 
Ez volt Baranya első lépése, mikor a kormány intézkedéseinek törvényes
ségét vita alá vette. Őfölsége erre április 19-éről külön leirattal felelt, 
mely szerént e haladékot nem tűrő ügyben sem az országgyűlés megtar
tására, sem a törvények szigorú betartására, hanem csakis a haza védel
mére és arra kell gondolni, hogy a nemesi fölkelés a szükség követelmé
nyeinek minél inkább megfeleljen.

A rendelkezéseket tehát a vármegye megtette és már április 20-ára 
közgyűlést hívtak egybe, melyre — itt először — a két ref. felekezet ne
vesebb lelkészeit és a pópákat is behívták. A tervet hamarosan kidolgoz
ták. E szerént az uradalmak a fölkeléshez arányosan tartoztak hozzájárulni. 
Pécs város saját ajánlata szerént egy lovast és húsz gyalogost adott. 
Szabad-Szent-Király nyolez lovast, a dinnyeberki nemesség két lovast, a 
kishajmási és karáczodfai nemesek két embert (saját ruházatban), a káp
talan fejenként egy lovast ad, leszámítva Pethőt, Szányit és Koller József 
(az iró) kisprépostot, kik 150 írttal megváltották magukat. A pécsi aka
démia tanárai Dömötör Ignácz szolgabiróval egyezkedtek a megváltás

i) Kj. 1797. 9. -  2) Kj. 1797. 33, — 3) Kj. 1796. 65,
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összege iránt. Az ev. reí‘. és ág. i'elekezetek papjai s a görög neinegyestilt 
vallásnak pópái az országgyűlésen általuk fölajánlott segélynek reájuk eső 
részét maguk vetik ki községenként és mielőbb a fölkelők pénztárába 
fizetik. Hersching Zsigmond nyitrai prépost, ki Pécsett lakott, jövedelmét 
tekintve, a püspökkel és Szányi préposttal való előleges megbeszélés után, 
300 frt váltságot fizetett. Bésán Mihály, bár két testvére katonáskodott, 
a harmadik pedig a háborúban elesett, magát az inszurgensek közé föl
ajánlotta. Jahr Mihály pécsváradi jegyző is önként ajánlkozott.

A fölkelők dunántúli vezére, Eszterházy  Miklós, már április 20-án 
Győrbe ment, a nemesi fölkelés központjára. Ott értesítette a vármegye 
arról, hogy részéről, a tiszteket nem számítva, 505 lovast és 526 gyalo
gost küldött katonai öltözetben és fegyverekkel, kik már májusban a harcz 
színpadára léphetnek. (In theatrum belli prodeant.)

A nemesi fölkelők szervezéséről a vármegyei tisztviselők, de mások 
is gondoskodtak. Az összegyűjtést a főbirák szervezték, névszerént Kapu- 
váry  Károly, Petrovszky  Zsigmond és Szily  Gáspár, kik a fölszerelés 
és rendezés más-más ágát ölelték magukhoz. A fölkelők Pécsett jöttek 
össze és fölkérték Eszterházy Antalt, hogy küldje hozzájuk a Pécsett is 
ismeretes Kapitány Andrást a fölkelők betanítására.

A fölkelők gyűjtése egyszerű számzáson alapult. Minden húsz telek 
után a földesúr adott egy lovast, a jobbágyság két gyalogos katonát; kis- 
házasokból nyolezat számítottak egy telekre. Ebből 505 lovas és 526 gya
logos került ki.

Az ármális nemességre, nemesi birtokokra és honoratiora adót vetet
tek ki, melyből összesen 12.273 frt 94 kr. folyt be. A kath. papok- és taní
tóktól 9204 frt 40 kr., a többi felekezetek papjaitól pedig 1199 frt 54 kr., össze
sen 22.677 frt 88 kr.

A nemesek, kik a fölkelésben személyesen vettek részt, mit se 
fizettek. Ezek voltak: Dőry Ignácz, Bésán Mihály, Perczel Gábor, nyolez 
szentkirályi, Stróbl Zsigmond, Kisfaludy József fia, Hagymásy Antal fia, 
Lauró Ferencz, Borda János, Sey Antal káptalani inspektor, Molnár Sá
muel püspöki tiszttartó, Zillinger József siklósi chirurgus, Koller Ignácz 
iványi ispán, Borbély Zsigmond (Baranyavárról), Bartos József szolga- 
biró és Ratkóczy Miklós.

A fölkelőseregnek élére a főispán Szily  Gáspárt akarta állítani, ki 
azonban nagy betegségbe esvén, helyére Dőry Ignáczot, a pécsi kerület 
biztosát állították, ki tizenkét évig volt katona és a vezetésre képesség
gel bírt.

A lovasság két csapatra oszlott. Az egyiket Bésán Mihály, a mási
kat Sey  László vezette. i)

Alig érkezett meg az inszurgens had, még téli lakásukra el se he
lyezkedtek, mikor már az 1797-ik évi deczember 19-én kelt intimátum is 
megjött, mely szerént őíolsége a francziákkal békét kötvén, a hadat 
föloszlatja.

i) Kj. 175)7. 227.
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A közgyűlést 1798. év január 4-én tartották meg. A béke örömére 
a püspök és Melczer Ignácz 50—50 irtot adtak egy áldomásra és tervbe 
vették, hogy a hadat teljesen fölszerelve a vármegyeházára vezetik, hol 
az alispán hazafias beszédet tart és akkor a had fegyverzetét és lovait 
átadva a vármegyének, csendben hazamegy. Az ünnepély azonban várat
lan fordulatot vett, mert mikor a fölolvasásnak és beszédnek vége volt s az 
átadás megkezdődött, a had lázadásba tört ki, melynek élét elsőben saját 
tisztviselői ellen fordította, kik őket lecsendesíteni akarták. A zászlót 
visszaragadták s a legéktelenebb istenkáromlás és lárma között a ka
pun kitörve az utczára rohantak, majd Pécs piaczán összegyülekeztek 
és a Pécs közelében lévő térre menvén, nagy riadalom közt bátorították 
egymást az ellenállásra. A vármegyegyiilés a nagy lármára szétszaladt, 
de részben a tisztektől, részben a hangos tömegtől megértve, hogy a ru
házaton kívül fegyvert és lovat, sőt jutalmazást is követelnek; a vármegye 
Szányi prépostot küldötte a föllázadt tömeg lecsendesítésére, ki fejenként 
tizenöt forintot Ígért a katonáknak, kik a kívül még a fegyvert, a lovat 
s az Ígéret beváltásáról kötelező nyilatkozatot követelték. Sajnos, se 
ígéret, se kecsegtetéssel nem lehetett a tömegre hatni. A katonaság az 
egész napöt a mezőn mulatozás és ivás közt töltötte s boros állapotban 
a városkapun betörve, a zászlót nem a vármegyére, hanem Dőry lakására 
vitték és őrzésére ötven embert állítottak, maga a had pedig folytatta 
garázdálkodását azzal a szándékkal, hogy a zászlót Ráczvárosra fogják 
vinni. A katonai törvények ily rút megsértésének elkerülése szempontjá
ból, mikor a vármegye minden segélytől megfosztva állott, békeajánlat gya
nánt nemcsak a fegyverzetet és lovat ígérte oda a népnek, de azt is, hogy 
az uraságok elleni követeléseiket irásbelileg fogja támogatni s mindenkit 
szabadon ereszt, megkívánván azonban, hogy a nádori utasítás szerént, a 
zászlót a vármegyénél tartoznak letenni. A had nem bízott a vármegye 
ígéretébe és folytatta az utczákon a garázdálkodást, gyülekezést, szónok
lást és lármát.

A dologba így a város is beleavatkozott. Többeket sikerült a város 
őrségének segélyével elfogni és börtönbe vetni, máshol ismét a vármegyei 
hajdúk, elvóvén a katonáktól eladott lovaiknak árát, a katonáknak azt 
a város visszaadni rendelte. így míg egyrészt az elkeseredettség nőttön 
nőtt, addig a katonaságban az a vélemény kezdett elterjedni, hogy Pécs 
városában, mely mindenkor a vármegyei urak ellen volt, segélyre leltek 
és pártfogóra akadtak, sőt magánál a vármegyénél is e vélemény kapott 
lábra. Tényleg a lakosság egy része a katonaságot védelmezte, az utczá- 
kon gyülekeztek, heves beszédeket tartottak s mikor a Gyulay-ezred egy 
Lenk nevű kapitánya közéjük ment, hogy őket lecsendesítse, a város 
arról értesülvén, hogy a tömeg a börtönben lévő katonákat akarja kisza
badítani, a tömeget szétverte, közülük többeket elfogatott. E harcznak 
Lenk kapitány is áldozatául esett, '

Mind e félreértéseket a forradalmi szellem s az ellentétes elemek 
egymás ellen való bizalmatlansága miatt csak nagy nehézséggel lehetett
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kiegyenlíteni s csak mikor a hacl békésebb része lassanként elpárolgott s 
a Gyulny-ezred a teret elfoglalta, sikerült a nyugalmat helyreállítani, 
mikor is a bünszcrzők elleni vizsgálatot elrendelvén, a forradalmi jellegű 
kitörés a büntető bíróság előtt nyert befejezést.

A nemesi fölkelők kérdése ugyan lezajlott, de azért az ügy anyagi 
része, melyhez a rendes katonaság ügye is hozzájárult, csak lassan gom- 
bolyodott. A hátralékok beszedése, kártérítések, kiszolgáltatott áruk fize
tése, visszatérítések, új kirovások és ehhez hasonló számtalan apró kato
nai ügyek éveken keresztül úgy igénybe vették a vármegye munkásságát, 
hogy máshoz alig jutott idő s az év végén rendszerént az elintézetlen 
ügyek egész tömege maradt, melyeken a következő év első havában vágta 
magát keresztül.

1791). év junius 11-én jelentette az alispán a vármegyének, hogy 
Petrovszky  Zsigmond másodalispán meghalt. Kiváló hazaszeretet és nagy 
jóakarat jellemzi e jeles férfiú áldásos működését. A távol lévő főispán 
az elhunyt helyett ideiglenesen Pethő Imre főjegyzőt nevezte ki másod- 
alispánnak azzal az Ígérettel, hogy a jövő évben tisztújítást fog tartani.

Ugyanaz évben halt meg (nov. 25-én) Eszterházy  László gróf, a 
pécsi egyházmegye püspöke. Temetését és a vele összekötött gyászünne
pélyeket deezember 19—21-én tartották meg Pécsett.

A püspök Pécs városával örökös súrlódásban élt. A várost a lefolyt 
események folyton elkeseredett hangulatban tartották s így a püspök 
ügyeit épen nem támogatták. Ebben a püspök rendszerént méltóságának 
megsértését látván, nagy zajt ütött és a kedélyeket még jobban fölizgatta. 
1797-ben történt, hogy a Nádasdra menő püspöki kocsit a város föltartóz
tatta és átvizsgálta, miután szabályrendelete volt, hogy a városból semmi 
érték- és kincsnemüt ki ne vigyenek, a franezia ellenségre való tekin
tetből. A püspök azonban passualóval bírván, az ügyből nagy lármát csa
pott s a végeredmény csakugyan az lett, hogy egy királyi intimátum a 
városi bírót, a tanácsost és a kapitányt hivatalaiktól megfosztotta s a kan- 
didálásból kizárta. 1)

Miképen nyert ez ügy megoldást, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy 
Mestrovics Györgyöt, Pécs város biráját, továbbra is bírói székében látjuk.

Visszatérünk most néhány szóval a pécsi jogakadémiához, mely lehan- 
goltságából csak József császár halálával kezdett ismét emelkedni. Tudva
lévő, hogy az akadémia a mai gimnázium épületében volt; a gimnáziális 
tanfolyammal együtt a kettőt mintegy összeforrasztották. Kardos Alajos, 
az elhunyt alispán egyik fia, 1799-ben, mint a filozófia másodéves hall
gatója, egy történeti értekezést adott ki a Nagy Lajos alatti pécsi egye
temről, szorgalommal és történelmi ihlettel állítva össze abban a meglévő 
adatokat.3) Könyvének végén az 1799-iki akadémia tanárait elősorolja, 
melyből látható, hogy az jogi és filozófiai fakultásból állott s a gimnázium

Ü Kj. 1798. 501. — 2) Czíme : „Memoria studii generalis'* stb. I)r. Ágh Timót „Em
léklapok" ez. művében erre többször hivatkozik.
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annak kiegészítő részét képezte. 1702-ben az akadémia eddigi igazgatóját, 
Vay Istvánt, Kelemen Imre világi váltotta föl. Utána Novak Chrisostom 
jött 1793-ban, ki azután itt volt 1802-ig, azaz az akadémiának Győrbe 
visszahelyezéséig. Idejövetelekor 51 éves férfi volt, bakonybeli apát, kit in
nen LS02-ben pannonhalmi apáttá neveztek ki.

1797- ben az akadémiának következő elöljárói voltak: Novak apát, 
kerületi igazgató és főigazgató, Auer János prodirektor. Tanárok: Sax 
Mihály, Hireli Mihály, Branicha József, Pécsi Ernő, Zarka József, Kreiner 
József, Schwarczer Zsigmond (pap). Csonka János, Weisengruber Károly, 
Kardos Miklós, Börzsön József, Ballay György actuarius és Molnár János, 
a magyar irodalom tanára. A tanulók számát Kardos Alajos mintegy hat- 
százra teszi.

Hogy ily nagyszámú fiatalságnál rakonczátlanságok és kihágások 
nagyobb mértékben is előfordultak, azt, tekintve a Franeziaország- 
ból akkor átszivárgóit forradalmi szellemet, nem lehet csudáink Hozzá
járult ehhez a tanítás modorának a megengedettnél is szabadabb áramlata, 
valamint az akkori bölcseleti irány. Tudjuk, hogy Koller József kanono
kot és Faicser Ferencz igazgatót a helytartótanács kiküldötte, hogy meg
vizsgálják, vajon igaz-e, hogy Delin tanár a pécsi akadémián a lélek 
halhatatlanságáról szóló tant csak mint valószínűt állította a tanítványok 
elé. A kiküldöttek a helytartótanácsot csak hosszas érveléssel nyugtat
hatták meg, hogy a bölcsészet csak azt taníthatja, mire az emberi ész maga 
jön rá s a tanításban rossz intentiő nincs.1)

1798- ban agteleki Bujánovies Ferencz másodéves bölcsész panaszt 
emelt, hogy július 24-én esti 10 órakor a szeminárium előtt álarezosok megtá
madták és megverték. Pécs város is panaszt emelt, hogy éjente a fiatal
ság összecsoportosulva, furkósbotokkal a közbiztonságot veszélyezteti.2) 
Bujánovies kiegyezett ugyan megtámadóival, de a vármegye hivatalból 
üldözendő cselekményt látott l'önforogni annál inkább, mert az akadémia 
igazgatósága is óhajtotta a közrend helyreállítását és szükségesnek találta a 
fiatalságnak megszorítását az utczákon és egyes házakban elkövetett rakon- 
czátl an kodásáért.3)

Az akadémia igazgatója a kihágások megszüntetésére oly drákói 
rendszerhez folyamodott, melylyel csakhamar az összes társadalmat maga 
ellen ingerelte és okául szolgált annak, hogy Pécstől az akadémiát elvet
ték, a nélkül mégis, hogy a visszaéléseket megszüntetni képes lett volna.

Novák a kegyetlenül végrehajtott korbács-büntetésekkel iparkodott 
hatni, mely azonban csak elkeseredést szült.

A fölmerült panaszok és vizsgálatok szerént Novak a megfenyítés- 
nél egészen maga járt el, a tanárok közbejötté, vagy beleszólása nélkül. 
A megbüntetendő ügyében vizsgálatot nem tartott, hanem kémei által elő
adottakat föltétien igazságnak fogadta el. Hozzá kell ehhez tennünk, hogy 
az igazgató Ítéleteit rendesen délután szokta volt végrehajtani, mikor a 
fiatalság panasza szerént, bortól hevült, világosabban szólva, ittas álla-

ij Ppki oktr. Mise. A. 1. — 2) Kj. 1798. 336. — ») Kj. 1798. 412.
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pótban volt, mi azonban a vizsgálatnál teljes bizonyítókot nem nyert. — 
Novák továbbá nem szabta ki előre a büntetést, hanem kénye-kedve 
szerónt büntette meg az ifjakat. A megfenyítós saját igazgatói szo
bájában történt, néha a pedellus közbejöttével, legtöbbnyire azonban a nélkül. 
A büntetendőnek le kellett vetkőznie s az ott lévő ládára feküdnie; a 
büntetést nem vesszővel végezte (virgács), mint az előírva volt, hanem 
korbácscsal (sentica). Korkülönbséget nem tett, a 10—12 éves fiút ép úgy 
érte e meggyalázó büntetés, mint a 18—20 éveset. Nem volt tekintettel 
az elkövetett cselekményre se, szóval oly barbár módon hajtotta több
nyire maga végre a büntetést, mintha csak a középkorban élt volna. — 
ítélete tehát egy szóval, mivel vizsgálatot nem rendelt és kihallgatásnak 
helyet nem adott, igaztalan és szigorú volt.

A fiatalság e bánásmód miatt igen elkeseredett s lelt az igazgatótól, 
kinek hívására ha nem ment szobájába, vagy ott nem akarta magát az 
igaztalan és helytelen büntetésnek alávetni, úgy kizárta az akadémiából.

Fönmaradt ez időből két kis epigramm, mely világosan mutatja, 
minő indulattal viseltetett a fiatalság Novák iránt.

I.
Dii tibi dent nullosque lares, inopemque senectam 

Et longas hijemes perpetuamque sitim.
II.

Effossos oculos voret atro gutture corvus 
Intestinas canes cetera membra lupus.

Ez események nemcsak a deákok, de az egész közönség kedélyét 
föl izgatták s a fiatalság bár félt, hogy az iskolából kizáratván, jövőjétől 
esik el, mégis a vármegyei uraknál, kiket előre megkérdeztek, némi párt
fogásra számítva, elhatározták, hogy Novák Chrisostom ellen a följelen
tést megteszik. 1800. év május havában történt, hogy K irály  János másod 
éves bölcsészt, ki nem akarta magát kizáratni, oly kegyetlenül összeverte, 
hogy a fiatalember elkeseredésében az emeleti ablakon ugrott ki s bár 
az ugrással baja nem történt, az orvosi látlelet mégis súlyos sérüléseket 
állapított meg. K ivá lj hasonnevű atyja, kanizsai hivatalnok, erre megtette 
a följelentést s a pécsi fiatalság is összeállította panaszát, melyben tevé
keny részt vett Kardos Alajos ki akkor már az utolsó évben volt s kit 
még 1799-ben három órától délután egész sötétedésig térdeltetett s utóbb 
ötven bottal fenyített meg.

A panaszt a fiatalság a vármegyéhez adta be s a vármegye, miután 
a panasz nem tartozott hatósága alá, fölterjesztette a helytartótanács
hoz és miután maga a panasz és kérelem büntetés alá nem eshetik s a 
fiatalságot az apát ellen minden büntetés elől megvédelmezendőnek találta, 
Hevsching Jánost az apáthoz saját kebeléből elküldötte, hogy az ifjakat 
ne büntesse, a vármegyeháznál összesereglctt fiatalságot pedig figyelmez
tette, hogy az iskolai törvényeket szigorúan tartsák m eg.')

A helytartótanácstól az iratok 1800-ik év május 27-én érkeztek vissza. 1

1) Kj. 1800. 175.
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Biztosok gyanánt kinevezték Pót hő István kanonokot és Kapuváry Ká
rolyt, ki lelkes pártfogója volt a fiatalságnak. Kardon Alajos is néki aján
lotta könyveit.

A vizsgálatot nevezettek egész nyár folyamán teljesítették az apát 
ellen, ki mint a magát bűnösnek érző rendesen tenni szokott, a külsősé
gekbe kapaszkodott és iparkodott a vizsgálatot megakadályozni. Hozzá 
járult ehhez, hogy Király János példája után indulva, más szülők is be
adták följelentéseiket Novak ellen, melyek a vizsgálatot csak bonyolódot- 
tabbá tették annál is inkább, mivel Novak nem akart belemenni ezek 
panaszainak megvizsgálásába, míg csak azokat személyesen meg nem idé
zik és személyesen meg nem hallgatják.

Ezek után elsőben a fiatalságot hallgatták ki nemcsak arra nézve, 
hogy a panaszlevelet ismerték és aláirták-e, de elmondották azonkívül 
saját eseteiket is, melyeket ugyan e helyen nem ismertethetünk, de oly 
hajmeresztő dolgokat tartalmaztak, tele erkölcsrontó, szégyenérzetet aláásó 
dolgokkal, melyek a Nem alatti sülyedésre emlékeztetnek, igazat adva a 
helytartótanács leiratában foglalt mondásnak, hogy ha igaz az, mit Novák- 
ról mondanak, úgy az igazgatónak cenzúra alá kell jönnie.

A tanárok kihallgatása nem kevésbé volt súlyos Novákra, mint a 
fiatalság vallomása, mert bebizonyosodott, hogy a fiatalság nagy mérvű 
erkölcsi sülyedésének, melyet oly drákói módon fenyített meg még gya
nújában is : ő maga volt egyik főoka.

Nem mutatkozott más orvosság, mint megszüntetni az akadémiát és 
Novákra nem bízni többé a fiatalságot. Hozzájárult ehhez a kiküldött 
biztosok elágazó véleménye, mert Pethő kanonok,'kit Pécs város fölsza
badulásának törvénybe iktatása körüli eljárásából ismerünk, az igazgató 
álláspontját védte a diskretio határai közt és erősen élére állította a fiatal
ság sülyedését, mi fölső körökben, hol az első kérdés a tekintély megvé
dése volt, csak inkább növelte az elhatározást, hogy Pécsről az akadémiát 
elvegyék. Ellenben Kapuváry véleménye, melyet külön dolgozott föl és 
adott be, Novák elmozdítása által vélte a bajt orvoslandónak, mi minden
esetre helyes lett volna.

Az akadémiának Győrbe való áthelyezését a vizsgálat befejezésekor 
elvileg azonnal kimondották, mely ellen első sorban Pécs városa lépett föl 
kérelemmel, hogy netalán azt még megelőzhesse. De nem használt sem
mit. A rezoluezió az áthelyezést, melyet valószínűleg 1801-ik év végén 
kaptak meg, a jegyzőkönyvi bevezetések szerént azzal indokolja, hogy az 
alapító Mária Teréziának az volt akarata, hogy az Győrött legyen, az 
áthelyezéssel tehát csak az ő óhaját teljesítik.

A vármegye is elhatározta 1802. év elején, hogy a pécsi akadémia 
visszaszerzése iránt javaslatot dolgoz ki, melyet 1802. év márczius 13-án 
a közgyűlés asztalára helyeztek, azt 500 példányban ki nyomatták s a 
szomszéd vármegyéknek, városoknak és püspökségnek azzal a kérelemmel l)

l) Kj. 1802. 540.
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küldötték meg, hogy az ügyet lehetőleg ők is támogassák. Megküldötték 
azt azonkívül minden az udvarnál befolyással bíró iournak és hivatalnok
nak, kiket a jegyzőkönyvek névszerónt elősorolnak,1) de eredménye nem 
lett. 1804-ben a vármegye újra folyamodott, hogy adják vissza az akadé
miát, vagy ha az nem volna lehetséges, legalább a bölcsészeti részt nyer
hessék vissza.2) Mozgolódtak később is. 1807-ben a vármegye ismételte 
kérelmét. Ugyanez évben a kassai káptalan átirt, hogy a pécsi akadémia 
fölállításának kérdését az országgjúi lésen támogatni fogja.3) 1817-ben 
még egyszer megtette Pécs városa az utolsó kísérletet, vállalkozva az aka
démia fölállítására, fölkérvén támogatásra a vármegyét, ez pedig az ura
dalmakat és különösen Albert kir. főhcrczogct a támogatásra és közben
járásra. 4)

A fölhozottakból elég világos, hogy minő téves a vélemény, hogy a 
pécsi akadémiának Győrbe helyezését a Szentkúton az ifjúság által elkö
vetett kihágás idézte elő, mint Garay Alajos, Brüsztle és mások műveik
ben állítják. A szentkúti esemény ugyanis már az áthelyezés kimondása 
után történt 1802. év április 29-én. Az utolsó év, mikor Noválc se tehe
tett semmit, de az ifjúságban is meg volt az elkeseredettség, több kihá
gást mutatott föl, melyek az ifjúság akkori rossz hangulatának adtak 
kifejezést.

A szentkúti kihágás a hatszáz tanuló közül alig érint néhányat.
1802. július 20-án kelt intimátummal Szonerics Márton küldetett ki 

a prodirektor panaszára, hogy vizsgálja meg a kihágásokat, melyeket az 
akadémia ifjúsága április 29-én Szentkúton az egykori pálosok birtokán 
elkövetett s az egyház elleni hitszegéssel az ottani szent szobrokat meg- 
szentségtelenítctték. A vármegye a vallás elleni bűntettben vezérszerepet 
vivő ifjakat, valamint a humanitást végző ifjakat, kik abban részesek 
voltak, a prodirektor kérésére őrizet alá helyezte s a vizsgálatot megejtette. 
Szonerics a vizsgálati iratokat is kívánta a vármegyétől, de a vármegye 
a biztos ellenében a fiatalságot itt pártjába fogta, vallás elleni bűnnek 
minősítve az elkövetett bűntettet s azért illetékességi összeütközést látott 
az ügyben s Szily  Gáspárt küldte a biztoshoz azzal a kérdéssel, hogy 
vájjon hajlandó-e az ügy lebonyolítását a vármegyének átengedni ? Szone- 
ricsnek erre nem volt utasítása, föl kellett tehát Írni a 11 e ly tartó tanácshoz 
s az ügy a válasz megérkezéséig függőben maradt.5)

A helytartótanács nem akarta az illetékességi kérdést vitássá tenni, 
hogy elvéve az ügyet a vármegye kezeiről, fokozza az elkeseredést és 
azért a vármegye illetékességét megállapította. A letartóztatott ifjak, név- 
szerént Ivánovics Mátyás, Rennenberger Ignácz, Király  János, Nagy 
Márton, ifj. Németh Ferencz, Madarász János és Devies Károly továbbra 
is fogva maradtak s ellenük a tárgyalást augusztus 27-ére tűzték k i.e)

Ez idők jellemzésére szolgál az 1802. év október 15-én kelt leirat,

i) Kj. 1802. 159. — 2) Kj. 1804. 553. — 3) Kj. 1807. 355—615. <) Kj. 1817. 1220, —
5) Kj. 1802. 435. — 6) Kj. 1802. 499.
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mely kérdést intéz a vármegyéhez, hogy kinek engedélyével történik, hogy 
az elzárt ifjakhoz több tanuló gyülekezik a börtönbe, kik ott evés, ivás, 
ének és zeneszó mellett töltik az időt.

A vármegye ez intimátumra azzal válaszolt, hogy az akadémia igaz
gatója, Hirsch Mihály, a vármegyének 1802. év julius 24-én az ifjakat 
biztonság kedvéért adta át, miután az akadémiának börtöne nem volt, 
ezeknek ellátásáról pedig az igazgatónak kellett volna gondoskodnia, tehát 
a vármegye is ilykép fogta föl helyzetét. Később, mikor a 19.445. számú 
intimátum a vármegye illetékessége alól az ifjakat „kegyesen“ kivette, 
Szonerics Márton biztos ismét csak biztonság kedvéért hagyta őket a 
vármegyei börtönben. Mióta azonban az ifjak a vármegyei hatóságnak 
átadattak, ez a letartóztatást börtönnek minősítette. A részesek közül Ivá- 
novics János, Király János, Madarász Imre és ifj. Németh Ferencz javító
intézeti szenvedésre utaltatván, a helytartótanács utasította a vármegyét, 
hogy a szegedi fogház főnökét értesítsék, a foglyokat Bácsmegyének 
adják és 24 frt 20 kr. évi tartásdíjat a szülőktől szedjék be, kik erről 
Tolna-, Somogy- és Verőczevármegyében, hol az ifjak szülői laktak, érte- 
sítendők. i)

A helytartótanács Mitterpacher Ignácz vármegyei másod táblabirót 
külön intimátummal rótta meg, a miatt, hogy a fiatalság kérvényének szer
kesztéséhez hozzájárult. Pécs városához is külön intimátum jött, hogy a 
korcsmába stb. járástól a fiatalságot óvja. A fiatalság kérelmére pedig 
nem hoztak semmi határozatot.

1802-ik év november havában az akadémia már Győrött nyílott meg, 
honnan Csonka István, előbb pécsi történettanár, a pécsi gimnáziumhoz 
igazgatói állásért folyamodott s erre nézve a vármegyétől kitűnő ajánla
tot kapott.

1800-ik év szeptember 4-én kelt királyi leirat a korábbi hadi és kato
nai ügyekből még ki se bontakozott vármegyét újabb nemesi fölkelésre 
szólította, melynek, tekintve az újabb hadviselési módszert, legnagyobb 
részt gyalogságból kellett állania. Végli Péter főispán is irt ez ügyben, 
hogy legalább 400 embert kell összegyűjteni. A had összeállításának gyor
san kellett történnie, mert az már november 3-án és 4-én útnak indult, 
de hiányzott a kedélyekben a korábbi lelkesedés, melynek oka a rendkí
vüli nyomott állapot, az ez évbeni rossz termés és a pénzhiány volt. - 
A vármegye, hogy üres pénztárán segítsen, kénytelen volt a székesegyház 
pénztárából tízezer forint kölcsönt fölvenni. Hozzájárult ehhez az is, hogy 
a kormány részben jobb katonai szervezetet adandó a fölkelő hadnak, 
részben a korábban előforduló rendetlenségek kikerülése végett, megvonta 
a vármegyétől a jogot, hogy a hadnak tisztjeit kinevezze, hanem magá
nak tartotta fönn. Kapuváry Gábor (a baranyai Kapuváryak valami rokona) 
már deczcmbor 15-én értesítette a vármegyét, hogy őfölsége Kis-Márton 
és Traunsdorf közti síkon nyolcz vármegye fölkelőivel, kik a fölkelőhad 1

1) Kj. 1803. 359.
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első osztályát képezték s a baranyaiak is ezek között voltak, nagy gya
korlatot, tartott. Jelenti továbbá később a hadnál történt előléptetéseket, 
de azért e fölkelésnek sem esik nagyobb szerep és már 1801. év május 
4-érc visszatérnek Pécsre, i)

1802-ben január 22-én kelt intimátum Baranyavármegyét a má
jus 2-án Pozsonyban megnyitandó országgyűlésre hívta meg, mégis azzal 
a megjegyzéssel, .hogy az elküldendők a békét és közjót ked/éljék. — 
Nemsokára a főispán is küldött levelet, melyben figyelmeztette a várme
gyét, hogy csak azokat a gravamenoket dolgozzák föl és adják át a kö
veteknek, melyekre nézve a királyi leirat utasítást adott, ha pedig a vár
megyének még e kívül is volnának nehézségei, úgy ezeket azokkal 
kössék össze.

Április elsején megtartották a következő közgyűlést. Kajdocsy Antal 
alispánra és Kapuváry Károly táb láb Íróra esett újra a választás. Mind
kettő baranyai földbirtokos.

A követek váratlanul hosszú ideig maradtak el; szóvolt ugyan róla 
már augusztusban, hogy az országgyűlés feloszlik, mégis az év végéig tar
lóit, mely idő alatt a vármegyét alsó-szatai Pethő Imre alispán-helyettes 
kormányozta.

Ez időben emelkedett Szányi Ferenez a rozsnyói püspöki székre. 
Már 1802-ben nem szerepelt a megyegyüléseken és márezius 6-án elhagyta 
Pécset; helyette Koller József, a történetíró lépett a nagyprépost méltó
ságába s az őt tisztelő közönség „a tudós préposténak hívta őt.

A következő (1803.) év elején a vármegy egy ülések elnöki székét az 
országgyűlésről visszatért Kajdocsy Antal foglalta el ismét, hogy beszá
moljon az országgyűlésen elért szomorú eredményről.

Az egész évet, úgy mint a következőket, a katonai ügyek töltötték 
be. Egyetlen derült napja volt a vármegyének, junius 13-ika, mikor ismét 
körében látta szeretett főispánját, Végli Pétert, ki már hat éve nem volt 
a vármegyében. A nagy politikai hullámzások és véres harezok okozta 
gondok és munkálkodás elrabolták idejét úgy, hogy a vármegyét, mely
nek élén már húsz évig állott, meg se látogathatta. Igaz, hogy korábban 
évenként csak egyszer, legfölebb kétszer jött körébe, de levelezését elég 
sűrűén vitte; utóbbi időben azonban már ez is elmaradt és csak a legszük
ségesebb dolgokban érintkezett a vármegyével. Mint javakorboli ember 
lépett a vármegye élére s az évekkel csak tekintélye és rangja emelkedett. 
() most a király val. b. t. tanácsosa, a Szent-István lovagrend tagja, or
szágbíró, ki eljött Pécsre, hogy a haza szolgálatában ötven éves hivatalos 
működésének ünnepét itt ülje meg.

A közgyűlést, mely egyúttal tisztújító volt, istentisztelet előzte meg 
a várostemplomban. A vármegyeházán, rövid megnyitó beszéd után, Mada
rász József, a vármegyei főjegyző, hosszabb latin üdvözlő beszédben emelte 
ki az ősz főispánnak a haza körül szerzett érdemeit, kívánván, hogy minél 
tovább tarthassa Baranyavármegyét kegyeiben.

i) Kj. 1801. 182.
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Az ünnepély befejeztével a lisztújítás következett. A teljes számban 
egybegyült vármegye első alispánul ismét Kajdocsy Antalt, másod alis
pánul Pethő Imrét, főszámvevőül Bartos Józsefet választotta s a főispán 
Madarász Józsefet főjegyzőül továbbra is megtartotta.

Ez időre esik a vármegye terve, hogy a vármegyeházát elcse
rélje az államtól a pálosok hajdani monostorával és templomával. A terv 
az 1802. óv október 13-án tartott közgyűlésen született és fölterjesztést 
intéztek a helytartótanácshoz, mely a november 9-iki ultimátummal a ter
vet elfogadta oly kép, hogy az állam a vármegyével cserét tegyen s a föl
becslés szerénti többletet a vármegye fizesse rá. Mire a vármegye kérte, 
hogy a fölbecslést eszközöljék. Ekkor az állam új kérdésekkel állott elő : 
miért akar a vármegye új házat szerezni és micsoda alapból akarja a 
fölülfizetést tenni? Mire a vármegye — úgy látszik a főispán érvelé
sére, mert a kérdést a tisztújító gyűlésen szellőztették — amaz indokolás
sal ejtette el a tervet, hogy bár a házra nagy szükség lenne, de a domestikát 
több újabb kiadás annyira terheli, hogy a jelen súlyos időben az adózó 
népet újabb áldozatokra nem lehet kényszeríteni, i)

Az eszmét azonban nem ejtette el a vármegye végképen, mert 1805-ben 
megkísértették, hogy a kincstártól azt haszonbérbe vegyék, de ez igen magas 
árt követelt, 450 Irtot, mit nem akartak megadni, miután a házat részben 
magánosok, részben katonaság lakta, kiknek föl kellett volna mondani és 
az egész házat a vármegye czéljaira átalakítani, mi igen nagy összeget 
emésztett volna föl s a bérletet drágává tette volna.2) A bérletet tehát 
elejtették és újra a vétel eszméjét karolták föl annál inkább, mert a vár- 
megyeháza mindig szükebb lett. Különösen nagy zavarban voltak a levél
tárral, melynek a vármegyeházán nem tudtak már helyet találni. 1810-ben 
kiküldötték a vármegyei mérnököt, hogy tervezetet készítsen, ki azonban, 
mikor a húszezer forintra rugó költségvetést egy irattár és egyéb szüksé
ges épületekre nézve bemutatta, maga is helyesebbnek tartotta a pálosok 
hajdani épületének megvételét. Egy küldöttséget neveztek ki annak meg
állapítására, miképen volna a pálos-monostor czélszerüen vármegyeházzá 
alakítandó és mennyibe kerülne ez átalakítás.3) A bizottság igen lassan 
dolgozott s még 1812-ben sem adta be jelentését. 1810-ban nagy volta kap
kodás a vármegyén, az állam ekkor fölajánlotta a monostort a vármegyé
nek megvétel végett és harminczezer forintot kért érte. Bármilyen kecseg
tető volt is ez ajánlat, egyelőre nem is felelhettek rá, mert Hegedűs 
Ferencz táblabiró, a bizottság elnöke, még 1816-ban se tett eleget köte
lességének és az átalakítási költségvetést nem terjesztette be. 4)

Az ügy oly sok huza-vonát szenvedett, hogy a pénzszükségben szen
vedő állam nem várhatott újabb ajánlatra, hanem 1817-ben leküldte őfel
sége elhatározásáról szóló értesítést, hogy a pálosok monostorát árverésen 
fogja eladatni. A vármegye még erre se mozgott, míg 1818-ban megér
kezett a határozat, hogy az árverést ez évi augusztus 4-ére kitűzték. — i)

i) Kj. 1803. 30. ós 389. — 2) Kj. 180r>. 570. — Kj. 1810. 2904. -  4) Kj. 1816. 3066.



G40 A TÖRÖK KIŰZETÉSÉTŐL

A vármegye az árverésre egy bizottságot küldött, élén az alispánnal, mely 
azután a monostort 36.714 forintért megvette.

A vételárból lefizettek 3671 Irtot, a többi 33.043 Irt lefizetésére három 
részletben félévenként kötelezték magukat fizetni. Ez alku megkötése előtt 
az állam a monostort át se adta; a többire nézve a lakosokat 1819. év 
április hó 1-ig hagyták meg a házban. A vételárra nézve pedig oly meg
állapodás jött létre, hogy a fölkelők pénztárában a könnyű lovasság ré
szére letett összegből megmaradt 13.043 irtot, miután a béke helyreállott, 
a vármegyeházvétel árába fogják fordítani, mi meg is történt, a hátralékos 
húszezer forintról pedig adóslevelet állítottak ki a kincstár részére s miután 
nem volt valószínű, hogy az átalakítási munkálat egyhamar megtörténhe
tik, a monostor egyes lakásait újból haszonbérbe adták, most már vár
megyei uraknak.

A velites cassa pénze, melyet a ház vételárába fizettek, visszajárt 
volna az uradalmaknak. Ezeket a vármegye fölkérte, hogy a pénzt a vétel
árhoz fölhasználhassák, mire az uradalmak beleegyezésüket adták. E pénz
tár számadásainak végleges összeállításánál azonban kiderült, hogy az 
insurrectio pénztárának ez időben pénze nem lévén, szintén a velites cassá- 
ból vett föl 10.341 irtot. Ez pedig nem önként ajánlott pénz, hanem olyan, 
melyet most már az uradalmakon kellett volna behajtani, mi azonban az 
uradalmak kijátszásának színét viselte volna magán, miután a velites 
cassában lévő pénzt az új vármegyeház vételárára fölajánlották. A vár
megye nem akarván lovagiatlan lenni, az új vármegyeház vételárára nézve 
tetemes összegtől esett el s így a hátralévő húszezer forint kifizetésére 
semmi alappal nem bírt. 1822-ben kísérletet tettek, hogy a vármegyeházát 
a püspöknek a fölállítandó árvaház javára fogják ajánlani megvételre és 
fölszólították adakozásra az egyes földesurakat is, de nem kecsegtetett 
sehol remény, hogy a hiányzó tőkét előteremthették volna. A 20.000 írtnak 
pedig egyre nőttek kamatai, a kincstár a tőke lefizetését évről-évre köve
telte, a bérletek pedig keveset jövedelmeztek s a vármegyének csakis az 
a haszna volt a vételből, hogy birtoklásának ideje alatt a rabokat ott, tartotta.

Tudjuk, hogy ez időszakot a nemzeti szellem ébredése jellemzi, mely 
egyúttal a kormányban elvesztő bizalmát s az ellenzék úgy a társadalom
ban, mint az országgyűléseken egyre nőtt. Az eddig tétlen, de különben 
is nagyon gyanakvó kormány nem lehetett biztos, hogy az egyébként szo
lid természetű Baranyában nem történik-e valami átalakulás, hol a forra
dalmi szellemnek és egyéb erkölcstelenségnek voltak némi symptliomái.

A vármegyét, mint azt Végh Péter főispán tette, nem lehetett hat 
évig minden fölügyelet nélkül hagyni. A főispán agg és beteges ember volt, 
a kormány tehát, tekintve magas korát és megtört erejét, a főispán fiát, 
Végh Istvánt tette a vármegye élére főispáni adminisztrátornak, ki ekkor 
aranysarkantyús vitéz, helytartótanácsi előadó és a kerületi biztosság aligaz
gatója volt. Bár kinevezése augusztus 23-áról szól és lejövetelét sürgették 
is, mégis közbejött betegsége miatt csak 1805. év október 1-én tarthatta
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meg Pécsett a vármegyei közgyűlést. Az adminisztrátort ez alkalommal 
külön küldöttség hozta el a vármegyeházára, melynek szónoka Dezerinszky  
(Ország) János, Károly kanonok volt. Miután az adminisztrátor a fölsőbb- 
ség által küldött esküt letette, beszédet tartott a gyűléshez, melyben ékes 
szavakkal adta elő, hogy édes atyja huszonnégy évig állott a vármegye 
élén, melyet az uralkodók Magyarország egyik első vármegyéjének tarta
nak (primis huius regni provinciis accenseri svevit) és hogy minő kedves 
e vármegye neki, hová mint egészen ifjú nem egyszer jött s a hol a köz
élet első elemeit tanulta megismerni. — A főispáni adminisztrátor beszédére 
Koller József nagyprépost mondott költői lendületű választ, melyben a 
vármegye és főispán közötti viszonyt a házassággal hasonlította össze, 
melyben, hogy ez elválás által okozandó nem csekély keserűséget meg
édesítse, arra kérte a főispán őfölségét, hogy maga helyett az ő egyetlen 
fiát adhassa a gyászoló vármegyének, stb.

Az október elején tartott közgyűlésnek más fontos politikai okai is 
lehettek. Tudjuk ugyanis, hogy a király már az augusztus 30-án kelt le
irattal, október 13-ára országgyűlést hirdetett. A politikai helyzet szoronga
tott volt s az elkeseredett kedélyek izgatottak, holott nagy és gyors se
gélyre lett volna szükség.

A közgyűlési jegyzőkönyvek egy betűvel sem említik, hogy ez ország
gyűlési meghívót megkapták, vagy azt a vármegyegyülésen kihirdették 
volna. Valószínűleg az itt lévő elégületlen elemekkel szemben Végli István 
utasításait várták, ő azonban csak későn ért ide és követ gyanánt az alig 
pár napra megnyitandó országgyűlésre magával vitte Kajdocsy Antalt, a 
vármegye rendes követét. A jegyzőkönyvek csak annyit bizonyítanak, hogy 
Kajdocsy október hó elejétől egészen november közepéig nem volt Pécsett 
s ezalatt Kapuváry, a másik követ, itthon tartózkodott.

Ez az események rendkivüliségének róható föl. Közvetlenül az ország
gyűlés megnyitását Ferdinand főherczeg 25.000 főnyi hadtestének majd 
teljes megsemmisülése előzte meg. Maga a király a csatatérről jött haza 
az országgyűlést megnyitani, melynek ajánlatai őt ki nem elégítették. Az 
országgyűlés rövid is volt és Bécs már november 12-én megnyitotta ka
puit Napoleon előtt, mit deczember 2-án az auszterliczi csatavesztés köve
tett és Ferencz császár birodalma alapjában megrendült.

Bécs e megszállását Baranyára nézve az teszi nevezetessé, hogy 
I. Ferencz ide küldötte a harcz tartamára második nejét, Mária Teréziát, 
ki /. Ferdinand szicziliai király leánya és őfölsége, jelenlegi uralkodónk 
öreganyja volt s a harczok alatt Siklóson a Batthyány-családnál tartóz
kodott. Az alig 34 éves fiatal királynő már a következő évben befejezte 
földi pályafutását.

Volt tehát elég ok arra, hogy a fontjelzett országgyűlés a jegyző
könyvekben meg sem említtessék. Magát az inzurrekcziót azonban meg 
kellett említeni, melyet az országgyűlés október 27-én ajánlott föl. A követ 
a vármegyét a gyors eljárás miatt, mivel az ellenség az ország szélein 
tartózkodott, azonnal értesítette, a nádor még az nap irt a vármegyére,

M
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jelentvén, hogy a fölkelést Guggenthal generális fogja vezényelni; a vár
megye is rögtön irt a nádornak, hogy küldjön fegyvereket és egyél) hadi- 
szereket.

Az országgyűlés befejeztével tartott első közgyűlésen a inszurrekczió 
szerveztetvón, annak vezérlő fejéül a jelen volt galánthai Eszterházy 
Jánost és német-újvári Batthyány  Fülöpüt választották meg. Egyesek 
ajánlataiból 51 lovas, azonkívül 296; összesen 847 lovas és 986 gyalogos 
ajánltatott föl, melyből Pécs város 48 embert adott. A pénzkivetés 115.862 
forint 72 krt tett ki. A fölkelők között ott van Baranya akkori nemessé
gének ifjúsága teljes számban mint hadnagyok és főhadnagyok. A tevé
kenység oly lázas volt, hogy november 9-én az összeállítás már elkészült. 
A tevékenység, melyet a vármegye s adminisztrátora kifejtettek, óriási volt; 
minden soron meglátszik a lázas mozgalom képe s ugyanama szavakat 
használták, mint a mohácsi vész előtt, szóval a veszély érzete általános.

Szerencse, hogy a pozsonyi béke folytán az inszurrekcziót már 1806. 
év február havában föloszlatták. A vármegye február 17-ére már közgyű
lést hirdetett, hogy február 28-án azt föloszlassa, mert időközben már január 
hóban a Pécsre, majd innen a vármegye egyes községeibe helyezett kato
naság és franezia foglyok (mert e régi szokás még mindig fönnállóit) vé
szes és ragályos betegséget hoztak a vármegyére, melyet „morbus notoco- 
nialis“ névvel jelöltek s a mely „febris flava“ névvel is előfordul. Ez a testen 
támadt barna foltokkal kezdődött s a legtöbb esetben haláltliozó volt. 
Pécsett e betegség, különösen a katonaság körében, oly magasra emelke
dett, hogy a gimnáziumot is föl kellett használni az üdülők részére, míg 
a tanulóifjúságnak alig jutott hely a katonanöveldében. A betegügyben 
állandó bizottság működött, melynek elnöke Koller József prépost volt, 
kinek, úgy mint a fáradhatatlan Petróczy Lászlónak, a vármegye elis
merésül köszönetét szavazott.

1806-ban nem volt országgyűlés, de a kormány, mely érezte, hogy 
a következő országgyűlésen egy hatalmas ellenzékkel álland szembe, ez 
évet akarta fölhasználni, hogy talaját előkészítse. Bizalmas emberei szét
mentek az ország egyes vidékeire, a kedélyeket lecsillapítani. Végit Péter 
országbíró, Bárány a vármegye főispánja, a törődött agg, a főherczeg nádor
ral, úgy Szapáry és Nádasdv grófokkal, az ország fölső vidékeit látogat
ták meg, Végh István adminisztrátor pedig Pécsre jött s a május 20-iki 
közgyűlésen hosszas távollétét azzal indokolta és mentegette, hogy őfölsége 
őt fontos ügyekben máshová parancsolta. A hangulat különben Baranyá
ban elég jó volt és az adminisztrátornak és kormánynak nem kellett fél
nie. A király az országgyűlés megnyitását 1807. év február 8-án kelt leira
tával, április hó 5-ére Budára tűzte ki.

Időközben meghalt Baranyavármegye agg főispánja, Végh Péter, 
miről a vármegyét fia értesítette és utasította egyúttal, hogy válaszszanak 
követeket és dolgozzák ki az utasítást. Követek ismét Kajdocsy Antal 
és Kapuváry Károly lettek.

A magyar nemzet ez időbeni ébredése nyomát hagyja a vármegyei



KIRÁLY JÓZSEF

pécsi püspök.

A püspöki palotában őrzött festményről. —
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jegyzőkönyvekben. A tárgyalások a vármegyén eddig latinul folytak s a 
jegyzőkönyveket latinul írták. 1803. év junius havában kezdték a jegyző
könyveket magyarul vezetni. A nyelvezet csiszolatlansága és nehézkessége 
meglátszik annak sorain; keresik a jó szavakat és helyes kifejezéseket, 
de nem találják. Sok beszéd tárgya egy jó szótár, múzeum, nemzeti szín
ház s más egyéb. A hazafiui érzelmeket lángra keltő beszédek és viták 
nem egyszer tárgyai a katona, adó s pénzügygyei megkínozott közgyűlé
seknek.

Az 1807-ik év hosszabb széküresedós után új püspököt, az 1808-ik 
év pedig új főispánt adott a vármegyének. 1807-ik év augusztus elsején 
a király Görgey Márton esztergomi olvasókanonokot nevezte ki pécsi 
püspökké, de csak huszonhárom napig élvezte e javadalmat, mikor Budán 
meghalt, mely időre 7230 fi t 37Ű4 kr. esvén, ebből a Kollonics-féle egyez
mény szerént a székesegyháznak 2410 frt 12 kr. jutott, i) Görgey a het
venes években lehetett, mikor a püspökséget kapta (1765-ben a pozsony- 
megyei Püski-ben plébános volt már). Halála után október 30-án nyerte 
el a szintén 71 éves ó-gyallai Király József esztergomi kanonok a pécsi 
püspökséget. Csalódtak azonban azok, kik ennek is közeli halálát várták; 
mert csak 1825. év július 17-én ragadta ki pásztorbotját kezéből a halál.

Az elhunyt főispán helyére annak fiát, Végh Istvánt, a korábbi ad
minisztrátort nevezte ki a király.

Végh István beiktatását 1808. év márczius 8-án tartotta meg. A 
kinevezési okirat fölolvasása és a megküldött esküszövegre való hitelés 
után hosszabb latin beszédet tartott a vármegyéhez, melyre Koller József 
nagyrépost, majd Madarász József főjegyző feleltek, mit a „főtemplom
ban“ istentisztelet követett. Pár napra rá Király  püspök is meghívta a 
vármegyét márczius 25-én tartandó ünnepélyes beiktatására, mit a vármegye 
megköszönt,- mire a püspök ismét felelt, amaz óhajának adván kifejezést, 
hogy „a belé helyezett reményben senki magát csalódva ne érezze, mert 
kötelességeinek mindenkor buzgó végrehajtója lesz.“

Ez év különben egyik nevezetesebb időszaka az országgyűlések törté
netének. Ferencz király saját maga és népei tönkretételének veszélyezteté
sével újra háborúra készült Napoleon ellen s a múlt országgyűlés hatal
massá vált ellenkezése után egy új országgyűléstől keveset lehetett volna 
remélnie; meg kellett tehát a magyarsággal szemközt, habár csak szinleg 
is, politikáját változtatnia. Az országgyűlésnek a királyné koronázása czí- 
mét adták és augusztus 28-án hirdették ki. Végh István, kit az időben 
találóan moderator comitatusnak hívtak (moderator =  vezető és mérséklő), 
már előzőleg ismét lejött Pécsre, hogy a követeket saját felügyelete alatt 
válaszszák meg s a helyzet ura maradhasson. A vármegyegyülést meg
nyitó beszédében elmondta, hogy jóllehet az országgyűlés czélja Mária 
Ludovika  megkoronázása, de azért más munka is vár rá, mert az előbbi 
országgyűlésről több ügy függőben maradt. Követekül ismét Kajdocsy

p Brüsztle 1. 508.
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Antal alispánt és K apuváry . Károlyt választották meg, de a jelöltekhez 
tartoztak Jeszenszky  Antal, Mihálovics József és Melczer Ignácz is.1)

Az ügyes politika eredményét, mely a sallangokért posztót nyert, 
fényesen igazolja ama behatás, melyet az a vármegyére tett s az itt kez
dődő általános lelkesedés. A követek megküldték a vármegyének „ama 
szép és hathatós beszédeket“, melyeket egyrészről az esztergomi érsek s Estei 
Károly Ambrus, a megkoronázott ifjú királynőnek testvére mondott, vala
mint a király válaszát is, melyet „az ország rendéinek különös örömével 
és megelégedésével fölolvasott“ és melyek külön nyomtatásban is meg
jelentek. A követek a rövidke országgyűlésről még három jelentést tettek, 
mi eddig elő nem fordult. Elmondták, hogy a szerencsésen és minden ki
telhető pompával megkoronázott felséges királyné asszonynak a statusok 
közös akarattal ötszázezer forintot megszavaztak s csupa aranyban le is 
tettek. Megemlítik a követek az új insznrrekczió módját és idejét s az új 
„Militaris Academiaw-t is (a Ludovika), fölkérvén a vármegyét, hogy alap
jának szaporítására a vármegyebeli birtokosok adakozzanak.

A főispán ez év végén még egyszer eljött a vármegyébe, hogy a 
törvények végrehajtására is fölügyeljen.

Szükség is volt ez elő vigyázatra, mert az 1809. év súlyos terhet 
akasztott Baranyavármegyére úgy, mint az egész országra. A nyakas terv : 
Napoleon hatalmát megtörni, idézte elő ez év történeti eseményeit. A má
jus 21—22-én vívott asperni ütközet, hol Károly főhorczeg a mindig győző 
Napoleon nymbusát elhomályosította, a győri csata junius 14-én, melyben 
Baranyavármegye fölkelő serege is részt vett és a július 6-iki wagrami 
döntő csata, mely Ferencz királyt október 24-én egy súlyos béke rabigá
jába görnyeszté: ez ama viharos háttér, mely előtt Baranyavármegye 
tevékenysége mozog.

Végh István főispán ez események folyama alatt csak a márczius 
6-iki közgyűlésen volt itt, azután irt néhányszor, de csak hadi ügyekben 
s később már leveleit se olvassuk, mert nem ért rá Írni. A háborúra való 
előkészület és a nemesi fölkelés szervezése vették igénybe tevékenységét. 
Horváth Mihály említi,a) hogy ott mint tábori főbiztos szerepelt, de kedé
lyét e foglalkozás annyira izgatta, hogy megbetegedett s a nádor kény
telen volt őt e hivataltól fölmenteni és helyére Boros Józsefet kinevezni.

Aprilis 25-én, Végh István elnöklete alatt tartott közgyűlésen hir
dették ki a nemesi fölkelést, mert „a monarchia külső bátorsága és méltó
sága másként nem, csak fegyver által oltalmazható meg, azért mindenek 
hazafiú buzgóságát provokálja.“ A fölkelők az utasítás szerént inkább 
lovas had létesítésére utasíttattak. A had elég gyorsan állott föl; május 
5-én a szükséges lovakat Pécsváradra vezették vizsgálatra és május 15-én 
Pécsett már várták a parancsot az indulásra. Május 20-án el is mentek.

A fölkelők közül mint ismertebb egyéneket megemlítjük a követke-

l) Kj. 1808. 486. — 2) VIII. 365. 1.
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zőket: Sauska Ferencz, Keresztély és Lajos, Mihálovics Lajos, Knap 
Nándor, Spiesz György, Kisfaludy József cs István, Bálovics László, Dö
mötör Zsiginond, Sey József, Beke Pál, Angyal Alajos, Hajmásy Mihály. 
Tábori papjuk, Szily Zsigmond, nem volt pécsmegyei. Petróczy László 
kapitány auditor volt a főispán mellett. Meg kell itt említeni Koller József 
prépost hazafias ajánlatát, „ki hazájának boldogságára minden előforduló 
esetekben törekedett, hogy minden inszurgensnek, ki arany éremmel jő 
haza, élte fogytáig évi 50 írttal, az ezüst érmeseket pedig évi 25 írttal 
fogja jutalmazni.“ x)

Ismeretes a köztörténetből az inszurgensek győri csatája. Nem is 
volt az csata, csak viszonylagos ágyúzás, mert a had vezető János íőher- 
czeg tábormestere oly ügyetlenül állította föl hadait, hogy az ellenséges 
hadtesthez a közöttük elhúzódó bozót miatt hozzá férni, vagy azt lovas 
rohammal megtámadni nem lehetett. Az ütközetben Baranya fölkelő hada 
is részt vett. A csatát követő napon olvasták föl az állandó választmányi 
ülésben Sauska Keresztély hivatalos levelét, hogy fölsőbb parancs követ
keztében pár nap múlva az ellenséges csapatokat meg kell támadniok. A 
íolkelők paiancsnoka ugyan Sauska Ferencz volt, de ez lábát eltörvén, 
a vezetést Sauska Keresztély vette át. Hadmozgalmairól még Somogy 
adott junius 23-án értesítést, hogy Cliateler generális Olaszországból vissza
térvén, Keszthelyre szállott. További utasítások az élelmi szerek nyerhe- 
tése végett föladatául tűzték ki, hogy a győri ütközet után Kis-Komárom- 
ban és Balaton-Hidvégen szétszórt s most 5000 gyalogos és 1600 lovas 
fölkelő sereget összegyűjtse és útját tovább folytassa. A július 3-iki ülés
ben fordult elő, hogy Funták György mohácsi, Kossá Márton siklósi és 
Vitta József dinnyeberki fölkelőket, a „pápai ütközet“ után visszatérvén, 
kihallgatták és kiderült, hogy a két előbbi franczia fogságba került s on
nét menekült meg, Vitta pedig úgy szökött meg a seregből. Hasonlóan 
ez időben‘olvassuk, hogy Balogh János és Pál Mihály fölkelők súlyosan 
megsebesültek.

A katonaállításon és nemesi fölkelésen kívül nem csekély fáradságot 
okozott az is, hogy a nádor ráparancsolt a vármegyére, hogy küldjön a 
komáromi várnak megépítéséhez július elsejére 2000 munkást, majd szep
tember 16-ára ismét ezer embert puttonynyal, ásóval és kapával együtt a 
földhordáshoz és minden kétszáz emberhez egy munkavezetőt. Az embe
reket járásonként szerezték össze és egy albiró vezetése alatt Sásdról 
indultak meg. Később ismét negyven téglást kértek a várhoz s ezeket is 
lolküldték. E kívül az eszéki és pétorváradi várakhoz élelmi szereket kel
lett szállítani.

Hozzájárult ehhez, hogy a kormány az országgyűlés előleges meg
állapítása nélkül újabb ujonezozást nem foganatosíthatván, önkéntes aján
latra szólította föl az országot s a mindig engedelmes Baranyának sok 
munkájába került, míg a nagy erőltetéssel elfogadott ajánlatokkal egy

i) Kj. 180!). 841.
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kisebb hadat össze bírt hozni. Fegyverekben is nagy szükség lévén, a 
vármegye kénytelen volt minden magán fegyvert összekerestetni, azokat a 
harez czéljaira fölhasználni. Megtette a vármegye azt is, hogy a nemrég 
elhunyt Gzindery Rókus pellérdi uraság leltárát is föltörette s a kiskorú 
Czindery Lászlót illető fegyvereket térítvény mellett elvette a liarcz 
czéljaira.

Még szeptember 28-áról olvassuk, hogy Baranyából ötszáz embert 
rendeltek ki az Ercsinél létesítendő dunai hajóhíd megcsinálására.

Mindama nehézségek között azonban, melyeket Baranyának ez évben 
elszenvednie kellett, mindenesetre legkellemetlenebb a beteg katonák tar
tása. Már augusztus 10-én a katona-kórház igazgatója jelentette, hogy 
annyi beteg katonát fognak hozni, hogy azok befogadására a már elfog
lalt épületek elégtelenek lesznek. A vármegye egy bizottságot küldött ki, 
mely megtekintette az egyes, e czélra fölhasználható épületeket s úgy 
találta, hogy a pálosok kolostora (a mai lyceum), melyben már voltak is 
beteg katonák, úgy a dominikánusok szerzetháza (a mai színház helyén), 
melyben a katonanövendékek voltak, valamint a pécsváradi kórház vol
nának az egyedül alkalmas középületek; a gimnáziumot nem lehetett a 
tanulóifjúságtól elvenni. Ez épületek mintegy (00 beteget fogadhattak be ; 
Írtak tehát a helytartótanácshoz, hogy ne küldjenek ennél több beteget.

Azonban csalatkoztak reményeikkel, mert helyet kellett tovább te
remteni, akár hogyan is. Szeptember 6-án jelentette az állandó katonai 
bizottság, hogy az akadémia (gimnázium), papnövelde, elemi iskola, a pá
losok és dominikánusok szerzetei és templomai, két nagy magtár és a 
katonai ujonezok részére tartott épületeket a beteg katonaság egészen 
elfoglalta, hol kétezernél több katona feküdt; az újabban jelzett kétszáz 
beteget tehát nem tudták sehova se tenni, miután a ragályos baj miatt 
magánházakba a betegeket elhelyezni nem lehetett. Eszterházy herczeg 
pécsi magtárán ablakok nem lévén s mert padlózata is nedves volt, nem 
merték azt használni. A barátok szeretetházába a növendék-papság szorult. 
Eszébe jutott a bizottságnak a püspöki palota is, mely a két szobából álló 
könyvtár és archívum kivételével, a betegek részére elfoglalható lett volna. 
De a püspök ebbe semmikép sem egyezett, hiába iparkodott őt Esz
terházy László kanonok rábeszélni. A püspök, ki csak nemrégiben 8000 
forintos alapítványt tett a Ludovica akadémia részére, kinyilvánította, hogy 
e részben csak az erőszaknak fog engedni. Az újabb kétszáz beteget va
lahogy elhelyezték Pécsváradra, bár a kórházkormányzó kinyilvánította, 
hogy a fölügyelet miatt betegek csak Pécsett lehetnek, mégis újabb és 
újabb szállítmányokat jeleztek és nemsokára el kellett foglalni a bellyei 
és bükkösdi kastélyokat is.

A püspök sehogy sem akart engedni. Durvább nyilatkozataiért 
fiseális actióval fenyegették,*) újabb küldöttség ment hozzá, az alis
pán is kérte, kidobással is fenyegették, majd erkölcsi oldalára léptek,

i) Hagyomány szerént, az urakat megkérdezni szokta.
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hivatkozva a néhány nála szorult papnövendéknek adandó engedelmességi 
példára, de a püspök megmaradt állhatatosságában s ha kidobják, mondá, 
a keresztet kezébe ragadva ezt fogja imádkozni: „Uram, erőszak alatt 
szenvedek, felelj érettem.“ (Domine vim patior responde pro me.) Szeren
csére valami Müller nevii kékfestő nagyobb műhelyét sikerült a városnak 
megszerezni s a betegeket oda helyezték.

A beteg-ügyet azonban elvették a katonaügy vezetésére rendelt állandó 
választmánytól, hová az nem is tartozott és Taródy István királyi biz
tosra ruházták. Október 6-án keserves panaszt emelt a vármegye előtt az 
öreg püspök palotájának a betegek részére történt elfoglalása miatt. — 
Intézkedett Taródy István „eő nagysága“, hogy a városban lévő négy 
tánezterem is elfoglaltassék; kiüresítendő volt továbbá a városháza s a 
vármegyeháza, fölkérvén a főispánt, hogy a vármegyeház bútorai ma
gánlakására legyenek vihetők. A püspök kihelyezéséért tovább is a vár
megyét okozta s a királynál, helytartótanácsnál bevádolta, bár a vár
megye kijelentette, hogy „a püspök lakásának elfoglalását egyedül az 
elkerülhetetlen szükségnek tulajdonítsa s azt el se is gondolja, hogy a 
nemes vármegye őt, kinek szentséges személye iránt mindig fogyhatat
lan tisztelettel viseltetett, csak messziről megjátszatni kívánta volna.“ 
S a jóindulatú püspök el is felejtette haragját s mikor fölső helyről is 
az elkerülhetetlenség kifogásával éltek, azt felelte a vármegyének, hogy 
semmit sem óhajt jobban, mint a rendekkel barátságos békességben élni 
és nem fogja elmulasztani, mikor egészsége engedi, Pécs városába bejönni, 
hogy híveit megláthassa.

Csodálatos, hogy mikor maga a helytartótanács a püspökkel szem
ben ily kérlelhetetlenül bánt el, a pécsváradi uradalmi épületek teljesen 
mentesek maradtak, sőt ismételve jött a tilalom azok elfoglalása ellen és 
a későbbi 159 emberből álló beteg csapatot egy pécsváradi hambárba he
lyezték el. •

Bár a helyszerzés terhétől a vármegye meg is szabadult, egyéb ter
hek tovább is nyakán maradtak. A nagy költség ellen a vármegye azzal 
védekezett, hogy neki csak katonai adója van (így hívták az állami adót), 
kórház-pénztára; mégis minden nyolez betegre egy betegápoló katona is 
esett, ki már a vármegyétől kapta fizetését. Egyéb szükséges dolgok ellá
tásáról is a vármegyének kellett gondoskodnia. így az Üszöghben lévő 
magtár további használatát az uraság fölmondotta; helyette a vármegyének 
kellett másikat szerezni. Ekkor jónak látták fölhasználnia régebben elvetett 
Eszterházy-magtárt is Pécsett. A Mohácsra érkező betegszállítmányt is a 
vármegye nyakába tolták. Mitterpacher Dániel kamarás és czímzetes püspök 
háza a kórház veszélyétől csak úgy volt megmenthető, hogy azt elemi 
iskolává alakították. E kívül a Bicsérd, Csonka-Mindszent, Kacsóta, Szent- 
Gál, Szent-Iván, Gerde, Rugásd, Bodony községekbe elhelyezett beteg 
katonákról elragadt a kór a népre, gondoskodni kellett tehát a máshová 
helyezésről. Őszre az idő is meghüvösödött s jelentést tettek a kormány
nak, hogy a magtárakban a betegek nem maradhatnak, de a helytartó-
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tanács leirt, hogy e helyeket télre is fűtésre kell berendezni s a várme
gyének kellett fűtőanyagról gondoskodnia.

Szóval az inszurrekezió és beteg katonaság ügye annyi gondot adott 
a vármegyének, hogy a szervezést vezető állandó bizottság működéséről 
külön jegyzőkönyvet vezetvén, az — egy 373 lapból álló foliáns — ma 
is őrzi az események legapróbb részleteit.

A fölkelést a békekötés után föloszlatták és az 1810. év január 9-én 
ért Pécs városába. Előző nap közgyűlést tartott a vármegye, elhatározván, 
hogy „e jeles napot, melyen vitéz fiaink, testvéreink és barátaink a csata- 
piaczról királyunknak és hazánknak teljes megelégedésével dicsőségesen 
keblünkre visszatérnek, nagy ünnepélylyel fogadjuk.“ Az alispán beszédet 
tartott s a hazatérőket a „városi ebédlő házakban“ a rendek között össze
gyűjtött pénzen megvendégelték. Legkésőbb ért haza Éva  Pál szent-királyi 
lakos, ki a győri ütközetnél rabul esett és csak 1812-ben tért vissza. 0 
Az inszurrekezió legutolsó epizódja az, hogy Koller József prépost óhaja 
is teljesült, mert egy baranyai, Szabó Mihály nevii, bajnoki magavisele
téért nyert ezüst érmet, ki a vármegye közgyűlésére meghivatván, a tudós 
prépost általános lelkesedés és „örömkiáltások“ között maga tűzte reá az 
érmet és az állandó bizottság előtt tett Ígéretéhez képest, megadta neki 
az első évi 25 forintot.2)

A következő pár év egészen megváltoztatta a vármegye képét. 1810- 
ben, miután hét évig nem volt tisztújítás, szeptember 12-én újra megvá
lasztották a 37 év óta hivataloskodó Kajdocsy Antalt alispánnak és Pethő 
Imrét másod alispánnak, de a bomladozás jelei itt vannak s a régi gárda 
kidüledezett. fíoda József siklósi szolgabiró, kit a kormány a franczia 
nyelv kedvelése miatt 1808—1809 körül rendőri fölügyelet alá helyezett,3) 
1810. év márczius havában elhalt. Kissé később Madarász József lemon
dott főjegyzői állásáról. Bésán János betegeskedése miatt szintén megvált 
szolgabirói állásától. 1812-ben halt meg Jeszenszky  Antal. Kapuvárj 
János sem akarta tovább viselni a szolgabiróságot. E viszonyok között 
halt meg elég váratlanul Kajdocsy Antal alispán. 1811. év július 19-én 
a vármegye hozzá való őszinte ragaszkodásának emlékét pár szívből fakadó 
sorral örökítette meg a jegyzőkönyvben.

Az alispán halála után Végh István főispán azonnal lejött a vár
megyére, mert hisz vérfagyasztó dolgok történtek akkor. A pénz értékének 
egy ötödre való leszállítása (devalvatio) kimondhatatlan zavart és keserű
séget okozott. Sőt elkövetkezett a követválasztás és a követeknek adandó 
utasítás ideje is, mert Ferencz király augusztus 25-ére országgyűlést hir
detett Pozsonyba. A főispán törekvése az volt, hogy miként a pénzügyi 
kérdésben az ország összes vármegyéi fölirtak és óvást tettek s talán 
csak a megbénított Baranya hallgatott; úgy a kő vet választásoknál a meg
bízható, de sorból kidőlt Kajdocsy Antal helyett oly követ választassák, 
kit befolyásolni lehet. A követválasztás tényleg jól sikerült. Az 1811. év

1) Kj. 1812. 588. 2) Kj. 1810. 2773. — 3) Horváth. Mihály V ili. 334
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augusztus 7-én megtartott közgyűlésen első követnek Kapuváry Károly, 
másodiknak az elhunyt alispán fia, Knjdocsy Antal szolgabiró választat
tak meg. Utóbbit az a remény kecsegtethette, hogy egykor atyja székét 
fogja elfoglalni.

A főispán csakugyan még két évig szorgalmasan kerülte az első 
alispán helyettesítését. Többször ellátogatott Pécsre, de azért a vármegye 
ügyeit csak Pethő Imre másodalispán vezette úgy, a hogy hanyatló kora 
azt vezetni engedte. Szüksége volt a főispánnak időre, hogy kiismerje 
embereit, azok tehetségét, politikai irányzatát, hogy annak nyomán öntsön 
abba új életet, hogy képes legyen megállni ama nagy események közt, 
melyeket oly kicsinyes fegyverekkel vívtak ki. Útjában állott különben a 
tisztújításnak az öreg másodalispán is, kit se mellőzni, sem a közérdek 
kérdésében emelni nem lehetett volna sérelem nélkül.

Végre 1813. év május 20-ára kitűzte a főispán a tisztújító közgyűlést. 
A választást megelőzőleg Végh István most már magyar nyelven mon
dott beszédet, melyre a másodalispán felelt és kijelentette, hogy agg kora 
miatt hivatalt többé nem vállal.

A választás urnájából első alispánnak Mihálovics József, másodalis
pánnak Kajdocsy Antal kerültek k i ; az 1810-ben megválasztott Gaál 
József tovább is megmaradt főjegyzőnek.

A kor, mely ekkor folyt, elég világosan áttekinthető. Baranyától a 
háttérben látjuk az európai fejedelmek egyesülését Napoleon ellen, melyet 
tán gúnyból szent-szövetségnek neveztek. Hozzájuk csatlakozott Napoleon 
ipa is, Ferenc/, király, mert nélküle nem volt remény a győzelemre s a 
különben jószivü király úgy áll a történetben, mint a ki háttal megy a 
jövő felé és ha néha előre tekint is, a világosság elveszi szemefényét. 
Drezda, Lipcse és Waterló véres csatái hirdetik a szent-szövetség diadalát 
s a Szent-Ilona szigetére száműzött Napoleon után büszkén kiáltották: 
„Legyőztük a forradalmat!“

Baranyavármegyében is forduló pontot képezett ez időszak. Baranya- 
vármegye nagy uradalmai, melyekből a pénz rendesen elvándorolt, okoz
hatta, hogy a pénz kétszeri devalvácziója sokkal inkább sújtott egyeseket, 
mint más megyében; nagyobb is volt tehát az elkeseredés. Már 1812-ben 
állást foglalt a kormányhatalomnak országgyiilésileg meg nem szavazott 
kívánatai ellen. Mikor Ferenc/ király 1813. év február 23-án kelt páten
sével ujonczállításra és egyéb subsidiumok viselésére a vármegyéket föl
szólította, a vármegyék legnagyobb része, bár nehezen és kemény ellen
tétes indokolás után és föliratok mellett megadta a király kívánatét: 
Baranya ama kevesek közé tartozott, melyek a „rekruták“ kiállítását, sem 
a kívánt subsidiumok kiszolgáltatását „általuk nem eszközölhetőnek“ nyilat
koztatták; ezzel őfelségéhez tartozó hűségüket meg nem szegvén, szoros 
kötelességet teljesítettek. Hivatkozott a hosszabb fölirat indokolásában 
arra is, hogy az 1812-iki föl iratban kijelentették, hogy „még egyszer“ 
tesznek csak eleget az országgyűlés által meg nem szavazott királyi óhaj
tásnak.
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A föliratra egy másik leirat érkezett, mely a világbéke végleges 
helyreállításának tervére hivatkozva, az ujonczozást és subsidiumot elren
delte és újabbi föliratában kinyilvánította, hogy csak „kéréseik meg nem 
hallgatásából származott fájdalmuk okozta a megtagadást.“ Miért is most 
„egyszer, de utoljára“ megadják ugyan az ujonezokat, a mennyiben „meg
fogyasztott“ erejük engedni fogja, de viszont ők is kérik, hogy a szabad 
kereskedés nekik megnyittassék stb.

Ferenez király seregei július 6-án egyesültek a többiekkel és már 
július 13-án Pestről levelet küldött a nádor a vármegyéhez újabb segélyért. 
Bármily hízelgők voltak a nádor szavai, hogy miként kívánja, hogy a 
magyarok is osztozzanak a békeszerzés dicsőségében stb., a vármegye 
föliratában újra kinyilvánította, hogy ily áldozatokat, melyek törvénysér
tést is foglalnak magukban, nem hozhatnak. A nádor második levele is 
minden siker nélkül m aradt; írtak azonban a helytartótanácshoz, hogy az 
újabbi katonaállításba oly föltétellel mehetnének bele, ha azokat a harcz 
lezajlása után azonnal hazabocsátanák, mert ez esetben azt nem tekint
hetnék ujoncz-ajánlásnak, illetve rendes katonaságnak. A helytartótanács 
azonban nem Ígérhette meg, hogy a katonaságot a harcz lezajlása után 
hazabocsátják.

A háború előmenetele 1814-ben már kiengesztelte az elkeseredett 
vármegyét. A királynak Pegauból 1813. év október 13-án kelt és a sub- 
sidiumok nyújtására vonatkozó leirata, valamint egy másik, mely c vár
megyéből újabb 1581 ujonezot követelt, csak 1814. év janur 18-án érkez
tek ide; — már nem tették azt a kínos benyomást, mert „mikor az őszinte 
öröm töltötte el keblüket a fölség fegyvereinek szerencséje és előmenetele 
fölött, bár lelkűket félénk aggodalom szállta meg, hogy ismételve az ország
gyűlés hozzájárulása nélkül tett rendelkezés által sebet vágtak az alkot
mányon; azért a királyi parancsnak iparkodtak mindenben eleget tenni.“

Kétségkívül a vármegye e magatartása okozta, hogy a vármegyét 
más irányban terhelték túl és pedig nemcsak hogy Pécsre és Baranyába 
helyezték át az ujonezok összejövetelét; hanem Baranyát annyira megtöl
tötték katonasággal, hogy alig bírták őket hová helyezni, mely tekintetben 
leginkább Pécs szenvedett. Alig érkezett a vidékről 1450 ujoncz és már 
az elemi iskolát kellett kiüresíteni. Folyamodtak tehát e rendelkezés meg
változtatásáért.

A királynak a harcztérről való visszatérésére (1814. év junius 22.) 
Baranya is küldöttséget menesztett, melynek vezetésére a főispánt kérték 
föl. Részt vett abban a püspök is, ki az üdvözlő beszédet mondotta, to
vábbá Batthyány  Antal gróf, Eszterházy János herczeg, Mihálovics 
József alispán, Kapuváry Károly, Bésán Imre és Országh Sándor.

Ferencz király uralkodása alatti korszaknak egyik legutálatosabb 
szörnye a kémrendszer volt, mely hatásával nemcsak a kémet sülyesztette 
az erkölcsi érzet legalacsonyabb fokára, de az egész társadalom életét 
megrontotta és beszennyezte annak talpkövét. A csak pár évvel azelőtt
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hazafias ellenzéket képező Baranya se maradhatott menten a kémkedés 
csclszövényeitől és következményeitől.

Nunkovics Ignácz volt ez időben a mecsekháti járás főbírája, ki az 
akkori idők kifejezése szerént, oly kihágást követett el, melynek követ
keztében Szél Mihály meghalt. Az esemény bűnügyet képezett. Lehet, 
hogy a vármegye talán mint tisztviselővel szemben kissé kíméletesen visel
tetett, mert a Nunkovics-család általában tisztelt volt; tagjainak nagyobb 
része papi pályán szerepelt. A kíméletes eljárás a kormány fülébe jött s 
a király az ügy megvizsgálására Balogh Péter zólyomi főispánt küldötte 
kir. biztosnak, ki 1815-ben levelet intézett a vármegyéhez az ügy meg
vizsgálására, de megírta, hogy egyúttal a panaszokat is, melyek őfölségé- 
hez a magistratuális tisztviselők ellen beadattak, meg fogja vizsgálni. — 
Úgy látszik, hogy senki sem érezvén magát bűnösnek, nem igen féltek a 
titkos följelentésektől még akkor se, mikor nemsokára reá a kir. biztos 
néhány panasz, illetve följelentés másolatait előre azért küldötte le, hogy 
azokat a gyűlésen fölolvassák, hogy ki-ki elkészülhessen védelmére, mire 
ő is személyesen megjelen. Ez már súlyosabb dolog volt, mert a panaszo
kat fölolvasták ugyan, de nem vették jegyzőkönyvbe. Még föl sem ocsúdott 
a vármegye álmélkodásából, mikor fölülről egy följelentést egyenesen a vár
megyéhez küldöttek, jelezvén, hogy Pécsett egy hazardjáték-társaság szö
vetkezett, mely kártya mellett tivornyával tölti idejét. Köztük több vár
megyei úr, katonatiszt és más nemesek s ezek orrt kaptak ily dolgok 
eltűréséért.

Balogh Péter levele az év végén jött, de a következő év (181b.) ele
jén a Száva vidékén kiütött a pestis, mely csakhamar már a Dráváig 
elterjedt és Baranya vidéke életveszélyessé vált. A kormány reáparancsolt 
a vármegyére, hogy állandó egészségügyi bizottságot szervezzen és az 
hetenként tegye meg jelentését a helytartótanácshoz. Ilyen körülmények 
között a kir. biztos nem mert Pécsre jönni, sőt az egész év folyamán a 
főispán se volt itt, holott tisztújítás éve is lett volna, melyet fölsőbb meg
hagyás folytán is mellőzni kellett, az lévén a kormány czélja, hogy a sza
bad választás mellőzésével a főispán által való helyettesítés lépjen érvénybe 
és az „alkotmány bástyái“ összeroskadjanak.

Balogh Péter biztos nem kis meglepetést akart szerezni a vármegye 
urainak, mert nem kevesebb mint nyolezvanra ment a panaszok száma, 
melyek a kémrendszer szervezése folytán Baranyából beküldettek. A kama- 
rilla e többnyire magyarul irt leveleket el se olvasta, hanem küldte a 
biztos kezeire. Az év végén, mikor a halálvész szűnni kezdett, elővette e 
följelentéseket és arról győződött meg, hogy huszonkettő azokból, melye
ket Baranya egyes falvaiból küldtek, csak e községek urbáriális viszo
nyaira vonatkozó panaszokat tartalmaz. Ezenkívül ötven följelentésben oly 
egyszerű panaszok foglaltattak, melyek elintézése a vármegye hatáskörébe 
tartozott. Látható ebből, hogy a kémrendszer szervezésére kiküldött egyé
nek nem tudták teljességgel megérteni czéljukat. Habár nem tudjuk a föl
jelentők neveit, de a följelentések az egyes falvakból is beküldetvén, látható,
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hogy a korlátlan hatalmi vágy itt is, mint mindig, azokkal az elemekkel 
szövetkezett, melyek a tudatlanságot képviselik. A kamarilla ügyesen csi
nálta dolgát. Nemcsak a városokban, de még a falvakban is úgy szőtte 
az ármány hálóját, hogy a vármegyén ülésező, az alkotmányt védő és 
szabadságot kereső urak mit se tudtak ez aknamunkáról.

A följelentő falvak között vannak Besencze, Kökény, Oroszló, Ocsárd, 
Ózd, Ibala, Lothárd, Gilvánfa, Pellérd, Iveszii. Látható tehát, hogy a tit
kos izgatás a katholikust ép úgy érintette, mint a reformátust, a német 
népséget úgy, mint a magyart, világi és papi birtokokat egyaránt.

A följelentéseknek nem volt politikai irányuk, hanem csupán a köz
igazgatásnál tapasztalt állítólagos visszaélésekre vonatkoztak. A kiküldött 
biztos a vizsgálatokat titokzatosan vezette, a kémrendszer folytán meg
szűnt az egymás iránt való bizalom s így a vizsgálat eredménye kipuhatol- 
hatatlan maradt. 1818-ik év elején a vármegye megrémítésére a kir. biztos 
a másodalispánt, Kajdocsy Antalt állásától fölfüggesztette, egyebekre csu
pán arra nézve adott utasítást, hogy az útak csinálásánál ne járjanak el 
a tisztviselők oly önkénynyel, hogy a munka mennyisége és módja iránt 
maguk intézkednek és csak a számlákat terjesztik a vármegye elé, hanem 
előleges gyűlési megállapodás szerént működjenek.

Az eljárás elérte czélját, a megfélemlítés alkalmat adott arra, hogy 
a bürokrátizmus gyökeret verhessen, mi a kormányzatnak a vármegyék 
életerejének meggyöngítésére egy újabb és másik irányzatát képezte.

Balogh Péter tovább nem vitte szerepét, nem is akarták fönt, hogy 
gyorsan gombolódjék le az ügy; ép ellenkezőleg, pangást óhajtottak elő
idézni; de már idős ember is lehetett, ki 1819—20 közötti időben meghalt 
és helyette a kormány Adámovics Antalt, Verőczevármegye főispáni ad
minisztrátorát nevezte ki kir. biztosnak.

Adámovics nem akarta elfogadni e megtiszteltetést és Kajdocsy 
Antallal való rokonsági viszonyával mentegette magát. A kormánynak 
kevés megbízható embere lévén, nem helyettesíthette Adámovicsot és azért 
küldöttség szervezését rendelte el azzal az utasítással, hogy minden részre
hajlás nélkül hozza meg Ítéletét. Ezeknek Adámovics az ügyiratokat át
adta. A küldöttséget nagy óvatossággal állították össze. Elnöke Eszterházy 
dános, a dárdai uradalom birtokosa lett; tagjai közül Kollev József emlí
tendő, az igazságszerető férfiú, ki a zavarok beállta óta a közgyűléseken 
többé meg nem jelent és még néhány pap és világi egyéniség Sislcovics 
József küldöttségi jegyzővel. Ezek 1819. év április 15-én széket ültek.

A tárgyalásokat elsőben, mint mondottuk, az útak készítésénél elő
fordult nem annyira rendetlenségek, mint inkább még nem szabályozott 
rend miatt támadt állapotok kérdése képezte, melyek miatt tulajdonképen 
senkit se lehetett okolni, de melyekből nem is támadt senkire se kár. — 
Hasonlóan a katonaság kérdése, mely a följelentés szerént a községekben 
nem volt egyenletes, de nem is lehetett az, mert az ujonezok a föloszlott 
lélekszám után szedetvén, miután az egyes községek nem bírhattak a meg
állapított kerek számmal, a teljesen igazságos osztály az intézkedés alap-
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jánál fogva nem lehetett igazságos. A kérdések ilyképen való szellőztetése 
csak elkeseredést szülhetett.

A följelentések folytán vádlottkép szerepeltek mind a két alispán, 
Répás Lipót, Gaál József, Körmondy József, Hersching Ignácz, fíésán 
János, Bésán Imre, Gséhy Ignácz, Répás Zsigmond, Ovszágh Imre, Szabó 
István, Madarász László, Kisfaludy s mások.

A fölhozott panaszok általában kisszerűek voltak. Itt-ott merült föl 
olyan, mi ma is fegyelmi eljárás tárgyát képezné, de nem akként, hogy 
azzal akkora port verjenek föl, mint az egész vármegye szégyenére meg
történt. A legnagyobb rész apróság, mely a legrosszabb esetben is csak 
figyelmeztetést vonhatna maga után, pl. hogy a katonai raktárakat fél
évenként meg nem vizsgálták, hogy a hajdúkat magán czélokra is hasz
nálták, hogy egy desontor katonát megverettek, hogy előfogatokat hiva
talon kívül használtak stb.

A kormány részben a kémrendszert palástolandó már eleve kimondta, 
hogy eljárásának czélja nem a bosszú, hanem megszüntetni a visszaélé
seket és látván, hogy többre itt nem mehet, a további vizsgálatot beszün
tette (filium ulterioris in vestigationis rescinditur). A bürokratikus őzéit 
elérték, mert fölmerült a kétely, hogy vajon nem a tiszttánsak között 
vannak-e följelentők, minek következése lőtt, hogy a tisztviselők nevetsé
gességig menő pedántériával végezték teendőiket és megtörtént, hogy a 
főjegyző az alispánnak hivatalos levélben jetentette egyik másik kikül
detésének teljesítését.

Az iratokat Adámovicshoz terjesztették, ki azonban az ügyben mit 
se tett s a főispán tudomást szerezhetett a hegyből született egérről s 
valószínűleg fölsőbb utasítás folytán elrendelte, hogy bár a nevezett hiva
talosokat állásaiktól fölfügesztették, de ő azért nem fog senkit helyettesít- 
tetni (szurrogálni), hanem mivel az Ítélet hozatala után úgyis tisztujítást 
tartanak, vigyék tovább is az ügyeket az eddigiek szerint.

Ebben ugyan a főispán pártfogását látta a vármegye, ki az üldözött 
tisztviselők részén áll, voltakép azonban fölsőbb intézkedés lehetett azzal 
az ígérettel együtt, hogy a tisztujítást még az évben 1819-ben meg
tartja. Szokott politikája volt a kormánynak az örökös kecsegtetés.

Adámovicsot komisszariusi megbízásában Malonyai János báró kö
vette, ki 1820-ban levelet írt a vármegyéhez és a tárgyalás folytatását 
április 7 - 8-ára tűzte ki, mikorra meg is jelent, de a tárgyalást nem 
lehetett megtartani, mert risum teneatis, az alispán a vármegyéből eltá
vozván, a vármegye pecsétjét magával vitte s így a küldöttség tagjait 
nem lehetett az ülésre „hivatalos alakban“ meghívni, mi nagy vétség lett 
volna a rendszer ellen, de talán e jó urak fölhasználva a biirokratia e 
fattyúhajtását, meg se jelentek volna pecsétes meghívó nélkül. Malonyai 
azután magához kérte az 1816-ik katonaállításra, adózásra és a könnyű 
lovasságra vonatkozó kivetéseket s a vármegyéből eltávozott,

A fölfüggesztett tisztviselők a főispáni utasításhoz képest végezték 
dolgaikat és vártak. Kajdocsy azonban az egész hosszú idő alatt a gyű-
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léseken nem szerepelt és ha mégis megjelent, nem elnökölt; e tisztet az 
alispán távollétében a főjegyző teljesítette.

így húzódott az ügy 1824-ig, vagyis míg az ellentétes irányzat ellen 
a kormánynak többé küzdeni nem lehetett. Ekkor lejött az intimátum, 
melyet az 1824. julius 26-ki közgyűlésen fölolvastak és a mely Kajdocsy 
Antalt második alispáni székébe visszahelyezte. A gyűlésről e hírre érte 
küldtek, ki az éljenző rendeknek bizalmát megköszönte. A többi úri 
deliquensről mélyen hallgatott a fölsőbbség. Senki se tudta, hogy mi 
történt és mi fog történni és mint látni fogjuk, sok éven át bizonytalan
ságban hagyták a vármegye tisztviselőit.

Csalódott azonban a kormány, mikor azt vélte, hogy a vármegye 
hosszú pangás alatt elveszti életerejét, mert mikor a katonaállítási kér
désre került a sor, a vármegye azt szép módjával megtagadta, alázatos 
óhajának adván kifejezést, hogy e tárgy az országgyűlés elé terjesztessék. 
Erre újabb leírat érkezett fölülről a király sajátkezű aláírásával, tudatván, 
hogy biztost küld a vármegyére, fölső- és alsósurányi Sigrányi József 
kir. kamarást, mire arra kérik a királyt, hogy az önkéntes ajánlást ren
delje el és kérik az országgyűlés megtartását. Még egy s utolsó út maradt, 
Végi) István főispán magán úton beszélte a vármegyei uraknak, hogy 
őfelsége azért nem csatolta Illyriát Magyarországhoz, mert a katonaállítást 
általában megtagadták, de a rendeket ez se lágyította meg. E vármegyé
ben is inegérleltc az idő az országgyűlés megtartásának szükségét.

1825. julius 25-ikén tartott közgyűlésen hirdették ki őfelségének Ber- 
gámóban julius 3-ikán kelt leiratát, melylyel az országgyűlést Pozsonyba 
szeptember 11-re kitűzte.

A követválasztás megejtésére eljött végre a hosszú éveken át nem 
látott főispán is. Megnyitó beszédében sajnálatának adott kifejezést, hogy 
az egyetértés a tiszt urak között megbomlott, melyet bizalmatlanság, 
gyűlölség és bosszúállás követett és azért nem jött oly hosszú ideig, míg 
csak vissza nem tért a barátság.

Olykép tüntette tehát föl a kémkedést, mintha a följelentések a vár
megye tisztjeitől származtak volna, minek azonban ellentmond a következő 
tisztújítás eredménye, melyet a fölsőbb utasítás szerint most 12 év lefo
lyása után se tartott meg.

Augusztus 29-én tartatott meg a követválasztás. Miliálovics József 
alispán kijelentette, hogy esetleges megválasztatását nem fogadja el. 
Követek lettek a sokat üldözött Kajdocsy Antal másod alispán és Répásy 
Lipót s csakhamar hozzáfogtak az utasítás kidolgozásához. A káptalan 
is beküldte a vármegyéhez nehézményeit pártolás végett, melyek a 
következők: 1) A kanonokok kinevezési okmányában mellőztessék az, 
hogy jövedelmök egy részét várépítésekre kell fordítaniok. 2) Az inter
calaris jövedelmek Va része ne fordíttassék a plébániák alapítványára. 
3) Ne tartsanak hosszú ideig a kinevezések. 4) Hogy szenükkel szabadon 
rendelkezzenek és ne legyenek kénytelenek a vasasi szénigazgatóság
nak adni. A patronátusi jogokat az országgyűlésen óhajtották elin-
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téztetni. A követek csakhamar beküldték a vármegyére a íülivatra a választ, 
a kanczellár beszédét és értesítést a koronázási rendről és hogy a főispán 
koronaőrré neveztetett. A vármegye azonban, mely sokat várt, nem elé
gedett meg ez értesítésekkel, boszantotta őket annak latin szövege és uta
sította őket, hogy magyarul írjanak. Később azután bővebben is küldték 
a követek értesítéseiket, melyeket a jegyzőkönyvbe bevezettek ugyan, de 
a különböző vélemények csak az ajkakon élhettek. Az országgyűlés hosz- 
szan tartott és némi engedményeket hozott is. Csak igen későn, jóformán 
az országgyűlés befejezése előtt, találkozunk ismét Pécs város hatóságával, 
melynek csak 1827-ik év tavaszának végén jutott eszébe, hogy a szab. kir. 
város beczikkelyezéséről gondoskodnia kellene. Ez okból a vármegyéhez for
dultak, kérvén, hogy az országgyűlésen terjeszszék elő. Mennyire meg
változott a közszellem, mutatja ama határozat, melyet a vármegye e kére
lemre hozott; hogy nem valószínű, úgymond, hogy az országgyűlés a kir. 
városok számát szaporítani akarná, addig, míg az okok meg nem szűnnek, 
melyek miatt azt ellenzik, de mert Pécs a közelfekvő három vármegyében 
az egyedüli királyi város, a kérelmet a vármegye elfogadja és mivel az 
országgyűlés már végéhez közeledik és így annak fölvételét remélem 
nem lehet, a jövő országgyűlésre fogja azt a követeknek adandó utasí
tásba fölvenni.

Az országgyűlés, az első alispán szeptember 24-iki jelentése szerént, 
már véget ért, de a követek csak a november 19-én tartott közgyűlésen 
jelentek meg a beszámolásra. Végh István főispán is jelen volt, ki hosz- 
szabb beszéddel nyitotta meg a közgyűlést, elmondván, hogy az ország 

' elérte ez országgyűlés eredményével vágyai netovábbját s magától is ért
hető, hogy a főispán tekintélye által leigázott követek és vármegye leg
alább a jegyzőkönyvek szerént, ugyanez álláspontra helyezkedtek s miután 
a határozmányokat nyomtatásban is megkapták, a tanácskozmányok tár
gyát kiválóan ezek mikénti alkalmazása képezte. Különösen nagy gondot 
adott a törvény" által elrendelt összeírás, mely iránt nemcsak számos hatá
rozatot hozott a vármegye, de az ország egyéb vármegyéivel is élénk 
összeköttetésbe lépett. Ez töltötte ki az egész 1828-ik évet, melyben ezen 
kívül a Dráva és a pécsi viz szabályozása tekintetében történtek intéz
kedések.

A főispán is meglátogatta a vármegyét, mert néhány tisztviselő meg
halt s tisztújítást lehetett volna várni, de az már egészen kiment a szokás
ból s tizenöt év óta nem volt, mert a kormány még az 1825—27-ik évi 
országgyűlés után sem akart végkép lemondani terveiről.

1829-ben a vármegye elvesztette másodalispánját, kit a magyar kir. 
helytartótanácshoz tanácsossá neveztek ki és az április 27-iki közgyűlésen 
érzékenyen búcsúzott el barátaitól és huszonkilencz évi pályatársaitól. — 
A vármegye ekkor levelet küldött a főispánhoz, kérve őt, hogy tartson 
végre tisztújítást, mert a hivatalok nagyr részét csak ideiglenesen töltötték 
be és a másodalispáni teendőket, melyeken a törvénykezés forgott, Ganl 
József főjegyző kezeire bízták, ki dolgát nem győzhette s így a tisztújítás
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elkerülhetetlenné vált. Kapott is a vármegye a főispántól választ, melyben 
megígérte, hogy még a folyó évben eljön a tisztújítást foganatosítani, de 
ígéretét nem tartotta meg. Nemsokára leirat érkezett a helytartótanácstól, 
melyben Gaál Józsefet, mint surrogóit másodalispánt, e hivatalában meg
erősítették.

Erre ugyan szükség volt, mert fordult elő eset, mikor a felek kifo
gást emeltek a bíróság ellen, sőt az is megtörtént, hogy a fölebbezésben 
semmisítették meg az eljárást az illetéktelen bíróság és elnök alapján.

Másrészt azonban határozottan látható volt, hogy a kormány ellene 
van a tisztújításnak, mint szabadabb mozgásnak, mint bizonyos nemű 
önállóságnak, melyet a despotizmus el nem tűrhet és föladata azt meg
semmisíteni.

Kitetszik ez magának a főispánnak nyilatkozatából, ki mikor az|1830. 
év szeptember 8-ára összehívott koro
názó országgyűlésre választandó követek 
miatt augusztus 17-én tartott közgyű
lésre megjelent, üdvözlő beszédében ha
tározottan kimondta, hogy tisztújítást ez 
alkalommal nem fog tartani. „Ha ma
gamat bővebben kimagyarázni nem is 
akarnám, mégisgondolom, mindenek előtt 
tudva lévő dolog volna, hogy e részben 
kezeim kötve valának, sőt még most is 
kötve legyenek, úgy, hogy tett Ígére
temnek s a rendek kívánságának, bár 
nagy örömömre válnék, meg nem felel
hetnék.“

Magát a követválasztást is ugyan 
e mintára ejtette meg a főispán. Ismer
vén embereit, a kandidáló bizottságot 
úgy állította össze, hogy az jobbnak 
vélte az előbbi követek mellett meg
maradni. így ismét Kajdocsy Antal és 
Répásy Lipót lettek a követek, holott,
mint tudjuk, az előbbi nem is volt már tagja a vármegyének, a kormány
nak tehát épen nem kellett félnie, hogy Baranya egy másik, előtte isme
retlen embert küld, ki a szólás fegyverét ellene fordítja.

A rövid országgyűlés Baranyára nézve a szokott módon zajlott le, 
a követek szokott módon küldték megjelentéseiket s a nevezetesebb leira
tokat és beszédeket. Az ülés végével azonban már csak Répásy Lipót kép
viselte a vármegyét, mert Kajdocsy hivatalos teendői miatt eltávozott az or
szággyűlésről és 1831. óv tavaszán csak mint méghaltról emlékeznek meg 
a vármegyei okmányok. Magas méltóságát tehát csak rövid ideig élvezhette.

Király József püspök 1825. év július 17-én Balaton-Füreden halt 
meg, hová a nyári időre üdülni sietett. Haza hozták és július 25—27-ik

GAÁL JÓZSEF 
Baranyavármegye főjegyzÖje.

— Kardos Kálmán hidasi!i kastélyában 
őrzött festményről. -
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napjaiban tartott fényes szertartások között temették el az általa épített 
sírboltba. Öreg, 89 éves ember volt, mikor meghalt; a Pécs talajára át
ültetett vén törzs itt nem tudott gyökeret verni. Püspöki palotájá
nak bejáratára ezt Íratta: „Szállás ez, nem ház.“ Nem tekintette ezt 
már otthonának. A különben nagyjótékonyságú püspök szivének szo- 
retetéből a vármegyének és egyházmegyéjének nem jutott semmi, vagy 
alig valami. Szabad végrendelkezési jogot nem kért, hanem a Kollonics- 
egyezmény szerént vagyona egy harmadát a kir. fiskusnak, másikat a 
templomnak s a harmadikat az agg papok pénztárának hagyta. Miskolczy 
András kanonok, ki fölötte a halotti beszédet tartotta, elmondta, hogy az 
esztergomi székesegyház főoltárára tizenhétezer forintot, a templom épí
tésére négyezer fortot s a komárommegyei nemes ifjak ösztöndíja alapít
ványára hétezer forintot adott. A lévai iskolára 500 forintot, a budai 
nőegyletnek 300 forintot, a pozsonyi nőnevelő intézetnek 1000 forintot. 
Lelke üdvéért a pécsi székesegyházban 3000 forintos alapítványt tett. 
Megyénkben a mohácsi vész napján Mohácson évenkint tartatni szokott 
gyászünnepély őrzi emlékét, melyre 3000 forintos alapítványt te tt.1)

Azonban az ő püspöksége alatt vesztette el a régi székesegyház a 
XVIII. századból származó mogorva alakját és kapott helyette egy Ízlés
telen keverékhomlokzatot; a régi vár elvesztette várszerü alakját, a vár- 
templom környéke szabályozás alá került. Az Em észt Zsigmond püspök 
által épített kaputornyot, melyben az öreg harang lógott, lebontották, hogy 
nyolezvan év után annak helyére utódjának, Szejiessy Ignácz püspöknek 
áldásos emlékére szobrot emeljenek.

Király  püspök halála után három évre, mely idő alatt az egyház
megyét ismert történetírónk, Koller József vezette, négyesi Szepessy Ignácz 
báró foglalta el a püspöki széket. Ncgyvennyolcz éves férfiú volt, ki elő
zőleg már kilencz évig ült az erdélyi püspökség székében, a pécsi egyház
megyének egyik legjelesebb püspöke, ki e fölül jótékonyságával örök nevet 
vívott ki magának.

Az új püspök minden előleges értesítés nélkül, 1828. év február 24-én 
késő este váratlanul jelent meg Pécs városában. Ünnepélyes beiktatása 
márczius 13—14-én történt meg.

A beiktatás alkalmával egy hosszú latin beszédet tartott papságához, 
melybe, hogy úgy mondjuk, egész lelkét lehelte, mert ő maga tökéletesen 
megfelelt ama tükörnek, melyet papsága szemei elé adott. Az év egész 
folyama püspöki megyéjének megismerésével, a belső ügyek rendezésével 
folyt le. Ez idő alatt tanulta meg a rácz nyelvet, mert nem akarta, hogy 
püspöki megyéjének bármely hívőjével ne tudjon beszélni. Munkássága 
és buzgalma minden cselekvényében szent, odaadó és fáradhatatlan volt. 
Következő évre tűzte ki.külső megyéjének megismerését, melyet visita 
canonicával kötött össze és mit május havában kezdett meg. Hivatalosan

p Lásd ti lnilotti beszédeket a püspöki könyvtárban, mis. XIII.
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átirt a vármegyéhez, utasítsa a járásbeli tisztviselőket, hogy a visitánál 
mint törvényes bizonyságok jelen legyenek, fuvart és illő jutalmazásukat 
ajánlván. Egész nyáron át faluzván a megyében, hat hónap leforgása alatt, 
a pécsvárosi négy plébánián kívül, összesen hatvan plébánián ejtette meg 
a törvényes látogatást, mi oly óriási munka, melyre csak Szepessy püspök 
volt képes, de melyet megczáfolhatatlanul igazolnak a visitákról fölvett jegy
zőkönyvek, melyeknek egyik példányát a vármegyéhez nyújtotta be.

A következő évben a visita canonicát, mint a vármegyéhez tett jelen
téseiben elmondta, teljesen 
befejezte, holott ebben két
szer is megakadályozták: 
elsőben a nádor, ki őt épen 
elindulása idején magához 
hivatta és később a főispán 
elnöklete alatt tartott kö
vetválasztó közgyűlés, me
lyen személyesen jelen lenni 
akart.

1827-ben Répásy Li- 
pót a közgyűlés elé terjesz
tette, hogy őfölsége ugyan 
megtagadta, hogy az aka
démia Győrből Pécsre ho
zassák, de nem ellenezte, 
hogy itt egy másik állít
tassák, ha ahhoz alkalmas 
„fundus“ volna. — Annak 
megállapítására tehát, hol 
volna az és honnan lehetne 
az ahhoz szükséges pénzt 
előteremteni, bizottságot 
szerveztek, melyben a má
sodalispán, Miskolczy An
drás kanonok, Gaál József 
főjegyző és Czindery László 
Pellérd ura, vitték a fő
szerepet.

A dolognak tüzetesebb megbeszélése után, miután a vármegye Sze
pessy  püspök főnkéit lelkületét nagyon jól ismerte, sőt tudomást szerzett 
talán épen Miskolczy kanonok értesítése folytán, hogy a püspök egy fő
iskola létesítésétől nem idegenkedik, melyre épen a pálosok hajdani kolostora 
volna alkalmas; egy ártatlan cselhez folyamodott és 1829. év augusztus 
4-én egy levelet irt a szent életű püspökhöz, melyben előadta, hogy 
szíveskednék a vármegyének fölvilágosítással szolgálni „azon főiskolának 
karban leendő helyeztetése felől“, melyről a hir beszél, miután a vármegye

Négy esi SZEPESSY IGNÁC Z báró 
pécsi püspök.

— A püspöki palotában őrzött festményről. —
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is e részbon „az intézetnek állandóságot szerezni óhajtana.“ A püspök e 
levélre azonnal felelt és nein hogy haragudnék, hogy a vármegye fölszó- 
lításával őt megelőzte, mi neki lett volna föladata, de inkább köszöni 
azt, mert „szüksége volt ily ösztönző Ígéretre,“ mert nincs az a jó fölté
tel és állhatatos törekvés, mely az ő munkaköre mellett akadályt szen
vedjen és legközelebb már egész szándékát elő fogja terjeszteni. A püspök
nek e szent szerénységü nyilatkozata előre is örömmel töltötte el a vármegye 
közönségét s a püspök érdemleges levelét az 1829. év november 24-én tar
tott gyűlésen olvasták föl, melyből a vármegye látta, hogy a püspök első 
sorban a helytartótanácscsal lépett érintkezésbe, honnan csupán annyit 
nyerhetett, hogy a bölcsészet két tanára a szeminárium jövedelmeiből 
nyerné fizetését. Azért úgy gondolta a püspök, hogy a püspöki árvaház 
fundusának és alapjának megnyerését a fölsőbbség előtt kellene kieszkö
zölni. A vármegye szívesen fogadta e tervet, abból indulván ki, hogy a 
főiskolából nagyobb a haszon, mint az árvaházból és fölszólította a szom
szédos vármegyéket is, hogy a helytartótanácsnál ez eszmét kérelmeikkel 
támogassák.

E közben, 1830-ban, a helytartótanács újra megsürgette a vármegyét, 
hogy fizesse ki a megvett kolostor árát. A vármegye nagy zavarban volt, 
írtak a főispánnak, ki megígérte a vármegyének, hogy érintkezésbe lép 
a földesurakkal, hogy a vételárt önkéntes adakozásaikból összegyűjthes- 
sék. *) Azonban sehonnan semmi remény se mutatkozott a kincstár kielé
gítésére.

Az árvaházra vonatkozólag a magyar kir. helytartótanács nem egye
zett abba, hogy az árvaház és annak alaptőkéje az akadémia czéljaira 
fordíttassék, mert a pécsi vártemplom fölösleges jövedelméből készült és 
kegyes intézményre (pia instituta) rendeltetett, t. i. a 9224/1824. rezoluczió 
szerént az árvaház fölállítására, mely már létesült is s azt őfölsége hatá
rozata szerént, eredeti czéljától elvonni nem lehet.

Erre Szepessy püspök augusztus 18-án értesítette a vármegyét, hogy 
a főiskola belső berendezésével néhány hét múlva elkészül. Az alappénz
nek szerzését magára vállalja és igyekezni fog azt püspöki jövedelmeiből 
íodözni s azért kéri a vármegyét, hogy pénzgyűjtés miatt ne tegyenek 
lépéseket, mert ő azt maga fogja egészen előteremteni, ha azonban aka
dályai merülnének föl, azokról a rendeket értesíteni fogja. A vármegye e 
nyilatkozatra azt határozta, hogy a nagylelkű püspöknek e példátlan tette, 
melyet érdeme szerént meghálálni úgy se lehetne, örök emlékül ne csak 
a jegyzőkönyvbe vétessék, de a követek is felkérendők, hogy annak tör
vénybe iktatása iránt mindent megtegyenek.

A megvett pálos-monostorra nézve nem maradt más hátra, mint azt 
újra eladni. Folyamodtak az eladási engedélyért a helytartótanácshoz, ez 
beleegyezett s így megérett az eszme, hogy a monostort a püspöknek az 
akadémia részére adják el. A püspök 1831-ben az alapító-oklevelet a hely-

ü Kj. 18:50. 2(500.
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tartótanácshoz terjesztette föl, másolatát pedig megküldte a vármegyének. 
A vármegye egy küldöttséget állított össze, mely megvitte ő excellentiájá- 
nak, hogy nagy lélekkel tett áldozatait a legbuzgóbb és a legtisztább 
hálaérzettel fogadják.*)

Noha Szepessy püspök a bölcseleti fakultást már 1831-ben megnyi
totta, rendes iskolája annak még nem volt és mikor a vármegye a pálo
sok monostorát a püspöknek megvételre fölajánlotta és ez az ajánlatot 
elfogadta, újra Írtak a helytartótanácshoz, hogy a házat a püspöknek ár
verés nélkül adhassák el, mert a helytartótanács előzőleg az árverésen 
való eladást rendelte cl. A vármegye is meg akarta hozni és meg is hozta 
áldozatát a szent lelkű püspök 
tudta nélkül, mikor a közel 37.000 
írtért vett házat a püspöknek
30.000 írtért ajánlotta íöl.i) 2) A 
fölajánlott és megadott vételt 
Brüsztle 32.000 írtra teszi,8) mely
hez a püspök még 40.000 irtot 
tett hozzá, hogy az elhanyagolt 
épületet helyreállítsa. — Ehhez
75.000 írtért szertárt vett, 12.000 
írttal hozzá nyomdát is szerzett, 
a tanárok fizetésére pedig száz
ezer frtos alapítványt tett. Az 
alapítványi pénztár által Sze- 
pessy-alapítvány gyanánt kezelt 
összeg 167.993 irtot, tesz ki.

Az alapító-oklevelet, mikor 
a helytartótanácstól visszaérke
zett, a káptalan hiteles másolat
ban kiadta a vármegyének és 
ugyanakkor Pécs városa folya
modott a vármegyéhez, hogy e 
nagylelkű alapítványnak tör
vénybe iktatása iránt intézked
jék, mi meg is történt,4) de 
neve a szivekben is örökre vésve marad.

1832-ben nevezetes halottja volt a pécsi egyházmegyének és vele a 
tudományos világnak. Koller József, a történetíró, szeptember 3-án hunyta 
be szemeit, mint a pécsi egyházmegye nagyprépostja, mely állását 1802 
óta viselte. Nagy történeti munkájának utolsó kötete 1812-ben jelent meg, 
de ő maga beismeri, hogy műveit sokkal korábban irta; a püspökség tör
ténetét csak 1799-ig, mégis már Herényitől kezdve oly összevontan, hogy

i) Kj. 1861. 1722. — 2) Kj. 1832. 844. — 8) I. 514. Az okmányt nem ismervén, in
kább tartjuk a fölajánlott árt igaznak. — 4) Ívj. 1832. 905,

KOLLER JÓZSEF 
nagyprépost.
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elbeszélése néhány száraz adaton túl semmit sem ad és minden jellemzést 
gondosan kerül. A nyolezvanhét éves agg tudós fáradhatatlan tevékeny
ségén kívül, mit a sok kötetekre menő jegyzetek hirdetnek, legjobban 
jellemzi őt nagy jótékonysága; így az alapítványi hivatalnál általa tett 
és a máig is meglévő szegény-alap (patrimonium pauperum). Tizenkét 
szegény tanuló, számtalan házi szegény fölemészté, hogy ötvenhét évi 
kanoniája mellett alig maradt valamije. Nagy történeti munkáján kívül, 
egy terjedelmes kötetben értekezést irt a magyar szent koronáról és egy 
másikat a szent mise szertartásairól.

A közszellem nagy haladása és üdvös átalakulása mellett tartotta 
meg Baranya az 1832-ik cv május 7-én tisztújító és alakuló közgyűlését. 
Nem tudni mi okból, a közgyűlés megtartására a vármegyeház udvarán 
deszkasátort építettek, melyet akkori jegyzések „téres“-nek neveznek. — 
E bódé később eladott deszkáiért 700 Irtot kapott a pénztár.

Ez alkalommal visszatért a vármegye régi szokásaihoz, mert a gyű
lést megelőzőleg veni sancte volt a főtemplomban, melyen Szepessy maga 
pontifikáit. Mise után az egybegyült karok és rendek két küldöttséget 
menesztettek, egyiket a főispánért, másikat a püspökért, miután, úgymond 
a jegyzőkönyv, „a püspököt e tisztelet megilleti.“ A közgyűlés megnyíl
tával a főispán beszédet tartott, mindig dicsőségének tartván, hogy ez 
áldott Baranyavármegyének kormányával már számosabb év óta magát 
fölékesítve szemlélheti és válik legnagyobb gyönyörűségére, hogy e vár
megye nemességének kincseket érő szeretotét „tapasztalni méltóztatik“ 
boldogult atyjával együtt annak utolsó órájáig, sőt még hamvaiban is. 
Miliálovics József, Görcsöny földesura, ki az alispáni tisztet oly nehéz 
időkben éveken át viselte, a közgyűlésen nem jelent meg, de levélben 
értesítette a rendeket, hogy a közügyek teréről teljesen visszalép. A vár
megye külön bizottságot küldött ki hozzá Görcsönybe, megköszönni buzgó 
tevékenységét.

A legfontosabb tisztség, az első alispánság betöltésénél, a közvéle
mény Siskovics József gödrei uraság felé irányult, bár ellenpártja is volt, 
mert csak szótöbbséggel tudott az alispáni székbe emelkedni, míg a má
sodalispánnak Répásy Lipótot közfelkiáltással választották meg. Főügyész 
Madarász József lett, főjegyzőnek a főispán gyulai Gaál Józsefet továbbra 
is megtartotta. Aljegyzőkké lettek Perczcl István, a későbbi főispán és 
Kajdoosy Antal, a harmadik e néven, kiben a család kihalt. Még ez év 
doczember 16-ára országgyűlést hívtak egybe Pozsonyba, melyre a vár
megye Siskovics Józsefet és Répásy Lipótot küldötte követül, amazt nagy 
műveltsége, emezt lángoló hazaszeretete indokából. És Siskovics nemcsak 
műveltsége, de tehetsége által is megfelelt a várakozásnak. Már tanuló 
korában föltűnt tehetsége. 1801-ben a még akkor fönnálló pécsi akadémián 
első évi humanista volt. Ekkor történt atyjának gödrei birtokába való 
ünnepélyes beiktatása, melyet az ifjú Siskovics latin elégiával énekelt 
meg, mely kiváló tehetségének örök bizonyítéka.1) A pécsi akadémia

t) Püsp. könyvtár, Diversa XI V.
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megszűntével tanulmányait Egerben végezte, majd a vármegye szolgála
tába állott.

Országgyűlési működéséről Kölcsey Ferencz naplójában1) és ennek 
nyomán Horváth Mihály2) dícsérőleg emlékeznek meg. „Egyike a legje
lesebbeknek és legegyenesebbeknek, Írja Kölcsey naplójában, minden bi
zonynyal a baranyai követ, Siskovics. Józan fej és bátor szív, nemcsak 
szép, de páratlan tünemény e vármegyéből, mely máskor a gonoszlelkü 
(értsd kormányhű) Kajdo- 
csyt küldte képviselőnek.“

„Egyike, mondja más
utt, a legnyilvánosabb li
berálisoknak.“ E miatt őt 
Wesselényi és Kölcsey 
megkülönböztetve szeret
ték ; Széchenyi is figyel
met fordított reá. A barsi 
Balogh egyiknek vallá őt 
a három közül, kiket 
az arisztokráczia előitéle- 
teitől a legtisztábbnak hitt 
és kit az abonyi Komáromy 
Baloghgal és Kölcseyvel 
mint a szent arisztokratiz
mus dühös ellenét kapcsold 
egybe. „Mégis később“, 
mond Horváth, „mikor só
gora, Somsich személynök- 
ségre emelkedett, Sisko- 
vicshan is nagy változást 
vettek észre követtársai.“

Annyi bizonyos, hogy 
küvetségi „díszes pályájá
ról“ már 1833-ban lemon-

SISKOVICS JÓZSEF 
Baranyavármegye alispánja.

— A vármegye közgyűlési termében őrzött festmény 
után. —

dott és azt szeptember 26-án 
olvasták föl a közgyűlésen.
Lemondó nyilatkozatában 
maga mondja, hogy sem
mit el nem mulasztott, mit
imádott hazájának hasznára, díszére és emelésére jónak vélt; a megszo
morodott vármegye pedig tekintve, hogy Siskovicsnak mindig a vármegye 
boldogsága volt vezércsillaga, ez elismerést „a jövendőségnek is vissza
hagyván, jegyzőkönyvbe iktatták.“

A hazatérő Siskovicsot baratai és tisztelői megkérték, hogy fogadja

1)  Összes munkái VII. 247. — 2) 25 év I. 300,
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cl továbbra is a követséget. Nehezen bár, de az egyhangú közóhajnak 
engedve a követségi teherre újra vállalkozott, azonban csak kevés ideig 
viselte azt. 1835. február 7-ikén épen gyűlés volt a teremben, mikor 
Siskovics váratlanul betoppant, lemondván újra és most már visszavon
hatatlanul. Ez alkalommal beszédet is tartott, fölhozván, hogy védette tőle 
telhetőleg a nemzet szabadságát és a nyolcz százados tisztes alkotmányt, 
mint hitére bízott szent ereklyét épségben igyekezett megtartani. Indo
kolja egyúttal eljárásának átalakulását, mert „a liberálisnms eszményei 
nem érhetnek meg rögtönösen, hisz ugrás a természetben nincsen, 
mindennek van stádiuma; szerencsés, ki azt el nem mulasztja, de meg 
sem előzi.“

Horváth Mihály mondása azonban Siskovics József megváltozásáról 
nem úgy értendő, mintha ő testtel, lélekkel az akkori kormány szolga- 
hadaihoz szegődött volna. Csak az úrbéri kérdés miként való megoldásáról 
volt szó.

Ismeretes a nemességnek az a nem is épen becsmérelhető ön
zése, hogy a saját megkárosításával elérendő czélhoz csak nehezen tudta 
vagy akarta beleegyezését adni. Ily dolgok keresztülviteléhez oly lelke
sült korszellem volt szükséges, minőt az 1848-ik év szült, de a köznapiság 
nem szülhet magas eredményeket, az 1832/36-ik évi országgyűlés még 
nem állott e magaslaton és hogy azon nem állott, azt bűnéül fölróni 
nem lehet.

Az indok, mely miatt Magyarország az úrbéri viszonyok rendezésére 
törekedett, főleg az volt, hogy ezzel a 700 magyar helyett, ennyire szá
mítván a politikailag szereplő nemességet, 0 milliót fog nyerni, a magyar 
nemzet tehát meg fog erősödni.

A tiszta lelkű, de jogász vérű Siskovics eszményileg nem állott 
egyik párton se. Fölfogásában a tulajdonjog kérdése vezette, mely meg- 
támadhatatlan és még a törvényhozásnak sincs joga a tulajdon szentségét 
megnyirbálni a tulajdonos akarata nélkül. Azt pedig, hogy az úrbériség 
akként adassák meg, hogy egy nagy magyar nemzetet nyerjen az ország, 
azt még korainak tartotta. Mindennek van stádiuma, szerencsés, ki el 
nem mulasztja, de meg sem előzi. Saját jogászi fölfogása tehát teljesen 
helyes és legkisebb árnyékot se vet Siskovicsra.

A kérdés azonban pártkérdés volt az országgyűlésen, melynél ha 
valaki az úrbériség tervezett megoldásának ellene szavazott, akkor a kor
mánynyal szavazott. Innen származtatható a kedvetlenség és lemondás a 
követségi pályáról.

Az akkori személynük, mint tudjuk, Somsich Pongrácz gróf volt, a 
leendő baranyai főispán, kit a kormány főleg azért emelt személynöki 
állásra, mert azt hitte, hogy befolyásával az országgyűlés ellenzékére, az
az a radikálisokra befolyással bir. Somsichnak befolyását és népszerű
ségét a vallási vitában nyilvánuló magatartása már megingatta, az úrbéri 
vita alatt pétiig majd hogy tönkre nem ment.
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Siskovicsot tehát se Becs érdeke, sem elhomályosuló sógora, 
Somsich, hanem saját jogászi véleménye szakasztottá el e kérdésre nézve 
ama párttól, mely menten érezte magát az aristokratia előítéleteitől, míg 
Somsichról, a nádor kedvenczéről, ki őt alnádorrá, pestmegyei főispán i 
helytartóvá tette, ugyanazt aligha lehetne elmondani.

A vármegyében a következő év márczius 5-ikére hirdettek közgyű
lést, hogy a lemondott Siskovics helyett másik követet válaszszanak. A 
szavazás előtt a kérdés bizonytalannak látszott és végre az urnából Kaj- 
docsy Antal szolgabíró neve került ki, ugyan o család harmadik hason
nevű fia, mert már atyja és öregatyja viselték e tisztet. Ugyan e köz
gyűléshez levél is érkezett Répásy Lipóttól Pozsonyból, értesítvén a 
vármegyét, hogy Ferenc./. király márczius 2-án megszűnt élni. (A levél
ben 3-ika áll).

Az ország ezzel egy lépést tett. Ferenci helyét a már 1830-ban 
megkoronázott Ferdinand foglalta el és az országgyűlést a közbejött 
inczidens után folytatták, mintha semmi se történt volna. És lépést tett 
a vármegye is, mert Végh Johanna már 1834-ben jelentette, hogy atyja, 
Végh István, Baranyavármegye főispánja szeptember 30-ikán 73 éves 
korában elhunyt. A vármegye gyászmisét s ünnepélyt rendezett.

Az országgyűlésre küldött követek egy kérdésen össze nem egyez
hetvén, külön-külön kérdést intéztek, hogy hogyan adják szavazatukat. 
A kérdés eldöntése jobban bevitte a politikát a gyülésterembe és miután 
különösen Kajdocsy minden mozzanatról értesítette a vármegyét s a 
megfejtendő dolgok vitális érdeket képviseltek, az interregnum lefolyása 
alatt kis országgyűléssé fejlődött a vármegye közgyűlése, melynek azonban 
vitái a rend szerint megszokott mérsékletet tanúsították.

Sárdi Somsich Pongráczot, a hét személynököt, a király 1835. július 
6-ikán nevezte ki Baranyavármegye főispánjává és augusztus 3-ikán ulti
mátumot bocsátott ki, melylyel a beiktatás ünnepélyes szertartásaitól 
fölmentette, mire még ugyanaz évben számos tagból álló küldöttség, 
élén Siskovics József alispánnal és Tersanky (Tersztyanszky) Imre 
kanonok és ez. püspökkel Pozsonyba ment őt üdvözölni.

Akkor abban a véleményben lehetett az új főispán, hogy Baranya
vármegye teljesen lenyűgözött és hogy itt ellenzék ne támadjon, intéz
kedésre alig van szükség. Később mégis meggondolta a dolgot és 1836. 
junius 6-ikán nemcsak nagy ünnepélylyel ülte meg beiktatását, de arra 
Barcs, Tolna, Somogy, Pest és Yerőcze megyéből számtalan vendéget 
is hozott.

A beiktatás a szokásos formák között történt; küldöttség és eskü 
annak lényegesebb részei. Itt először olvassuk, hogy a főispánt a főbírák 
fölemelik. A főispán hosszabra nyúlt beszéde intelmekkel van tele. 
„Gondosan őrizzük“, mond többek közt „elődeinktől örökbe vett ősi 
intézkedéseinket és merészebb lépéseket követvén, az elvetemült fékte
lenségnek sóba helyt ne adjunk, mert csak ez azon ellenség, mely tanács
kozásainkat lehetetlenné teszi.“
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Szokás volt hajdan, a beiktatás alkalmával táblabirákat kinevezni; 
e játékot egyik főispán sem űzte oly nagyban, mint Somsicli, de lehet, hogy 
politikai okok is forogtak fönn, mert a táblabirák szavazati joggal bírtak. 
A beiktatáskor 96 táblabiróval szaporodott Baranvavármegye közönsége.

A beiktatási ünnepélyek lezajlásával végét érte a pozsonyi ország
gyűlés is. 1836. év július 11-én a követek visszajöttek és beszámolva mű
ködésűkről, Répásy Lipót letette negyven évi szolgálat után másodalispáni 
hivatalát, mire Somsich Pongráez a tisztújítást augusztus 1-ére tűzte ki.

A következő napok egyikén a főispán, hogy a lefolyt ünnepélyeken 
támadhatott barátkozáshoz egy kis ellenszert szolgáltasson, az ülés tag
jainak nem kis meglepetésére egy régi iratcsomót tett a zöld asztalra és 
nyájas modorával előadta, hogy a vármegyei tisztviselők elleni följelenté- 
sek folytán az Ítéleteket Budán már 1834. év márczius 7-én hozták meg 
és átadták elődjének kihirdetés végett, kit ebben közbejött halála akadá
lyozott meg.

A kormány ez Ítéletekkel megmutatta, hogy szakítani akar, hacsak 
szinlcg is, a régi kémrendszerrel. A hozott Ítélet nem sújtotta büntetés
sel a tisztviselőket, habár nem egy ízben ennek kellett volna történni, 
csupán a joghatálynak tett eleget a panaszló részére és végül amaz 
utasítással záródott, hogy a panaszosok hagyjanak föl árulásaikkal. — 
Magasabb politikai okok mellett a kormány a helyi viszonyok miatt 
se tehetett volna másként, mert az egész tisztikart kellett volna kompro
mittálni.

Végül 1836. év augusztus elsején megejtette a főispán a tisztújítást, 
melyben első alispán Siskovics József, másodalispán Sauska Korosztály 
lett. Főjegyzőnek továbbra is megmaradt Gaál József; aljegyzők Kon- 
csek Nándor és fíeke  János. Előbbit utóbb székhelyi Majlátli György 
váltotta föl, kit a főispán 1838-ban tiszteletbeli főjegyzőnek nevezett ki 
és ebben, úgymond a jegyzőkönyv, az egész közönség forró óhajtása 
teljesedett.

Az ekkép rendezett viszonyok csak pár évig tartottak, mely időre a 
vármegyének úgy, miként az egész országnak általános emelkedése esik.

Pécs jeles püspökét 1838. év julius 16-án vesztette el. Már második 
egyházlátogatása alkalmával kapta sinlődő betegségét, mely korai sírba 
döntötte. Betegsége alatt nem volt Pécsett ház, hol érette ne imádkoztak 
volna. Végrendeletét még 1836. év szeptember 20-án irta, melyhez két 
codicillus jött. Általános örökösévé az általa alapított lyceumot tette. Azt 
kívánta különben e végrendeletében, hogy nevét többé ne is említsék s 
a városházán lévő arczképét égessék e l; a lyceum pedig I. Ferencz után 
neveztessék el. A kegyelet azonban nem engedte meg, hogy nevét és 
emlékét a keblekből kiirtani lehessen. A papság és világiak még ma is 
megünneplik halála napját a lyceumban elmondott gyászmisével s köz
adakozásból érezszobrot emeltek néki a pécsi sétatéren, mely sétánynak 
ő volt alkotója.
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1839. óvi május hó 14-ón Somsich Pongrácz tulajdonképen azért 
tartott közgyűlést, hogy az országgyűlésre a meghívót kihirdesse. Ezt azon
ban a „Karok és Rendekére nézve más előzte meg. Ugyanis Siskovics 
Józsefet V. Ferdinand Zemplénvármegye l'őispáni helyettesítőjévé nevezvén 
ki, e napon a vármegyétől, hol huszonnégy évig szolgált, érzékeny búcsút 
vett. Ugyané vármegyegyülósen olvassuk Majláth György előléptetését 
az országbírói méltóságra, majd belső titkos státus- és koníereneziális ta
nácsnokká, valamint Hontvánnegye főispánjává s nemsokára reá királyi asz
taliunkká és Magyarország zászlós urává nevezték ki. Maga a főispán is a 
személynöki állásról status és koníereneziális tanácsnokká emelkedett.

Az elhunyt jeles főpap helyére a királyi kegyelem már 1838. év 
uov. 19-én nagy kéri Seytovszky  
dános rosnyói püspököt nevezte ki 
pécsi püspöknek, ki 1839. óv május 
23-án ünnepélyes beiktatását meg
tartandó, melyre a nevezetes főpap, 
ki köztudomás szerént nagy ked
velője volt az ünnepélyességeknek,
Baranyavármegyét meghívta, mi
előtt még idejött volna. A várme
gye a püspök fogadására sok tagú 
választmányt állított össze.

Az országgyűlés megnyitásá
nak határideje junius 2-án lévén, 
maga a főispán is akként alkal
mazta a követválasztást és az ugyan
akkor megejtendő tisztújítást, hogy 
ez ünnepélyek összeessenek. Mind
kettő május 21-én esett meg. A 
követeket a főispán minden előle- 
ges értekezés nélkül maga aján
lotta. Ezek ifj. Majláth György és Ifjabb székhelyi MAJLÁTH GYÖRGY 
Pákozdy Zsigmond voltak, kik kö- Baranyavármegye alispánja.
Zül előbbit egyhangú fölkiáltás- -  A’»Pécsi Takarékpénztárban őrzött festményről. -

sál, utóbbit szótöbbséggel választották meg. Ezzel Majláth útja egyenlít- 
tetett az alispánságra és csakugyan a tisztújításra kerülvén a sor, az első 
alispáni állásra a három jelölt közül Sauska Keresztényt választották meg; 
a másodalispáni állásra nézve a rendek megkérték a főispánt, hogy álljon 
el a jelöléstől, hanem a Majláthok nemzetségének századok óta a haza 
oltárára szentelt érdemei tekintetéből, nevezné ki ifjabb Majláth Györgyöt 
másodalispánná. Gaál József 38 évi szolgálata után a főjegyzőségről lekö
szönvén, a főispán Kajdocsy Antalt választotta. Az aljegyzők között föl
említendők Gaál Alajos, Jeszenszky  József és Perczel Géza. A főispán, 
az akkori szokás szerént, még számos táblabirót is nevezett ki. A tisztújí
tási ünnepélyeket nyomban a püspök beiktatási ünnepélyei követték.
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Ez országgyűlésen is a kormánypárt részén állott Baranyavármogye. 
Mindjárt ennok megkezdésekor kénytelenek voltak a követek a vármegyére 
leírni, mivel a Ráday-ügyet és a pesti sérelmet illetőleg a kerületi jegyzők 
és czenzorok választására nézve utasítással nem bírtak, hol azt megvita
tandó, az alispán közgyűlést hirdetett. Ez időtől kezdve a követek jelen
téseit általában megvitatták, legtöbbnyirc azonban ósdi fölfogással. így 
például Ungvármegye indítványára az úrbéri rendezést illetőleg a jobbágy
ság eltörlése, mi a nemesi jogokat végkép „elenyésztetné“ ; a legnagyobb 
érdeket gerjesztette föl akképen, hogy az eddigi virágzásában, a törvénv- 
czikkelyeknek és a törvényes szokásoknak további meghagyásával fön- 
tartassék. A követek az országgyűlésről visszatérvén, 1840. év julius 6-án 
terjesztették elő végső jelentésüket.

Innen kezdve az átalakulási korszak idejéig a vármegye történetét 
bizonyos egyhangúság jellemzi, mit ezen, egészen a kormány szolgálatá
ban álló s hogy úgy mondjuk lenyűgözött népnél épen nem lehet cso
dálni. Baranyavármegyében igen sok volt a nagy birtok, melyek tulajdo
nosai, mint az Eszterházyak és Batthyányiak , leginkább az állam 
szolgálatában állottak mint tisztviselők, vagy katonák. E kívül a nagy ter
jedelmű papi birtokok, püspökség, káptalan, főtemplom stb., a nagy állami, 
vagy annak kezelése alatt lévő birtokok, mint pécsváradi, vaiszlói, mágocsi 
uradalmak, néhány kisebb kaduezitás és végül a nagy bellyei uradalom. 
A középbirtokosság, Siskovicsot és Majlátliot leszámítva, nagy tehetsé
geket nem tudott fölmutatni. A nemességnek legnagyobb részét a vagyon
talan, vagy legalább ősiséggel nem rendelkező ármálisták képezték, több
nyire tisztviselők, gazdatisztek, nyugdíjas katonák és végül a mindenre 
megvásárolható paraszt-nemesség. Ily viszonyok mellett és különösen oly 
lángeszű vezető oldalán, mint az akkor a vármegye élén álló ifjú Majláih 
György volt és annak politikai iránya mellett, szabadabb szellem nem 
fejlődhetett.

Mint konzervátiv elemnek egyik főtörekvése volt a vármegyének, 
az ősiség megmentése. Ebben a nemesség nemcsak a maga érdekeit látta 
veszélyeztetve, de azt vélvén az alkotmány alapjának, azt is megrendült
nek hitte. Innen származik az eszme a nemesség megadóztatására nézve, 
melyet a vármegye, mint szabadabb irányzatot, elfogad, csak az ősiség 
legyen megmenthető és a különbség a nemes és nem nemes között fön- 
tartandó. Tulajdonképen teljesen visszafelé haladó irány, mely ezzel még 
az armalista nemest is kidobja kebléből. Baranyában, több bizottságolási 
vajúdás után, még 1840-ben megállapították a kulcsot, mely szerént Ba
ranya nemesei huszonötezer forintot fizetnének adóban, de ha így nevez
ték, inkább a nemesi földre vetett adó volt az, mert az armalista nemes 
számításba se jött. Ha tehát az eszme tovább fejlődhetett volna, az ősi- 
ségnek a nemesség esett volna áldozatul.

Másrészt azonban a politikai viszonyok rohamosan fejlődtek -tovább. 
A kormány, mikor attól kellett tartania, hogy az országgyűlésen többsé
get nem nyerhet, akként irányította dolgát, hogy a követek új útasítást
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nyerjenek vármegyéiktől. Az ország érdekeinek a vármegyén való meg
vitatása mindig nagyobb tért nyert, de egyúttal újabb eszmék merültek 
föl, melyek ismét az országgyűlés elé kerültek és a követeket kényszerí
tették, hogy újabb utasításokat kérjenek. így az 1843-ki országgyűlés 
alkalmával Baranyában a ház asztalára tett összes törvényjavaslatokat a 
vármegyén részletenként vitatták meg és így alkalmat nyújtottak a 
retrograd irány mellett is a politikai fejlődésre.

Tisztújítást 1842-ben tartottak Baranyában. Némi változásoknak kel
lett beállani, mert Sauska Keresztély aggkorára való tekintettel nem 
akart hivatalt vállalni. Pákozdy Zsigmond elhagyta a vármegyét, mert 
váltóbírósági táblabíró lett Pesten 1841-ben. Kajdocsy Antal főjegyző is 
elhagyta hivatalát 1840 telén.1) A tiszt- 
újításkor első alispánná lett ifj. Majlátli 
György, rendkívüli tudománya és hatha
tós beszéde indokából. A másod al ispán - 
ságra Kardos Antal volt főbírót emelték,
„ki mint polgári, mint hivatalos pályáján 
egyenes jelleme, szelíd keble és önbecsü
léstől ment szerénysége“ által nyert köz
kedveltséget. A többi választottak közül 
ki kell emelnünk Scytovszky  Márton, Gaál 
Nándor és Perczel István főbírókat, kik
nek később is nagyobb szerep jutott. Fő
jegyző Madarász József lett.

A pozsonyi országgyűlést 1843. máj.
14-én nyitották meg. A követválasztási 
közgyűlést Somsich Pongrácz gróf május 
2-ikán tartotta meg. Mind a mellett, hogy 
már voltak a megyén itt-ott ellenzéki ele
mek, a főispán akként érvényesítette be
folyását, hogy a különben is igen kedvelt 
ifjú Matláth György alispánt még az aján
lás előtt közakarattal kiáltották ki követnek „korát fölülmúló mély tudo
mánya és velős előadásával egyesült szilárd jelleme indokából.u Másod 
követ Gaál Nándor főbíró lett, ki nagy értelmi erővel bírt és ezzel össze
szőtt nemesebb tulajdonokat egyesített.

A nyert utasítás teljesen a kormány igényeinek megfelelő volt. Az 
ősiségre nézve kimondták, hogy az megtartandó és csak annyi módosítást 
engednek meg, a mennyit a hitel megkívánna. A kis városok szavazati 
jogára nézve legalább a szavazati arány megállapítását kérték. Pécs város 
is folyamodott újra, hogy szab. kir. várossá emeltetésének törvénybe ikta
tása iránt intézkedjenek, de a vármegye, mely a városok szavazatában

KARDOS ANTAL
Baranyavármogye másod alispánja.

— Kardos Kálmán hidasdi kastélyá
ban őrzött festményről.

*) Színi pályára lépett és vagyonát még atyja adóssága miatt elveszítvén, egészen 
elkallódott és benne a család is kihalt.
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a kormány érdekeit látta támogatottnak, megelőzte a város kérelmét és 
azt az utasítások 8-ik pontjába vette föl.

A protestáns papság is folyamodott, vigye a vármegye az ország
gyűlés elé, hogy a kath. papság ne szedjen tizedet a protestáns hívőktől, 
mit az országgyűlésre már elutazott követeknek a vármegye, miután a 
kérelem későn érkezett, utánuk küldött.

A vármegyén alig volt változás, csak 1844-ben mondott le Kardos 
a másod alispánságról, mire Som sich főispán sebes postával küldte leve
lét, melylyel e tisztségre Gaél Nándort helyettesítette. Ezzel egyúttal 
megürült a követség és szükségessé vált ujra követet választani. Maga a 
főispán beteg volt és baranyai teendőit nem végezhette. E nem épen kel
lemes munkát Gzindery László, Somogy vármegye főispánja vállalta ma
gára, kinek, mint tudjuk, birtokai egyrésze Baranyában feküdt, háza volt 
Pécsett s vármegyénk ügyei iránt élénken érdeklődött és tevékenyen is 
részt vett. Az április 22-kén megejtett követválasztás alkalmával Scitovszky  
Mártont, a püspök öescsét egyhangúlag kiáltották ki követnek, kit a 
közjó iránti buzgalmáról, csendes és szilárd jelleméről ismert a válasz
tók serege.

Gzindery László itt működése alatt újra fölébresztette az eszmét, 
hogy a vármegyének a magas dombon épült szűk megyeházától okvet
lenül meg kellene szabadulnia és ajánlotta a vármegyének, hogy vegye 
meg az irgalmas szerzet akkori nagykertjét és oda építse a vármegye- 
házát. Az eszmét elfogadták, meg is bízták Windisch építőmestert egy 
megyeház tervének elkészítésével és egyességet kötöttek a rendház főnö
kével. hogy a kertet 49,800 írtért megveszik és mintán Windisch a kívá
nalmaknak megfelelő megyeház építésére a kertet kicsinylette, alkut 
kötöttek még a kert déli oldalán lévő 10 kisebb ház tulajdonosával 29,000 
frtban, hogy így a vármegye főbejáratát a siklósi országúira helyezhessék. 
Mind o dolgokban Gzindery László maga járt el, mint a kiküldött bizott
ság elnöke. Végleges elintézésének akadályát képezte, hogy az irgalmasok 
provincziálisa, kinek beleegyezése nélkül a kertet eladni nem lehetelt, 
időközben meghalt, várakozni kellett tehát, míg újabb provincziális arra 
az engedélyt meg fogja adni.

Ez alatt Windisch elkészült a tervezetekkel, mely szerint a vármegye
ház 122,274 frtba, a börtön helyiségek 35,046 írtba kerültek volna. Sajnos, 
hogy Czindery László, ki az eszmének éltető lelke volt, egyéb teendői 
miatt az ügy vezetéséről lemondani kényszerült. így noha még az ő ide
jében a szükségelt pénzösszegre a megadóztatási terv is elkészült, a dolog 
egyelőre abba maradt s a rögtönösen bekövetkezett nagy átalakulások az 
események színpadáról az eszmét is véglegesen lesöpörték.1)

A követek az országgyűlésről csak 1844. deczemberben jöttek vissza. 
A beszámoló beszédet ifjú Majlátli tartotta, előadván, hogy három év 
leforgása alatt több előlépés történt az üdvös reformok és a gyakorlati

1) Kj. 1844. 1002-1845-2090.
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javítások terén, mint bármikor az előtt. Az országgyűlés 18 hónapig 
tartott, de reformokat, habár Majlátli a kormány érdemeinek mondotta 
is, egy hatalmas ellenzék üdvös agitácziója nélkül aligha létesített volna.

Somsich Pongrácz főispán 1845-ben vált meg a vármegyétől. Már- 
czius 19-én kelt leirattal Somsicliot, a Szent-István-rend középkeresztesét, 
státus- és udvari főtanácsost, hivatalos viszonyai miatt és saját kérésére a 
vármegye kormányzásától fölmentették. Föispáni méltóságában ugyan meg
hagyták, de föispáni helytartóvá ifjú Majláth Györgyöt nevezték ki.

Az új helytartó üdvöz
lésére a vármegye küldöttsé
get, szervezett, melynek élén 
Scytovszky  János püspök 
állott. A beiktatás 1845. évi 
május 21-én történt nagy ün
nepélyességek között, mikor 
a beérkező helytartót Pécs 
határain kívül díszes bandé
rium fogadta. A beiktatási 
ünnepélyességeken Tolna-,
Bács- és Verőczevár megye 
küldöttsége vett részt. A fő- 
ispáni helytartó hatalmas po
litikai beszédet tartott, ama 
két élű axiómából indulva ki, 
hogy „alkotmányos institu- 
czióink gyöngye a vármegyei 
rendszer“ és ennek mikénti 
megőrzésére irányult beszéd 
szószerénti szövegét a köz
gyűlési jegyzőkönyvek meg
örökítették, melyre Ganl Nán
dor és Madarász. József mon
dottak visszhangként szolgáló 
ékes beszédet.

Julius 7-én tartották meg 
a szükségessé vált tisztújítást.
Gaál Nándor első alispán,
Scytovszky  Márton másodalispán, Madarász József főjegyző lett. Mint 
főbirák szerepeltek Raisz Dániel, Graharics Ernő, Barthos Ede, Majthényi 
József báró, Perczel Imre, Beke János.

Az 1845-ik évnek legnevezetesebb eseményét a magyar orvosok és 
természetvizsgálók Pécsett megtartott vándorgyűlése képezte, mely augusz
tus 11-én vette kezdetét és a gyűléseknek nyomtatásban is megjelent 
jegyzőkönyvei szerént, egyike volt a legtartalmasabbaknak. A gyűlés elnöke 
Scytovszky  János pécsi püspök, titkárja pedig a most is élő Hölbling

SCYTOVSZKY JÁNOS 
pécsi püspök.

— A püspöki palotában őrzött festményről. —
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Miksa orvos volt. A vándorgyűlés akkor nem vonta vissza magát a 
közönségtől, mint utóbb; 445 összegyűlt vendégét Pécs a legszivélyeseb- 
bon fogadta és a gyűlések egészen népszerűek voltak.

A gyűlések nagyobb irodalmi munkásságot indítottak meg Pécsett, 
így Scytovszky  megbízta Haas Mihály akkori bölcsészet-tanárt, hogy 
Bárány a vármegye ismertetéséül egy „Emlékiratot“ szerkeszszen, melylyel 
a tudósoknak kedveskedjék s a megjelent mű sok tekintetben az iróvilág 
előtt forrás gyanánt szolgál ma is.

Pécs város ez esemény emlékére érmet veretett, melyből egy példányt 
3276. sz. alatt a vármegyének is küldött.

A természettudósok Batthyány  Kázmér gróf meghívására Harkányba 
«indultak, vizsgálat alá véve annak gyógyvizét, melyet csak 1823-ban 
födöztek föl, mikor Batthyány  Antal gróf ott árkot hozatott. A gróf, hogy 
vendégeit meglepje, a Harsány-hegyre, mely élével fordul Harkány felé, 
nyolczvan öl fát vitetett s azt a lakoma alatt meggyujtatta, mi a csúcsos 
hegynek tűzhányó kinézést kölcsönzött.

A nádor 1846-ban töltötte be hivataloskodásának jubileumát; az ün
neplést november 5-ére tűzték ki, melyre Baranyavármegye is készült, 
de a nádor ekkor már beteges volt és mellőztetni kívánta a tisztelgéseket. 
Betegsége halálos kimenetelű volt. Baranyavármegye három havi gyászt 
rendelt el a nemzettel együtt küzdő nádorért. 1847. év február 18-án tar
tották meg érte a gyászistentiszteletet és a követeknek utasítást adtak, 
hogy fia, István főherczeg nádorrá nevezése mellett kardoskodjanak.

István nádor, hogy Magyarországot megismerje és magának nép
szerűséget szerezzen, körutazást tett. így Baranyavármegye is részesült 
ama szerencsében, hogy őt körében üdvözölhette. István kir. helytartó 
1847. év szeptember 17-én szállt ki hajójából Mohácson, miután ott a 
vasas-németek fölött szemlét tartott s a püspöki kastélyban megtekintette 
D orf meistern ek  a mohácsi vészt ábrázoló festményét s egy órai késede
lem után megindult Pécs felé, hová tiz órakor este érkezett meg. Az érke
zőt már a város határán kívül fogadták a megyei katonaság és a városi 
fáklyás lovasok. A várost kivilágították, mely a jövőknek remek látványt 
nyújtott. Legjobban kitűnt a sok közül a magasan fekvő vármegyeház és 
a városház tornya. A hivatalos és ünnepi fogadás a város sorompóinál 
volt, honnan a kivilágított utczákon keresztül a püspöki palotába hajiat
tak. A néptömeg nagyobb része a vártemplom előtti téren foglalt állást. 
István főherczeg és Scitovszky  kiléptek az erkélyre, hogy a kivilágított 
sétatér tündéri fényében gyönyörködhessenek, melynél még jobban meg
nyerte tetszésüket Nagy  József eredeti eszméje, ki a téren túl lévő kert
jében emelkedő nyárfáját világította meg föltűnő modorban, a Pichlcr- 
család pedig kerti kioszkját ragyogtatta bengáli fényben.

Másnap délkor kezdődtek a tisztelgések. Először a papság jött, majd 
Majlátli vezette Bárányavármegyét. Tolnavármegye Ürményivel jött, ki 
fontos és úgyszólva politikai beszédet tartott. Somogyvármegyo, majd Pécs 
következtek ezután. Ennek szónoka Somsich kir. tanácsos volt. Végül
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jöttek a többrendii egyesületek, gazdasági egyesület stb. A tisztelgések 
után a főherczeg a tiszteletére rendezett gyümölcskiállítást tekintette meg, 
melyet 120 terítékű ebéd követett, melyen a püspök három elmés fölkö
szöntőt mondott a főherczegre s ez is poharát emelte a házigazdára. 
Egykorú tudósítások megjegyzik, hogy a beszélgetés magyarul folyt.

Ebéd után társalgás volt a püspöki palota nagy erkélyén, majd a 
székesegyházat, este felé pedig a Tettyén rendezett népünnepélyt tekin
tette meg a főherczeg. Este 11 órakor a vármegjm által pazar fénynyel 
rendezett tánczünnepélyt szerencséltette, előbb a csillogó páholyból tekint
vén meg, majd a vendégek közé vegyült. A főherczeg szeptember 19-én 
hagyta el Pécset. Reggel fél 8 órakor még a misén vett részt, 9 órakor 
pedig a nép éljenzései között Siklós felé távozott, hogy Eszéket tisztel
hesse meg jelenlétével, hová délután 8 órakor ért.x)

István főherczeg ünneplése a korszak legutolsó lojal itási nyilatkozata 
a mindig kormányhű Bárányavármegyének.

Az ellenzéki elemek csakhamar megkezdték munkájukat a vármegye 
érzelmeinek átalakítására. Ellenzéki elemek előbb is voltak itt, de Majlátli 
oly pártfegyelmet volt képes tartani, hogy az ország átalakulása nélkül 
nem lehetett remény még arra se, hogy az ellenzék életjelt adjon magáról.

Az ellenzék akkori vezére Batthyány  Kázmér gróf volt, de csak 
eszményileg, mert a pártvitákba nem elegyedett, vármegyegyiiléseken részt 
nem vett és úgy látszott, hogy Majláthot, a vármegye fejét, kivel épen nem 
rokonszenvezett, vetélytársának tekintette.

Az 1847—48-iki országgyűlés már előre végzetszerünek Ígérkezett és 
így Batthyány  se rejtőzhetett tovább a véka alatt és föltette magában, 
hogy mikor a követválasztásra a határidőt kitűzik, egész erélylyel fog 
oda hatni, hogy Baranyavármegye ellenzéki követeket küldjön az ország
gyűlésre, vagy legalább megindítsa Baranyában az ellenzéki szellemet és 
mozgalmakat.

Majlátli azonban nagyon korán értesült e mozgolódásokról és a szi
gorúan gyakorolt pártfegyelem mellett kortes-eszközökhöz is nyúlt, hogy 
az ellenzéki mozgalmakat lehetetlenné tegye. Ez abból állott, hogy a követ- 
választás határidejét addig nem tűzte ki, de a meghívást se hirdette ki 
addig, míg a pártszervezéssel el nem készült. Hozzájárult ehhez, hogy már 
az év tavaszán szervezték a bizottságot, mely a követek számára adandó 
utasításokat kidolgozta. A bizottság elnöke Scytovszky  püspök volt, ki 
úgy találta helyesnek, hogy az utasításokat jó előre vitassák meg és ké
szen terjeszszék a megválasztandó követek elé, melyet tehát az ellenzéki 
képviselők, ha saját meggyőződésük után indulnak, el se fogadhattak 
volna. A vármegye közgyűlését 1847. év október 11-ére hirdették ki. 
Batthyány, ki a választás sikerét a szent-királyiakba helyezte, a gyűlés 
előtti napon kiment Szent-Királyra.

Kelemen kanonok egykorú jegyzeteiben a szent-királyiakat megörö-

') Pesti Hirlap, Nemzeti Újság.
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kitette, hogy azok a kortespénzt a pénztárba helyezték, ha többet ígérő 
jelentkezett, kivették onnan a kevesebbet és visszaadták, a többet ígérő 
pénzét pedig újra odatették. Talán erre támaszkodott Batthyány  Kázmér 
is, azonban csalódott, mert kíséretét be sem eresztették Szent-Királyra, 
ő maga pedig, mikor bement és meghallotta, hogy már másnak adták 
szavukat, csak annyit felelt : „Jól van urak, tartsák meg szavukat mint 
becsületes emberek“, mire zene szóval kísérték a város végéig, de vissza
felé bizonynyal elénekelték az akkori kortesnótát:

Nem kell nekünk galagonya,
Sem a Batthyányi bora;
Magyar nemes testem, vérem,
Szabadságom nem cserélem.

A másnapi közgyűlésre Batthyány  Kázmér gróf és pedig most elő
ször jelent meg Perezel Miklós kíséretében-, kiket negyven vörös szalagos 
követett, míg a gyülósteremben a fehérek (konzervativek) foglaltak helyet.

Mikor Majlátli e gyűlésen a követválasztást már a következő napra 
lűzte ki, Batthyány  szót emelt, azzal kezdvén, hogy Majlátli nem áll 
minden párton fölül, mit mutat az, hogy a pártkényszer miatt Szent- 
Királyra be se juthatott. Az ő szavai e beszédében, hogy a becsületes 
függés mobile perpetuum, csak saját meggyőződésétől függhet. Óvást emel 
á határidő kitűzése ellen és kéri a határidőt tizenöt napra kitűzni.

A közgyűlési jegyzőkönyv a lefolyt eseményt igen halovány sziliek
kel füsti és Batthyány  szavait nem örökíti meg, de a beszédnek igen 
erősnek kellett lennie; mutatja azt Majlátlinak győzelme előérzetébenadott 
czinikus válasza, hogy ő nem automát kormányzó, hogy az ellenzék igé
nyei szerénti tevékenységgel engedje aláásni azt a fát, melynek megőrzé
sét reábízták és nem egyezett bele a tizenöt napos halasztásba. Majd 
Perczel Miklós emelt szólt, erősen beszélt Somsich Pál, a konzervativek 
egyik jelöltje ellen.

A beszédek a kedélyeket igen föl ingerelték, mihez járult, hogy 
a fehérek Perczel Miklóst beszéde alatt nevetségessé igyekezték tenni.1) 
így történt, hogy mikor a közgyűlés szervezett többsége az indítványozott 
tizenöt napot elejtette, az elégedetlenek nagy erővel tódultak előre és a 
főispáni kormányzó előtt, ki az általánossá vált zavar elől menekülni igye
kezett, elzárták az utat. Majlátli a nagy lárma hevében a gyülésterem 
asztalára ugrott, hol saját pártja fölfogta és kivitte a gyülésteremből.

Másnap megejtették a választást. Majlátli két jelöltjét, Somsich Pált 
és Scytovszky  Mártont, 762 szavazattal megválasztották, holott átlag 
800 szavazatnál több nem volt a vármegyében.2) A közgyűlési jegyzőkönyv 
gúnyosan jegyzi meg, hogy Bésán János báró egy szavazatot kapott;

A november 4-én tartott gyűlésen azután Scytovszky  Márton má
sodalispán helyett helyettes alispánokul Madarász Józsefet és Raisz Dániel 
szent-lőrinczi főbírót nevezte ki Majlátli.

i) Valaki a beszédbe alkalmas helyen közbe kiáltott: ..Uram irgalmazz'-', mi a 
ma^-yarkákra emlékeztetett és a teremben mindenki nevetni kezdett. ‘-) Nemzeti Ujsá<>-
1837. okt. 17. sz.
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Sárdi Somsich főispánt méltóságáról tizenegy évi működése, illetve 
tisztviselése után végleg leköszönvén, a király november 4-én ifjabb Máj- 
lelt h Györgyöt valóságos főispánnak nevezte ki. A kinevezési okmányt a 
november 16-iki ülésen olvasták föl és november 30-án, miután kir. biztos 
közbenjöttétől is fölmentették, ünnepélyesen beiktatták.

Az ő főispáni működésének köszönheti a vármegye, hogy az örökös 
hátralékban lévő adójától majd egészen megszabadult és működése rövid 
évei alatt 102.000 forint ily hátralékot fizettek és csak 7000 forint maradt 
még hátralékban, melynek kifizetését valószínűleg az 1847. év nyarán 
Baranyában garázdálkodó sáskajárás akadályozta meg.

Majlátli főispánsága kezdetén az akkor már tervbe vett pécs- 
moháes-vukóvári vasút helyett, a pécs-bajai vasútat ajánlotta, mely Barcs, 
Zágráb és Ivárolyváros felé vette volna folytatását. Majláth tervét akkor 
el is fogadták és egészségesebb eszme volt, mint a később általa föloktro
jált, Pécs város rovására saját érdekét legyező Szent-Lőrinez-Budapest felé 
vezető vasút.

A politikai téren a csendes pcrmeteget és kisebb záporokat most 
szélvészes viharok váltották föl. Baranyavármegye követei 1847. év végén 
új utasításokat kértek. Karácsony ünnepei politikai vitatkozások között 
folytak le; már nem volt elég a kiadott jelszó, hogy a közteherviselés 
elfogadandó, már következett a viharral az ár, mely egyszerre söpört el 
minden ódon eszmét és mint a keresztvíz újjászületést létesít a szivek 
érzelmein és a fejek gondolatain, Baranyában mintegy keresztszülőkül 
látjuk föltűnni az 1847-ik évi ellenzéket és annak vezérét.

Batthyány  Kázmér választási kudarcza mellett is az általa képviselt 
szabadabb irány Baranya földjén mély barázdákat hagyott hátra. A átala
kulás országgyűlése Pozsonyban és az abból kifolyó szellem áradata 
Batthyány  Kázmér tevékeny embereivel csakhamar új szellemmel, új föl
fogással öntötték el a mindig mérsékelt Baranyavármegyét, mely ép ez 
időben egyúttal a tisztújítás küszöbén állott.

A sors is kedvezni látszott Batthyány törekvéseinek, mert gyulai 
Gaál Nándor első alispán 1848. év január 1-én legszebb férfikorában el
hunyt, a másodalispán pedig leköszönt. Bennük Majláth főispán legmeg
bízhatóbb embereit vesztette el az erős küzdelem előtt.

A tisztújítást a főispán 1848. év január 18-ára tűzte ki, a mikorra 
a vármegyeház udvarára ismét fölállították a fabódét. A választók befoga
dásáról gondoskodott Majláth, valamint arról is, hogy a személybiztonsá
got egy jelenlévő katonai testület védelmezze. A választók egy része ugyan 
kikelt ez intézkedés ellen, de Majláth nem engedte magát eltántorítani 
és amaz örv alatt, hogy a katonaság csak a csekélyebb szánni vármegyei 
szolgaságot támogatja a rend föntartásában, a katonaság végig szenvedte 
a választást.

A szavazatszedő-bizottság elnökévé a főispán a mindig hű Ránolder 
János kanonokot tette (később veszprémi püspök), de a bizottságban ott 
volt Batthyány Kázmér gróf és ennek néhány biztos embere is.

43*
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A leszavazás egyfolytában tizennyolcz óráig tartott és noha Batthyány  
Ivázmér czélját, ez alkalommal sem • érte el, mégis a haladás óriási volt, 
mert első alispáni jelöltjük, Bésán János báró, ki pár hóval előbb mint 
követjelölt csak két szavazatra tudott szert tenni, most 465 szavazatot 
kapott, míg a tényleg alispánná választott Scytovszky  Márton, a püspök 
unokaöcscse, 578 szavazattal győzött. Másodalispánná Perczel Imrét vá
lasztották, ki már Batthyány  Kázmér embere volt.

Ez volt a fehéreknek, mint akkor őket nevezték, utolsó győzelmük 
a piros bogyósok fölött. A szabadabb áradat oly nagy volt, oly annyira 
növekedett, hogy azt sem a főispáni, sem a püspöki tekintély, sem a meg
vehető korteshad többé föltartóztatni nem tudta.

Majlátli, kit jellemez az, hogy mindig nyílt sisakkal haladott kitű
zött pályáján és ki a hatvanas években mint országbíró érdemeket szerzett 
a haza körül, többé nem szerepelt, mert nem akarta látni sem az ellene, 
sem az általa képviselt elvek elleni és néha a keserűségig menő küzdelmeket.

Hasonlóan az első alispán, Scytovszky  Márton is megelégedett azzal, 
hogy szótöbbséggel győzött, de az üléseken rövid pályafutása alatt nem 
jelent meg és politikai akczióba nem keveredett.

Az események oly viharosan követték egymást s a fejlődés oly rend
kívül gyorsan haladt, hogy a vármegyén január 18-ától kezdve egészen 
márczius 19-ig nem is értek rá ülést tartani és ekkor a még Majláth által 
alkotott vármegyében már oly nagy a Batthyány-szeUem, hogy elhatároz
ták, hogy az őszszel küldött követeket visszahívják és helyettük két másik 
követet küldenek föl, u. m. M ajthényi József bárót és Perczel Miklóst, 
kik, úgy vélték, hogy a változott viszonyok között a követi utasításoknak 
jobban fognak megfelelni.

Ezzel kezdődött a piros bogyósok győzelme.



A szabadságharcztól a legújabb időkig.

A Parisban, utána Becs, majd Pozsonyban lefolyt események s Buda
pesten a márczius 15-ike mint egy-ugyanaz égiháború villámcsapásai zúgtak 
végig Európán és Magyarországon is. Mohács mezőváros az elsőnek dicse
kedhetik azzal, hogy a márczius 15-iki pesti események liirét egy komá
romi kereskedőtől megtudta, ki meghozta egyúttal a sajtószabadság első 
termékeit: a tizenkét pontot és Petőfi „Talpra magyar“ költeményét.
A hajóállomás mellett, Bárány József dohánykereskedése volt gyűlhelye 
a lelkes fiatalságnak s innen terjedt villámgyorsan az újjászületés bűvös 
Ilire és Mohács nem is késett e fölötti örömének azonnal kifejezést adni. 
Hatos Gusztáv mohácsi főjegyző (történetkutatónk atyja) tüzes beszédekkel 
járta végig az utczákat és a nép a sóház kétfejű sasát leszedte s a fekete- 
sárga kaput és korlátokat nemzeti színre föstötte be.

Márczius 18-án azonban már Pécsett is plakátok jelentek meg „Éljen 
a király, éljen a haza, éljen az alkotmányos szabadság és békés egyetértés“ 
nagy betűs kezdettel, melylyel Pécs város tanácsát és közönségét a tizen
két reformpontnak megvitatására a városi tanácsterembe meghívja. Ugyan
csak márczius 19-én tartotta a vármegye is gyűlését, melynek az általános 
öröm kifejezése és a már érintett új követválasztás mellett az is czélja 
volt, hogy a népet a váratlan átalakulásra előkészítse és annak önkényes 
és forradalomszerü keresztülvitelét megakadályozza. E végből a gyűlés a 
vármegye egyes járásaiba követséget küldött, a népet a kellő mérsékletre 
és az uraságokat az engedékenységre fölszólítandó, mire csakugyan nagy 
szükség is volt. így tudjuk, hogy Mágocson, az akkori hegyháti járás 
központján, husvét másodnapján megtartott népgyülésre 3000 embernél 
több jött össze, hol Majthényi József is megjelenvén, fölolvasta az új 
törvényeket. Varjú Ferencz jegyző és Szabó Ádáni gyógyszerész szónok-
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Icitot tartottak, magyarázva a szabadság értelmét, majd Böröcz József és 
Garay Alajos (ez értesítés írója) léptek a szószékre.1)

Az öröm, a lelkesiiltség oly általános volt, hogy az emberek 
azt se tudták, hogy mit csináljanak. A hölgyek alig győzték varrni a 
nemzetiszínű kokárdákat, melyeket férfiak és nők egyaránt mellükön, 
vagy a kalapon büszkélkedve viseltek. Az öröm e nyilvánulásai a leg
tisztábbak, menten minden önzés, szédelgés, vagy divatkórtól, mint a 
szabadság tavaszának első virágai.

Perezel Miklós a pécsi Szóchenyi-tér közepén lévő szentháromság 
szobra előtt egy asztalra állva hirdette az összesereglett tömegnek, hogy 
nincs többé földes úr, nincs nemes, nincs papság, mindannyian egyenlők 
vagyunk.

Hogy a gyors átalakulás nem történhetett meg minden kellemetlenség 
nélkül, az magától érthető. A forradalmak elsőben is a legkonzervativebb 
elemet s azután a reakczióval szövetkezőket szokták megtámadni. A 
forradalmak első áldozatai a papság és a zsidók, e két szélső és heterogén 
elem. Nagyobb üldözés azonban egyik ellen se volt, mert hisz ez nem 
volt forradalom, csak annak symptomáival bírt és az üldözés is csak 
symptomákban jelentkezett.

Kelemen kanonok följegyzései szerint — honnét adataink egy részét 
merítjük2) — a népség este a papságot (helyesebben a kanonokokat) 
akarta megtámadni, de a budai külvárosban tűz támadt és ez a figyelmet 
más felé fordította. Ha a szándék komoly lett volna, a támadás utóbb is 
megtörtént volna. A főhiba abban rejlik, hogy a papság, melynek haza
szeretetéről számlálhatatlan bizonyítékaink vannak, épen nem akart részt 
venni a nemzet ez általános örömében; visszahúzta magát, mint a k i fél a 
szabadságtól, kokárdát nem viselt, mintha nem tartoznék a nemzethez. 
A belső papság püspökének kormánya alatt az akkori kifejezés szerint 
általában „schwarzgelb“ volt, bár kivételek se hiányoztak. Mutatja épen 
Kelemen kanonok példája, kit azonban ez iratai után, a „szájkosár“ 
kegyetlen súlya alatt, mint akkor nevezték, nem lehetne megbírálnunk és 
Vörös Mihály kanonok, kit magyar érzelmeiért a kanonoki előléptetések
nél két ízben is mellőzvén, megtörtént, hogy egy volt tanítványa a lelkes 
és tudományos férfiú elé került. Innen van, hogy Scytovszky  paizsa alatt 
közvetlenül a szabadságharcz lezajlása után három püspök került ki a 
pécsi egyházmegyéből: Ranolder N. János, ki veszprémi püspökké való 
kinevezését már 1849. deczember 8-ikán kapta, de a római bulla későn 
érkezvén, csak 1852. május 12-ikén szentelték föl Pécsett Karner József 
győri püspökkel együtt. Scytovszkynak  ez alkalommal Girk György, a 
későbbi pécsi püspök is segédkezett. A másik, Peitler Antal váczi püs
pökké, a harmadik, Haas Mihály, a baranyai „Emlékirat“ írója szathmári 
püspökké lett. Ezen kívül Schirgl András mohácsi plébános, kit Scy
tovszky  maga után hozott a püspöki megyébe, esztergomi kanoniát nyert.

fi Pesti Hírlap lg48. máj. (J. sz. —fi Püspöki könyvtár.
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A mi azonban a külpapságot illeti, ezek általán lelkes, hazafias érzelmű 
egyének voltak. Igaz, hogy ezek közül 1851-ben sokan az 1848'49-iki 
mozgalmak alatt tanúsított magaviseletükért a „piis meretis“ érdemjelet 
kapták kitüntetésül, de ez csak Scytovszky  saját nymbusának volt emel
tyűje, mert ők maguk ily érdemekről, melyek az időben gyalázat számba 
mentek volna, semmit sem tudtak és e sorok írója nem egynek saját szá
jából hallotta „ha tudták volna mit tettem és beszéltem, inkább a putto
nyos házba tettek volna.“

Ezek mellett a papság elleni gyűlölet a népnél nem nyilatkozik. 
Kelemen kanonok megfigyelése, hogy utánuk kiáltották „Minek sok hiába 
való pap, nekünk katona kell“, azon kor szellemében gyökeredzik, mely 
a veszélyben levő haza védelmét tartotta első szükségnek.

Ellenben a zsidók üldözése itt is komolyabb színt látszott ölteni. 
Nincs ugyan reá semmi adat, mintha nagyobb kihágás történt volna, de 
fönnmaradt egy kiáltvány, melyet a zsidók intéztek a keresztény népség
hez, hogy ne bántsák őket, mert ők nem okai Krisztus halálának és a 
keresztények istene bizonynyal rég megbocsátott nekik. Kérik tehát, hogy 
ne űzzék ki a városból, hanem vegyék a keresztény szeretet és oltalom 
alá (1848. márczius 28-ikán).

Márczius 28-ikán még közgyűlést tartott a vármegye Pevezel Imre 
elnöklete alatt, melyben kihirdették az első minisztérium névsorát és hozzá 
kezdtek az új rendszer szerinti szervezéshez.

A márczius 15-iki napok legtermészetesebb kifolyásai elsőben is a 
sajtó termékek voltak. Pécsett egyszerre három lap is jelent meg, a 
„Fünfkirchner Zeitung“, a „Pressfreie Flugblätter“ és a magyar „Tárogató“. 
Ezek közül azonban csak is az első tudta magát füntartani. Mint érde
kességet jegyezzük föl ennek 1848. május 7-iki számából azt, hogy az 
100 aláírással egy tiltakozást közöl a „horvát polgárok“ részéről Jellasich 
azon rendelete ellen, mely szerint rögtönítélő bíróság elé veendő az, ki a 
parasztoknak azt mondja, hogy ők magyarok és nem liorvátok, vagy hogy 
a magyarok által szabadíttattak föl az úrbéri terhektől.1)

Április hóban érkeztek meg az első miniszteri leíratok. Szemeve 
átirata április 26-ikán kelt, melyben utasítja a várost, hogy az 1848. 
XXIII. t.-ez. értelmében a tanács és választott polgárság azonnal köz
gyűlést tartson az elnökválasztás és újítás tárgyában és ez befejeztetvén, 
azonnal a képviselőválasztás következzék.

Képzelhető a város kimondhatatlan öröme, hogy a mire (58 év óta 
hasztalan vágyakozott, hogy ő is képviselőt küldhessen az országgyű
lésre, azt most egyszerre beteljesedni látta. A miniszteri leiratot plaká
tokra nyomtatva sok ezer példányban osztották ki a város lakói között 
és ezekből több ma is megvan.

Nem kevéssé nagy meglepetésben részesült a megye is, mert István 
nádor, mint Magyarország helytartója, április 22-ikén nevezte ki Batthyány

i) Pesti Hírlap 1848. máj. 11.)
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Kázmér grófot Baranyavármegye főispánjává s e kinevezésről ugyanama 
kelettel a belügyminiszter a vármegyét is értesítvén, már május 4-én köz
gyűlést hívtak össze a teljesen népszerűvé vált új főispán beiktatására,

A közgyűlést megelőző napon (május 3-án) a népség a vidékről 
összesereglett. A meghívottakkal együtt mintegy 5000 vidéki volt akkor 
Pécsett, mikor Batthyány  Kázmér gróf bevonulását tartotta. Szinte lehe
tetlen leírni a hullámzó nép tömeg lelkesedését és éljenzését. Este a várost 
kivilágították és lobogós és fáklyásmenet vonult zeneszó mellett az új 
főispán lakása elé. A községek mindegyike saját lobogójával jelent meg 
Pécsett, mely, a leiró szerént, már maga is 354 lobogót tett ki. Képzel
hetni e fölvonulás elbűvölő hatását,!1)

A főispán beiktatásánál nem tartották meg a régi szokást, hogy azt 
istentisztelet előzze meg. A miniszter az 1848. évi 16. t.-cz alapján elren
delte, hogy a gyűlésre minden község küldjön egy képviselőt. Az 1848-ik 
évi május 4-ike tehát az a nevezetes nap, melyen a nép először élt politi
kai jogaival.

A vármegyeházán mintegy 1600 emberből álló tömeg sereglett össze 
s a közgyűlést szabad ég alatt tartották meg.

Az új főispánért, az ősi szokás szerént, egy küldöttség ment Maj- 
thényi József báró elnöklete alatt. A vonatkozó okiratok fölolvasása, az 
eskü letétele s a háromszori fölemelés után már nem a karok és rendek
hez, hanem az igen tisztelt vármegyei közönséghez intézve szavát tartotta 
meg Batthyány  beiktató beszédét, melyet a közgyűlési jegyző teljes szö
vegében megörökített. Ez a nevezettnek politikai hitvallását képezi, mely 
szabadelvüségében teljesen a kor színvonalán áll, mérsékletével pedig cso
dálkozást gerjeszt, hogy mily machiavellistikus kényszer sodorhatta őt a 
szakadásba.

Magától érthető, hogy ily körülmények között Seytovszky  Márton 
első alispán beadta lemondását s vele együtt a tisztviselők ama része, 
mely még a konzervátiv gárdához tartozott. A főispán első alispánul Máj- 
thényi József bárót jelölte ki. Előléptetést nyertek, mint főbirák: Bartos 
Ede Pécsett, Jeszenszky  Ferencz Szent-Lőrinczen; mint szolgabirák pedig: 
Balogh Károly, Bencze Ignácz, Kossá László, Darázsy Gábor, Szemelics 
Ferencz.

A közgyűlés számtalan teendői között egyik első helyet a követvá
lasztási kerületek számának s határainak megállapítása képezte, melyre 
nézve a gyűlés egy negyven tagú bizottságot küldött ki, élén Siskovics 
Józseffel. A választmány akkoriban Baranyavármegye lakóinak számát 
223.725 lélekben állapította m eg; ez alkalommal a törvény szerént a vár
megyét hét választókerületre osztotta, mivel pedig eddig a vármegyének 
hat járása volt, e járások legnépesebbikét, a mohácsi járást, két választó- 
kerületre osztotta, u. m. a péesváradira és mohácsira. E kívül a dárdai, 
siklósi, bükkösdi, mágocsi és német-üröghi kerületek a szolgabirói járások

l ) Pesti Hírlap 1848. május 18.
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szeren! megmaradtak. E kívül a közgyűlés egy 200 tagból álló állandó 
bizottságot szervezett. Ily módozattal a julius elején megnyíló országgyű
lésre a követválasztást most először népképviseleti alapon, július 21-én 
tartották meg Baranyában.

A német-üröghi kerület választói egyezséget kötöttek önmaguk között, 
mely szerént akként választották meg Batthyány Kázmér grófot követük 
hogy ha ez a választást el nem fogadná, úgy követük Bartos Ede főbíró 
lesz. Küldöttséget menesztettek 
tehát Siklósra, Batthyány Káz- 
mérhoz, ki azonban a megtisz
teltetést el nem fogadta.

Angval Pált a bükkösdi 
kerületben, Bencze Ignáczot a 
mohácsi járásban, Hegedűs Jó
zsef ügyvédet a pécsváradi ke
rületben közfelkiáltással válasz
tották meg. Ellenben a dárdai 
kerületben Madarász József 
főjegyzőnek, Siklóson Táncsics 
Mihálynak volt pártja. A má- 
gocsi kerületben Perczel Vineze 
szavazattöbbséggel győzte le 
Szalay Antal akkori konzer- 
vátiv szellemű sásdi plébánost.1)

Pécs városa Aid inger Pált 
küldte követül.2)

A szabadságiíarcz évének 
legnevezetesebb mozzanata a 
nemzetőrség alakítása és mű
ködése. Már márczius 19-én 
tartott közgyűlésen a vármegye 
Perczel Imre másodalispán el
nöklete alatt egy bizottságot 
küldött ki az őrsereg szerve
zésére. Az őrseregre valóban 
nagy szükség volt, mert a ju
nius 2-án kelt belügyminiszteri értesítés szerént, Horvátország a király 
akaratának ellenszegült és a nyilvános lázadás zászlaját kitűzte. A tör
vénytelen törekedések által előidézett veszély elhárítására és a hűtlen hon
polgárok megfenyítésére a kormány elhatározta, hogy a Dráva bal partján 
Varasdtól Eszékig egy őrvonalat fog állítani és erre Zala-, Somogy-, Ba
ranya-, Tolna- és Vasvár-megye őrseregeit fogja fölhasználni. Nevezett 
megyékből ugyanis e czélra hadmegyét alkottak Csanády alezredes vezetése

BATTHYÁNY KAZMÉR gróf 
főispán.

A vármegye közgyűlési termében őrzött 
festményről. —

l) Közlöny 1848. — 2) Kossuth hirl. 1848. jul. 1.
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alatt.1) Csanády junius 7-én Csáktornyáról levelet irt Pécsre, melyben a 
veszély nagyságát és a már lefolyt eseményeket ecsetelvén, a vármegyét 
tevékenységre szólítja föl, minek folytán a sorkatonaságot négyezerről 
ötezerre emelték és vezetésével Ottinger tábornokot bízták meg. Gsányi 
értesítette a vármegyét, hogy közelebb 600 karabint, 500 czünderpuskát, 
200 javított szuronyos puskát és 1000 drb kaszát küldenek Pestről s ígérte, 
hogy 1000 puskát szerez legközelebb Eszékről s miután a 35.000 főnyi 
hadnak csak nyolcz ágyú állott rendelkezésére, Batthyány Kázmér főispán 
a maga négy ágyúját a haza védelmére fölajánlotta.

A miniszteri rendelethez képest a hadmegye központját Pécs képezte, 
hová Gsányi László rendes lakását tette át, hol már 1847-ben mint főhad- 
kormányzó lakott. Végőrhelye a hadmegyének Eszék volt, egy nagy stra
tégiai pont, melyre a magyar kormány akkor különös gondot fordított s 
melynek állapotától függött nagyrészt a dunántúli vármegyék, de különö
sen Baranyavármegye sorsa.

A vármegye az őrvonal szervezéséhez a nemzetőri őrseregből hatezer 
embert mozgósított, melyből a baranyavári járás 1450, a mohácsi 1350, a 
hegyháti 900, a siklósi 900, a pécsi 750, a szent-lőrinczi járás 650 embert 
szolgáltattak. A katonai parancsnokságokat N agy  Ferencz őrnagy, Per- 
czel Antal és Mihálovics Mihály képezték. A hegyháti és mohácsi, a 
siklósi és szent-lőrinczi, a pécsi és baranyavári járás egy-egy zászlóaljat 
kéj>eztek, melyekhez Partos Edét mint megyei biztost rendelték ki, hogy 
annak elhelyezéséről és élelmezéséről gondoskodjék.

A nemzetőrség többi részét a vármegye folytonos fegyvergyakorlatra 
utasította.

A Baranyában lévő drávai védvonalat, melyhez Tolnavármegye nem
zetőrsége is tetemesen járult, előleges megállapodás szerént nem közvetlen 
a Dráva partján és szétszórtan, hanem az egyes falvakban tömegesen 
állították föl. E csomópontok voltak Mohács, Kőszeg (Battina), Vörösmart, 
Dárda, Beremend, Siklós. Julius 6-án már az egész vonalat meghúzták. 
Legutóbb érkezett be Hegyhát 900 főnyi hadserege, mely Pécsen át, Maj- 
thényi József alispán vezetése alatt vonult az őrvonalra. Az őrsereg Pécsett 
nagy lelkesedést idézett elő, kik közül különösen kitűnt egy lándzsás köz
vitéz, Batthyány Gusztáv gróf.2) Ugyanez időben Csányi Pécsről intéz
kedik a somogyi és a további védvonal rendezése végett. Sellye akkor 
nem tartozott Baranyához, de figyelmünket megérdemli, mint a somogyi 
védvonal első pontja, melyben baranyai nemzetőrség is tanyázott. A véd
vonal főpontja Mohács volt, hol Batthyány  Kázmér tartotta főhadiszállá
sát. Beremenden tanyázott Majtliényi alispán. Kelemen kanonok emlék
iratában mind e hadműveletről csak annyit jegyez meg, hogy az alispántól 
kezdve a tisztviselők mind strázsát állottak a Drávánál Horvátország ellen.

Noha az így elhelyezett őrvonal harczba nem keveredett, mégis e 
hadművelet hatalmas sakkhúzásnak bizonyult, mert ottléte idejében a túl-

p Gélicli J. 340. — 2) Közlöny 1848.
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oldalról mérges szemekkel áttekintő horvát ellenség nem mert a Dráván 
átkelni, vagy támadást intézni, másrészt pedig erkölcsi nyomatékkai bírt 
arra, hogy Batthyány  Kázmér a császári katonaság emberei kezén lévő 
Eszék várát magának könnyebben megszerezhesse.

Az őrvonal élete és mozgásáról nem egy mozzanat maradt fönn. így 
Julius 21-éről a sellyei táborból írják, hogy ott kétezer tolnai nemzetőr 
van, kik azonban, sajnos, a hadműveletek begyakorlására csak négy ok
tatóval és összesen csak 86 fegyverrel rendelkeznek.*) Úgy julius 18-án 
ért oda egy liadcsapat Somogyon át, mindenütt a legnagyobb vendégsze
retettel fogadva s Írják, hogy a Dráván túl történendőkről mit se tudnak, 
de ha igaz az, a mit a hírek mondanak, hogy Jellasich julius 22-én Dia- 
ko váron népgy ülést tartott s hogy Verőczében a magyarok ellen búj tó
gáivá, iparkodott azt az illyrizmusnak megnyerni, akkor nekik is át kell 
menni a Dráván. Augusztus 3-ról M ajthényi József védelmére kel a had 
akkori élelmezési biztosának, Pleiner Antalnak.2) Az alispán Pécsett tar
tott bizottsági ülésen maga jelenti, hogy egész idejét a hazának jelen 
vészes állapotában az őrvonalon, részint a táborban töltötte a nemzetőrök 
buzdítására s a rend föntartására. Az alispán jelenléte jó hatással lászott 
lenni s az ülés befejezése után ismét táborba szállott, a maga részéről is 
nemzetőri kötelezettségének részbeni lerovására.

November 1-ről a vaiszlói táborból kelt levélből olvassuk, hogy ok
tóber 18-án mozgalom indult meg a Dráva-parton, mert a pozsegai nem
zetőrök és szerezsánok a drávaparti falvakat zsákmány végett meg akarták 
rohanni, hol azonban a harangokat félreverték és futárokat indítottak 
Vaiszlóra, mire Cséby József nemzetőri hadait útnak indította, de az ellen
séget már csak a Dráva jobb partján találták, azt kiáltozva vissza a ma
gyaroknak, hogy még a bölcsőből is kiirtják csecsemőiket.3)

Augusztus 21-én jegyezték föl a nemzetőrség részére tett kiadásokat, 
melyek 4457 irt 39 krt tettek ki, melyből a pécsi vasgyár az elkészített 
dzsidákért 1833 irtot, majd ismét 225 írt és 556 Irtot kapott. Szeptember 
3-án jelentést tettek, hogy az őrvonal a vejti résztől a somogyi határig 
üresen áll, mire az alispánt bízták meg, hogy az ellenség mozdulatait 
figyelemmel kísérje. Szeptember 12-én utasították az alispánt, hogy a páli, 
vejti és stárai részeken tekintélyesebb őrséget tartson és a drávamenti, 
hazafiságukról ismeretes polgárokat pedig rendelje meg, hogy e részek 
őrségei közt az összeköttetést föntartsa. Ez intézkedések oka abban rejlett, 
mert a veszprémi nemzetőrök, kikre e hely védelmét bízták, onnan min
den ok nélkül távozván, az egész vonal védelem nélkül maradt.

Maga a honvédség részint a nemzetőrökből, részint pedig az önkén
tesekből került ki. A 42-ik honvédzászlóalj egy része baranyai fiú volt. 
A 36-ik zászlóalj volt a tulajdonképeni pécsi; parancsnoka Rácz Sándor.4)

A mohácsi főhadiszállásból augusztus 8-án az őrnagyok vezetése

p Közlöny 1848. 2) Kossuth hírlapja, 1848. — 3) Kossuth hírlapja, 1848. -  4)
Gélieh I. 33Ü.
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alatt a nemzetőrség átkelt a Dunán; velük ment Majtliényi József 
alispán és ifjú Majláth György.1) A nemzetőrséghez tartozó nagyhar- 
sányiak a főbírót nem akarták itthon hagyni; ha a béke idején kapitá- 
nyoskodott úgymond, most a harczban is folytassa, ki is, férfiassága lévén 
kihíva, velük együtt szállott harczba.2) A dolog csakhamar csatára került, 
mert a kétezer főből álló tolnai őrsereg parancsnoka Viczay Adolf gróf
nak a Dráva melléki őrvonalról már augusztus 12-én fölolvasták a szeg- 
zárdi gyűlésen levelét, melyben a csatatért, melyet a Bácsba küldött 
tolnai őrsereg gyáván elhagyott, visszafoglalni ajánlkozott. Perczel Miklós 
védelmére kelt a tolnai futásnak, hogy azt nem a gyávaság, hanem 
belső meghasonlás idézte elő.3)

Főczélját Batthyány  Kázmérnak Eszék meghódítása képezte, melyre 
a magyaroknak hadműveleti szempontból okvetlenül szüksége volt ép úgy, 
mint a horvátoknak is jól esett volna Eszék bírása. A „Fünfkirchner 
Zeitung“ augusztus közepén írja, hogy Jellasich Eszékre Duinig nevű 
biztost küldött, kinek segélyével Baranyára is ki akarja terjeszteni hatal
mát. Eszék lakói Baranyához fordultak, küldjenek nekik néhány ezer 
nemzetőrt, még mi előtt Duinig Eszékre érne. Jellasich a Dráva vidékén 
mint valóságos néplázító működött s a népnek azt ígérte, hogy nekik 
adja az uraság földjeit. így tett különösen Miholjáczon, Prandau földjeit 
ígérvén oda, honnan a hír Baranyába is átszóllt és félni lehetett, hogy 
Baranya is Jellasich pártjára áll, mert a nép azt kezdte beszélni, hogy 
Jellasich alatt jobb dolga leend. Történt ez időben, hogy Siklóson egy 
magát szappanosnak kiadó kémet fogtak el, ki nagy pénzösszeggel volt 
a Dráván túli vidékre menendő.4)

Mindezek Batthyányit Eszék elleni erősebb akczióra izgatták. írt a 
kormánynak, mire a magyar kormány utasítást adott Eszék várparancs- 
adójának, hogy a magyar zászlót tűzze ki a vár fokára.

Eszéken, mint tudjuk, császári hadsereg tartózkodott, melynek pa
rancsnoka Jovits Sándor báró volt, ki a látszat szerént java idejét Magyar- 
országon töltötte és a magyarok irányában nem viseltetett ellenszenvvel. 
Jovits megkapván a hadügy miniszteri rendeletet, összehívta a várőrség 
tisztjeit a dolog megbeszélésére.

Ezek megállapodásához képest augusztus 31-én egy nyilatkozatot 
bocsátott közre, melyben kijelentette, hogy miután a vár császári tulaj
dont képez, a magyar és horvát nemzet közti jelen viszályok kiegyen
lítésére egyik párthoz se csatlakozhatik, hanem kimondja Eszék várá
nak semlegességét, ennél fogva a vár fokára a magyar, a horvát és 
a fekete-sárga zászlót tűzette ki. Jovits nemsokára megbetegedvén, a vár
parancsnokságot másra bízta s a várat elhagyta. E tettéért a szabadság- 
harcz leveretése után 20 évi várfogságra ítélték s 1859-ben az olmiiczi 
kázámátákból való kiszabadulása után 3 hónapra halt meg 85 éves korá-

!) Közlöny 1848. — 2) Közlöny 1848. augusztus 8. 3) Kossuth Hírlapja 1848.
4) KosbuÜi Hírlapja 1848.



685Á LEGÚJABB IDŐKIG.

bán.1) Eszék vára sok ideig megmaradt semlegessége m ellett; több pél
dáit olvassuk, hogy az sem a magyar, sem a horvát nemzetőrséget nem 
fogadta.

Inczédiről olvassuk, hogy a negyedik (pozsonyi) önkéntes zászlóalj
hoz századossá neveztetvén zászlóaljával Komáromba, majd Eszék alá 
vonult, de ide a honvédeket be nem eresztették, miért Szent-Tamás alá 
ment (honvéd törzstisztek albuma 1870. 61. lap). Stummer Györgyről 
szintén olvassuk, hogy 1848. augusztus 22-én a Baranyában fekvő Darócz 
és Bellye nevű falvakban szállásoltalak el és Eszék várába akartak be
vonulni a Dárdán levő 8-ik (pécsi) zászlóaljjal együtt. Kérdést intézvén 
Jovicshoz vájjon ellenállás nélkül bevonulhatnak-e a várba; tagadó 
választ nyervén szeptember 18-án a bellyei szállásról Herczeg-Szőllősre, 
majd Zomborba vonultaké) Szeptember 8-án a „Fünfkirchner Zeitung“ 
írja, hogy Eszékre augusztus 31-én a semlegesség kimondása napján 
6500 határőrvidéki katonaság óhajtott megszállni, mikor is Dárdán és 
Bellyén a magyarok részéről 10 század önkéntes állott Eszék védelmére.8)

Magától érthető, hogy e mozgalmak a magyar kormánynak ren
geteg pénzébe kerültek, melyet az államkincstár semmikép se fedezhe
tett volna; Szemere Bertalan belügyminiszter tehát a haza oltárára ön
kéntes adakozásra szólította föl a nemzetet, mely május 19-re Pécsre is 
érkezvén, a fölsőbb rendelet bizottságot alakított az értékek gyűjtésére. 
A nemes lelkesedés által hevítve minden ember iparkodott a nagy czél- 
hoz csekély adományával járulni, különösen a gyengébb nem tüntette 
ki lelkesültségét, mely saját ékszereit áldozta föl a haza oltárára. Pécs 
kiküldött bizottsága Munkácsy József, Schönher Károly, Thaller József, 
Rüff'er Károly fölhívást intéztek a néphez, hogy naponta bizonyos órá
ban a városházán elfogadják s átveszik az értékeket. Még azonkívül 
maguk is házaltak, sőt majdnem erőszakoskodtak, hogy minél több érté
ket halmozhassanak össze. Az adakozásnál nem utolsó sort képezett a 
papság. Egyes kanonokok tetemes áldozatokat hoztak. Hogy pedig az 
áldozatokban része legyen a székesegyháznak is, oda ajándékozták a 
püspök beleegyezésével annak nagy ezüst függő lámpáját, mely egy 
mázsa és hat fontot nyomott. Igaz, hogy a nagy harangot is elakarta 
vinni a bizottság, hogy abból ágyúkat öntessenek, de azt nem adták oda, 
inkább pénzül váltották meg. Ezen kívül egy bizottság alakult Pécsett, 
mely itt s a vármegyében a honvédek részére tépés-gyűjtésével foglal
kozott. Ezer gyöngéd női kéz foglalkozott azzal, hogy a hazafiak vérző 
sebeinek enyhülést szerezzenek.

Szeptember 12-én ismét Batthyány Kázmért látjuk a vármegye gyű
lésén elnökölni és itt előadja, hogy Csányi László kir. biztos jelentése 
szerint a horvátok betörése minden órán várható s ezért az önkéntes 
nemzetőrség keze alá adatván, azt a védelmi vonalon helyezi el, érte
síti továbbá a vármegyét, hogy a bácsmegyei táborban levő nemzetőrséget a

1) Gélicli I. 361. — 2) Honvédek könyve, Vakot Sándor. — 3) Kossuth Hírlapja 1848.
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minisztérium útján haza kérte, melyet Siklós vidékére telepítettek. 
A nemzetőrség ama részét, mely Molnár őrnagy parancsnoksága alatt 
Dárdán tanyázott, utasították, hogy a nárdi cs orisánczai átjárásokat tartsa 
figyelemmel. A vármegye részéről újonan kiállítandó 1564 nemzetőrből 
csak 800 jött össze. Intézkedés történt a hiányzók összeállítására és be
gyakorlására. Általán lázas tevékenységet fejtettek ki e téren. A szeptem
ber 18-án tartott bizottsági ülésen ismét Batthyány Kázmér főispán 
elnökölt s ezúttal utoljára. A nemzetőrségügy lázas tevékenysége tovább 
is folyt. A Bácsmegyében lévő nemzetőrök ugyan még nem jöttek vissza, 
de szolgálati idejük letelt, miért is a vármegye fegyveres erejét főleg a 
nemzetőrökbe helyezte, mivel a miniszterelnök szeptember 13-án a töme
ges fölkelést, szeptember -14-én pedig a rögtöni toborzást rendelte el. — 
Ugyané bizottsági ülésen a vármegye német ajkú lakói részére, u. m. 
Lapáncsa, Nyárád, Ráczpetre, Hásságy, Bozsok, Mágnes, Gödre, Himes- 
háza, Nádasd és vidékei részére az „Ofner Pester Zeitung“ számait ren
delte meg a polgártársak fölvilágosítására. Erre annyival inkább szükség 
volt, mert a „Eünfkircliner Zeitung“ akkori számai szerónt, Baranyában 
a reakezió kezdett tért hódítani és sokan ismét az úrbér és tized mellett 
nyilatkoztak. Egy gyalázatos párt, úgymond, az előbbi uralmat akarja 
kierőszakolni és egész községeket lázit föl, hogy sok a teher és ez a sza
badság következménye és hogy többen a Dráva mellékéről átmentek Jel- 
lasichhoz. Nevezett lap főleg a kálvinista papokat látszott okolni, mely 
a lakosságot hydra gyanánt környezi. E hírnek oka abban rejlik, hogy 
már május 28-án Csepel községben és Sándorhidjánál népgyülések tar
tattak hatósági engedélylyel ugyan, de, melyre a hatóság egyéb teendői 
miatt, meg nem jelent. E gyűlésen Munkácsy Albert szaporczai ev. ref. lelkész 
a regálék megszüntetését magyarázván az egybegyült népnek, ezzel, mint 
nem való dologgal, a tulajdon szentsége ellen irányzott vétkes izgatást 
követett el. E miatt ügye a vármegyei bizottság elé került, mely az akkori 
viszonyok tekintetbe vételével Munkácsyt azért nem Ítélte el a következő 
bizottsági ülésen, mert az izgatás hatását nem látta igazolva.l) Hogy pe
dig ezen hatás mégis megvolt, mutatja a „Fünfkirchner Zeitung“ közle
ménye. Egyébként Kossá Károly a Kossuth hirlapja október 14-én kelt 
számában erősen ezáfolja a kálvinista papokra mondott dolgokat. A kálvinista 
papok mindig hazafiak voltak s ha csak egy is volna köztük, szálljon rá a 
büntetések legnagyobbika, a haza megvetése. Pécs és Baranya ez időben 
izgalmas napokat ért. Szeptember 21-én ültették ki az ágyukat Eszék vársán- 
ezaira, a vár védelmezésóre; ugyané napról Írják Pécsről, hogy itt naponta 
vonul át katonaság Olaszozszágba, Al-Dunára, Pestre. Pécs város ez idő
ben maga 1200 önkéntest állított ki, kik fegyvergyakorlat alatt voltak.2)

Jellasich hadai is erősen készültek Magyarországra törni. Majthényi 
József báró alispán már szeptember 3-án jelentette a vármegyének, hogy 
Jellasich hadait Miholjáczon, Valpón és Eszéken állította föl. Ez voll oka

ü Kj. 1848. 1818. — 2) Kossuth hírlapja 1848.
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a fönt említett Dráva-vonal megerősítésének, miért Jellasich nem is merte 
e pontokon áthozni hadseregét; csupán az utolsó csapat Roth vezérlete 
alatt ment keresztül Baranyán és Pécs városán, de hogy mily irányból 
jött, azt nem tudjuk. Batthyány Kázmér Mohácsról a miniszterelnökhöz 
kelt levelében csupán annyit említ, hogy a pártütő horvát had berontott 
Baranyavármegyébe és ágyukkal lévén ellátva, nem lehetett ellentállani, 
azért a merre ment, mindenfelé pusztított, miért is a fölkelő nép általa 
érzékeny veszteséget szenvedett.*) Roth mintegy hétezer emberrel október 
25-én hagyta el Pécset, hogy Szék és Dombóvár felé haladva, Mező- 
Komárom irányában Jellasich törzshadával egyesüljön. A hadnak tizenkét 
ágyúja volt, de lőporos társzekerei, igen csekély füdözet mellett, csak 
szeptember 27-én értek Pécsre reggel 9 órakor, sietve a sereg után.

Roth, Jellasich fejével gondolkodva, csak a győzelemre várt és a 
bevonulásra Pestre s így Pécsett, visszavonulásuk esetére, még csak födü- 
zetet se hagytak; csupán 4b beteget, kiknek fegyvereit se vették el. 
Alig távoztak el a lőporos társzekerek, megtudták ezt a pécsiek s a bete
gektől elvették fegyvereiket, melyeket azok szívesen adtak át, mondván, 
hogy ők úgyis csak azért jöttek el, mert Jellasich akasztófával fenye
gette őket.

A lőporos társzekerek érdekében pedig futárt menesztettek a főispán
hoz, eiinek főhadiszállására, Mohácsra, hogy legalább kétszáz embert küldjön 
a Hegyhátra. A lőporos kocsik már Széket elhagyták, mikor Perczel Antal 
Mohácsról 120 önkéntessel azokat utolérte, közel ahhoz, hogy Roth seregei
vel csatlakozzanak. Batthyány  jelentése szerént, közel Oroszlóhoz (minden 
valószínűség szerént a hegymagaslaton húzódó úton), mikor Perczel Antal 
megtámadta őket, a szekerek katonai födözete azonnal megadta magát s 
hadnagyuk, Popovics, oda nyilatkozott, hogy vér nélkül ugyan nem ad
ták volna meg magukat, de ez igaztalan háborúra erőszakkal kénysze- 
rítették.2)

Az elfogott emberszám nyolczvan volt, kik hadi foglyoknak tekin
tettek; volt e kívül 28 hordó lőszer, mindegyikben 6000 kemény töltés, 
melyet a főispán biztonság kedvéért Bajára szállított, 26.000 töltényt a 
vármegye megtartott magának.3) A lelkesedés és riadalom, mely Perczel 
Antal e hadműveletére újra fölébredt s általános lett, nemcsak a pécsi 
szertár embereit (50—60) fegyverezték le, de egyúttal kimentek Pécs váradra 
is, Majthényi és Hilscher pécsi kereskedő vezetése alatt, hol a Hardegg 
vasas lovasok szertára volt. Az őrizetet lefegyverezték, elvezettek 95 lovat, 
elvettek számos kardot és pisztolyt. Jó volt mindez a magyarnak.

Roth tábornok, Perczel Antal hadi kraválján (e névvel nevezi el azt 
a Közlöny 1848. október 3-iki száma) haragra gerjedvén, Börzsön József 
akkori sásdi szolgabirónak lakását egészen földúlatta és fejére 50 forintot 
tűzött ki s azzal fenyegette Baranyát, hogy hadseregével meg fogja za
bolázni. i)

i) Közlöny, 1848. okt. 1. — 2) Kossuth hírlapja, okt. 3. — 3) Közlöny, 1848.
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Ez elterjedt hírre ama véleményben, hogy Roth egyenesen a főispán 
mohácsi főhadiszállása ellen indul, tízezer ember sereglett össze a pécs- 
mohácsi országúira, a főispán védelmére. Maga Batthyány  Kázmér pedig 
czélszerübbnek tartotta a főhadiszállást Mohácsról Pécsre áttenni öt ágyújával.

A dolog azonban nem úgy esett, a mint számították. Tudjuk, hogy 
Jellasichot Fehérmegyében, Sukoránál keményen megverte Móga csata
terve, melyben a Hardegg vasas-lovasok csapatja is részt vett, mely már 
a Drávánál pártolt át Jellasichhoz. Három napi fegyverszünetet kötve, ez 
alatt alattomban hadaival Bécs felé menekült, Roth tábornokot pedig, kinek 
serege ezalatt kilencz ezerre szaporodott, cserben hagyta. Perczel Miklós 
és Görgey Arthur ügyes hadvezetése mellett sikerült, Rothot és seregét 
Ozoránál úgy a Sió partjára szorítani, hogy az kénytelen volt a fegyvert 
letenni.

A hadat, esküvel fogadván, hogy Magyarország ellen többé fegyvert 
nem ragad, kellő födözet alatt hazájuk felé, a jött úton, visszabocsátották 
s a jelentékeny eredményről a kormányt értesítették.

A kormány ez eljárással nem elégedett meg, mert tapasztalásból tudta, 
hogy az ilyen elbocsátottakat esküjök ellenére újra fegyverre kényszerí
tették. írtak tehát Batthyány  Kázmérhoz, hogy a lefegyverzett had Pécsre 
érkezvén, csak a fegyverviselésre alkalmatlanokat bocsássa haza, a töb
bit a főváros felé szállítsa vissza. Rothot és Filippovicsot honárulás miatt 
kereset alá fogták, de a forradalom végéig csak gyenge őrizet alatt marad
tak, rangjukhoz mért díjjal.!)

Roth lefegyverzett hada október 10-ike körül ért Pécsre, Vásárhelyi 
fiatal lelkes kapitány kísérete mellett. Nyomorult, kimarczangolt s kiéhez
tetett had volt ez, de annak Pestre küldése, a kormány terve szerént, 
nem történt meg. A dologba Scytovszky  János püspök avatta be magát. 
Batthyány  Kázmér e toprongyos s majd összeroskadó nép láttára, melyet 
alig tarthatott hadképesnek, a püspök kérésére engedékenységet tanúsított 
s az egész sereget hazájába visszaengedte. Scytovszky  október 12-én a 
kaszárnya-mezőn e had részére tábori misét mondott és meghíván erre 
Olasits György egerági plébánost, ki saját nyelvükön alkalmi beszédet 
mondott nekik, mely után a magyar alkotmányra őket megesketvén, to
vábbi útjokra bocsájtották.2) Scytovszky  pedig egy lépcsővel ismét köze
lebb emelkedett a prímási szék felé.

Maga Batthyány jelentése szerént október 19-ről, ez ügyben3) azt 
mondja, hogy a vert had hazabocsátása a legjobb hatással volt a kedé
lyekre. A hazatértek ugyanis mindenütt a való dolgokat beszélvén el, 
meggyőződhetett a horvát népség, hogy ügyük nem áll oly fényesen, mint 
azt Jellasich hirdette s hogy nem igaz az, a mit Eszéken még plakátokon 
is hirdettek, hogy ne higyjenek a magyar lapoknak, mert azok hazudnak. 4) 
Batthyány  Kázmér e jelentését már Bellyéről irta s a magyar hadak * 4

!) Horváth Mihály, Függ. Tört. I. 54(5. 2) Közlöny 1848. — 3) Közlöny 1848.
4) Közlöny 1848.
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szerencséjének behatása alatt elérkezettnek látta az időt, hogy Eszék elfog
lalását megkísérelje s a magyar hadművelet kulcsát kezébe kerítse.

A dolog előleges működés s alkudozás nélkül nem történhetett meg. 
Jovics a vár parancsnokságát Schwarzenaura bízta, ki azonban a várat 
előbb hagyta ott, mint Jovics. Ez a parancsnokságot bizonyos Venczel- 
nek adta át, kivel valószínűleg az átadás terveit előre megállapítot
ták. Alkudni csak a várban lévő Zanini-ezreddel kellett, mely azt 
kérte, hogy a helyőrség továbbra is együtt maradhasson, habár nem 
Eszéken helyeztetnék is cl. Mire a magyar kormány beleegyezése 
megjött, megváltoztatta szándékát és haza bocsátását kérte az ezred. 
Batthyány Kázmér Pécsre helyezte el őket szabadságra. Magát a várat 
Gsórics őrnagy tartotta néhány száz katonájával. Batthyány azonban 
erről is gondoskodott, mert Dárda és Bellye vidékén ekkor már 6Ö00 
baranyai nemzetőrt csoportosított össze, kikkel a várat bekeríttette, mit 
a határőrvidékiek észrevevén, még jó idején megszöktek s így a vár átvé
tele vérontás nélkül történhetett meg.1) Batthyány  Kázmér ezután október 
22-én este mintegy véletlenül lepte meg a várat s a fölriasztott várőrség 
csak azt vette észre, hogy Batthyány Kázmér, kit a kormány főispánsága 
mellé az utóbbi időben kormánybiztonsnak is kinevezett, a 41-ik honvéd
zászlóaljjal, mely a szegzárdi volt Wurmenmaus Sándor parancsnokkal 
bevonult a várba, melynek katonasága és tisztjei nagyobb részt a magyar 
kormány mellett nyilatkoztak, a várban maradtak.2)

Következő napokban Batthyány Kázmér a rendet a várban és a 
városban ismét helyreállította. Eszék népe, úgy látszik, egészen magyar 
érzelmű volt. Degré „Visszaemlékezései“ ugyan az ellenkezőt látszanak 
igazolni, mert 1848 elején meg akarták neki ott tiltani, hogy magyarul 
beszéljen, de ez csak néhány tisztre vonatkozik, míg itt a város kiáltvá
nyokat ragasztott ki s osztatott szét mindenfelé, ily fölirással: „Éljenek 
a magyarok s veszszenek a ráczok!“ A rend helyreállítását követő napon, 
a mise után, beszédet tartott a káplán s azt mondta, hogy: „Eltértetek 
Krisztus útjáról, mert a magyarokhoz adtátok magatokat, kik titeket az 
ördög útjára visznek.“ A mester közbekiáltott: „Ki vele!“ Az üldözött 
káplán a sekrestyébe menekült, mindenünnen elzárván magát. A tolnai 
nemzetőrök föltörvén a sekrestye ajtaját, a káplánt Batthyány  elé vezet
ték s ez átadta a rögtönitélő bíróságnak.3)

Eszék elfoglalása képezte nálunk a szabadságharcz tetőpontját, ez 
volt a hadmegye fővégpontja s oly hadműveleti pont, mely alatt Baranya 
teljesen biztonságban érezhette magát. A várban maga Batthyány Kázmér 
ü l t ; itt volt főhadiszállása s innen oltalmazta vármegyéjét.

Magát a megyét M ajthényi báró első alispán vezette. Közgyűlések 
ez időben nem voltak, csak úgynevezett bizottmányi ülések. Közigazgatási 
ügyekkel foglalkozni alig ért rá valaki. Eszék elfoglalásától egész az év 
végéig hat bizottmányi ülést tartottak. A pécsi papság e kritikus évben 
távol tartotta magát a vármegyeházától.

1) Közlöny 1848. — -) Gélich I. 364. és Közlöny 1848. 723. lap. — 3) Közlöny 1848.
44
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A gyűlések legfőbb tárgyát a haza védelme, annak módozatai, esz
közei képezték minden alakban, minden irányban. így csak példaképen 
hozzuk föl az 1848. év deczember 21-én tartott gyűlést, melyben, mikor 
a kormány értesítette a vármegyét, hogy az udvari kamarilla Ferdinand 
leköszönésével Magyarországot leigázni s provincziává alacsonyítani akarja 
s ezért a hazát kilencz oldalról szándékozik megtámadni s ezeket az 
ország szive felé akarja irányozni: fölszólítja a kormány a vármegyét a 
nemzetőrségnek nagy tömegben való alkalmazására. A vármegye első sor
ban is Eszék megerősítésére gondolt s az alispán, utólagos jóváhagyás 
fejében, ekkor az Eszéken szükséges, de hiányzó lovas-csapat alakítására 
már száznál több lovat összeszedett, melyeket gazdáik a harcz idejére úgy 
kölcsönöztek oda. Ezeket Pécsváradra küldte kitanítás végett, hozzá 
Csanády Pál, mint a liadmegye parancsnoka, az ujonczok fölöslegéből 
engedett át embereket. E kívül a gyalogságra nézve minden egyes járás
ban, a siklósit kivéve, melyet a határvonallal úgyis igen megterheltek, 
az őrnagyokat a nemzetőrség fokozott mértékbeni szervezésére, rendezésére 
s gyakorlására, a járási tisztviselőket a nép buzdítására, az önkéntes csa
patok szervezésére stb. utasították és serkentették.

Az év utolsó gyűléseinek egyik nevezetesebb határozatát a november 
2-iki, 1956. szám alatt hozta meg, mely szerént Puehner Antal báró bikali 
javait, honárulás czímén, a vármegye fölsőbb utasítás folytán zár alá vette.

A lázas tevékenységgel eszközölt liadgyiijtés s gyakorlatok annyira 
megerősítették Batthyányi Eszék várában, hogy deczember vége felé már 
egy kirohanásra szánhatta magát.

Az ellenség ugyanis nem nyugodhatott meg Eszék fontos pontjának 
elvesztésében, hanem iparkodott azt visszaszerezni. Elsőben is bizonyos 
Trebersherg őrnagyot küldötték ki Eszék vidékének elfoglalására. Ez s 
a parancsnoksága alatt lévő hadak egy nagy körben körül is fogták Eszé
ket, apró csatározásokkal alkalmatlankodtak a várbelieknek, de annyi 
erejük még se volt, hogy a vár megvételére gondolhattak volna.

Batthyány  Kázmér előtt se maradt ismeretlen e félkörbeni körül- 
l'ogás a Dráva jobb partján, sőt azt is tudta, hogy az ellenség Csepinben 
vont össze erősebb haderőt; deczember 19-én tehát ide szervezte kitöré
sét. E napon reggeli 3 órakor a kiküldött őrség fele, köztük egy szakasz 
tolnai lovas, Rácz őrnagy vezetése alatt indult meg s Finye és Derzsa- 
nicza felé az ellenséget megkerülte s annak jobb szárnyát hátulról támadta 
meg. Az ellenség azonban, mikor Csepin alá értek, magát az erdőben fával 
eltorlaszolva elég kemény ellenállást tanúsított. A sereg másik részét 
W eisz őrnagy délelőtt 11 órakor egyenesen Csepin felé vezette; ezek kö
zött voltak a pécsi önkéntesek és a tolnai lovasok is. A csata ugyan 
hevesen folyt, az ellenséget a sánczokból kiverték, a falu egy részét el is 
foglalták, de a megerősített épületeket se bevenni, se fölgyujtani nem 
tudták. 5—6 óra felé a sereg visszatért Eszékre. *) A kis csatában a magyarok

Ü Kossuth hírlapja, 1848. deczember 27-iki szám.
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tizenkét embert s egy lovat vesztettek el. Kitüntették abban magukat 
Vásárhelyi István százados, Rácz és Vels őrnagyok. Feszti sebész, 
Sclimidegg Károly gróf s mások. ')

Az 1848-ik év a történet égboltozatán egy fényes üstökös, mely föl
tűnt, hogy ragyogjon és utána elhomályosuljon, s újra eltűnjék.

Az értesítéshez képest, melyet a magyar kormány, mint a kamar-illa 
szándékát közölt volt a megyével, már 1849. év elején kimondották egész 
Magyarországra az ostromállapotot. Nugen grófnak (Nüzsán), ki akkor, mint 
táborszernagy szerepelt, utasításba adták, hogy Pécs felé menjen előre, 
Dietrich báró tábornok vezetése alatt álló gyalogság, lovasság és tüzér
séggel szállja meg Kaposvárt, ezekkel, úgy a maga hadaival tisztítsa meg 
Somogyot és Baranyát a kóborló honvédektől és a lázadóktól, kik bi
zonyos Damjanics vezetése alatt Eszékre támaszkodva egyesülni akarnak 
és állítsa vissza ott a törvényes rendet, miként ezt Horváth báró, ezredes 
Fehérvárott tette.3)

A császáriak hadserege január 30-án ért Pécsre és Kelemen kanonok 
feljegyzése szerint a fekete-sárga zászlót ki kellett tűzni. Tulajdonkép az 
csak néhány toronyról és a püspöki lakról lógott le. Az első csapat eltávo
zása után egy másik jött, mely 8 hétig időzött Pécsett s aztán Eszék felé 
távozott.

A szabadságharcz ügye ez időben oly meredeken állott, hogy a 
higgadtabb közönség egy része, mint a levegőben csüggő merész akrobata 
játékára, aggódva tekintett a kormány működésére. A vármegye, mely 1849. 
január 4-iki gyűléséből a mohácsi kerületből még egyszer 600 nemzetőrt 
küldött Eszék védelmére s további intézkedéseket is tett a folytatólagos 
megszilárdítás és védvonal erősítése iránt; mégis, mikor a nagy had
sereg a vármegye felé közeledett, még magyar érzelmei eltitkolása mellett 
is a meghunyászkodásban keresett oltalmat.

Schottendorf báró a felső-ausztriai had előcsapotaival Szt.-Lőrinczre 
érkezvén fölszólította a vármegyét, hogy a béke s törvényes rend helyre- 
állítására küldjön ki hozzá egy tisztviselőt kebeléből, s a január 29-én 
tartott rendkívüli ülésből Perezel Imre 2-ik alispán ki is ment Szent-Lő- 
rinezre. Mikép történt, arra nézve nincs történeti adat, de annyi bizo
nyos, hogy az érintkezésnek eredménye egy hódolati okirat volt, melylyel 
Baranyavármegye közönsége I. Ferencz József irányában alattvalói hűséggel 
és hódolattal viseltetvén, megragadta az alkalmat, hogy az erre vonatkozó 
okiratot ünnepélyes alakban kiadhassa.

A fegyverek élében bízó ellennel szemközt, mit is tehetett volna 
egyebet a vármegye s okosan tette, mert ezzel az okiratnak mintegy 70 
aláírója önmagát a rabság-, kínzás- és haláltól mentette meg, lemondva, 
akkor már úgy is elérhetetlen álmairól.

Schottendorf hada békességesen vonult be Pécsre; az okirat azonban, 
melyet még a megyében is köröztetni kellett, csak február 15-én készült *)

*) Közlöny 938. lap. — 2) Arrnée Bulletin.



Á SkÁBADSÁGHARÖZTÓLG9‘2

el az aláírásokkal. Nem kételkedhetni a hagyományban, liogy Perczel 
Imre Szt.-Lőrinczre való küldetése alkalmával a tanácskozásban ifjabb 
Majlátli György is részt vett s a hódolati okiratot annak közbenjárásával 
fogadta el a vármegye.

Az okirat szövege igen rövid: „ () Eccellentiája gróf Nugent cs. k. 
főtábornok urnák inegbizása következtében báró Schottendorf őrnagy úr
nak fölhívására alul írottak, mint Baranyavármegye képviselői határozottan 
és föltétlenül alávetjük magunkat () császári és királyi fölsége T. Ferenc:z 
József kormányzatának. 0  fölségének tartozó hűséget és engedelmességet 
fogadván és ígérvén.“ Kelt Pécsett, 1849. január 31-én.

Az okmányt a február 15-iki gyűlésen végleg kiadták. Majd február 
20-án látjuk, hogy az uralkodó részéről ifjabb Majlátli György szerepel, 
mint kormánybiztos. Perczel Imre, már mint első alispán szerepel, mig 
a kir. biztos több ujonan kinevezett tisztviselőtől a hivatalos esküt kiveszi.

Alig ért Schottendorf báró Pécsre, első dolga az volt, hogy 
nyomtatásban tegye közhírré az „Armée Bulletin“ Nugent fővezér meg
bízását illetőleg; majd ennek nevében Pécsről átirt Müller Ferencz Pécs 
városa polgármesteréhez, melylyel több pontban előadja a pacifiikatio el
engedhetetlen föltételeit, melyek első sorban a katonák ellátására, élelme
zésére vonatkoznak, de más részről a rögtöni bíráskodást rendeli el az 
engedetlenek részére, a fegyverhordó testületek teljes lefegyverzését, min
den kaszinó, klubb s más egyesület azonnali löloszlalását és V* évi 
hírlapjainak elkobzását. A polgármester politikai üléseket nem tarthat s 
hogy hűljelek hirdessék a császári házhoz való megtérést, a templomokra 
fekete-sárga lobogó alkalmaztassák. A polgármester sietett falragaszokon 
mindent mielőbb közhírré tenni. Február 2-án már új hirdetményt bo
csátott a város közre reggel 8 órai kelettel, melylyel meghagyta, hogy 
minden szúró és ölő fegyvert a városházára 36 óra alatt beszállítsanak a 
kir. parancs meghagyása folytán, mert az eltitkolást halállal büntetik.

Ugyanez időben Hardegg vasas lovasai is visszajöttek, kiket az előző 
évben Pécsváradon lefegy vereztek.Most ezek, azokat, kiket Pécsről a lefegy
verzésre kiküldöttek, 4000 Írttal sarczolták meg és Visy  István orvosra elő
ször 50 és később 24 botot verettek. Letartóztatták Pécsett Madarász, La- 
kits  és Gyenes mérnököt, kiket Eszékre hurezoltak ; ott szabadon bocsá
tották őket.

Képzelhetni, hogy az események és parancsok mily hangulatot kel
tettek a népben. Sok fegyver nem is volt, mert azokat a védelmi har- 
ezokra használták föl. Egy része a lakosságnak fegyvereit szédszedte, 
száz felé elrejtegette s a fegyvereket, melyek a városházra kerültek, 
eleve úgy elrontották, hogy azokat nem lehetett semmire se használni. 
A néphangulat továbbra is magyar maradt, sőt a bátrabb s szabadabb 
Szegzárd, Nugent levelére egészen máskép felelt, mikor azt fölolvasták 
„Éljen Kossuth“ kiáltásokkal szakították félbe s föliratot intéztek I. Fe
rencz Józsefhez átküldve azt Nugenthez, kérvén a királyt, hogy koro
náztassa meg magát s esküdjék meg az 1848-ki törvényekre.
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Az érzület Pécsett ugyanaz vett, csakhogy nem merték mutatni, 
mert hisz előre kellett látniok, hogy ily haderő mellett, Eszéknek, 
végtámaszuknak nemsokára el kell vesznie. Trebersberg, ki előhb nagy 
tevékenységet fejtett ki Batthyány  Kázmér ellen, most Nugent tábor
szernagy egy hadosztályától segítve már január 30-ikán csekély ellen
állás után, mivel Batthyány a várost a nép érzülete iránti tekintettel kí
mélni akarta, a külvárosokat elfoglalta.

A vár átadásához azonban leginkább belső indokok és viszályok járul
tak. A magyar kormány ugyanis számtalan teendői között elmulasztotta 
a várat kellőkép megerősíteni, s mikor azt Pénz őrnagy indítványára el 
is rendelte, Eder Frigyes vezérőrnagy, ki csak akkor jött a várba, a 
megerősítést igen hiányosan vitte keresztül.1)

A tisztek az a része, mely előbb is a császáriakhoz tartozott, most 
is inkább oda húzott. Ehhez járult a magyar tisztekkel való ve- 
télykedés, mert Batthyány Kázmér inkább ezeket alkalmazta a por
tyázásoknál, miért amazok előre elhatározták, hogy a várat az első alka
lommal föladják. Hozzá járult még ehhez a katonaság meglazulása is. Az 
utolsó napokban ugyanis beeresztették a nagyobbrészt baranyai és tolnai 
honvédekből alkotott várőrséghez női rokonaikat, feleségeiket, kik elmond
ták, hogy most egész Magyarország meghódolt s hogy Windisgrätz meg
engedte, hogy ne katonáskodjanak, hanem menjenek haza. Ily beszédek 
behatása megcsökkentette a fegyelmet2).

A magyar kormány a várbeliek hangulatának emelésére a vár körüli 
portyázásra Nem egyey  őrnagyot küldötte egy csapattal, ki hihető, a 
Dráván innen tanyázott, de oly ügyetlenül viselte gondját hadának, hogy 
egy részét Nugent elfogta és másik része Hadik táborába menekült.3) 
Pécs város pedig valószínűleg katonai meghagyásra, már február 7-én 
hirdetményt bocsátott közre, hogy „bár Nem egyey  lázitó csapatai legyő- 
zettek, (?) mivel az ellenkezővel mindenfelé lázitás történik, a város tud
tál adja, hogy a hamis hírek terjesztői rögtönitélő biróság elé fognak 
állíttatni“.

A várat különben 5000 fegyveres őrizte, mely három havi ele- 
séggel s kétezer mázsa lőporral birt. Batthyánynak tisztességes kapi- 
tulatiót ajánlottak, de melyet el nem fogadott. Pár nap múlva Batt
hyányi Debreczenbe hívták, hová ez el is ment, bízva a vár erkölcsi 
erejében, miután a kormány az ő támogatására, ki oly katonai erélyt ki
fejteni tán nem tudott, úgy Eder ellenőrzésére Földváry Lajos honvéd 
ezredest küldötte Eszékre s azt tejhatalommal ruházta föl.

Mint említők, Batthyány azt a parancsolatot adta ki a város iránti 
kiméi étből, hogy arra ne lőjjenek, ha csak az ellenség tömegesen nem 
jönne. Batthyány  távozása után az őrség szemeláttára állította föl 60 
fontos bateriáit, anélkül, hogy ebben megakadályozták volna. Rácz és

l) Gélich B. 102. — 2) „Pesti Hírlap“ 1849. május 2-ki szám. — 8) Horváth Mihály
„Szabadságharcz.“ II. 326.)
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Földvárj, mint az újságok mondják, az ellenséggel naponta mulatoztak ; 
a tüzérparancsnok pedig 8000 frtot kapott kézhez s azzal megszökött. Az 
ellenséges vezér egy elfogott leveléből kitűnik, hogy Batthyány Kázmér 
távozása után azonnal megkezdődött az összejátszás Rácz, Földváry és 
az ellenség között. Az utolsó nap haditanács volt, mert a rosszul erősitett 
vár a védelem elhanyagolása miatt oly állapotba jutott, hogy a várat föl
adás nélkül is el kellett volna veszteni. A tanácskozás tárgya a vár föl
adása volt, mely ellen csak a 36-ik zászlóalj tiltakozott, de a védelem 
már lehetetlen volt s Ráczot elküldték az „ehrenvolle capitulation“-t alá
írni s többé vissza se jött, hanem levélben irta, hogy adják át a várat s 
tegyék le a fegyvert.

Nugent február 13-án értesítette a pécsi térparancsnokságot, hogy a 
császári hadsereg Eszékre minden ellenállás nélkül bevonult, mit aztán 
Pécs város tanácsa kiáltványokon hirdetett a lehangolt közönségnek.

Batthyány  Kázmérnak a vár föladása értésére esvén, mikor 1849. 
április 12-én szózatot intézett a Dunántúl népeihez, azt mondja: „És 
most hozzátok szólok hazafiak, kik Eszék gyalázatos föladásában részt 
vettetek. Reátok nem vár más, mint örök gyalázat. El fogtok hurczoltatni 
Olaszhonba és gyávaság átka követendi lépteiteket.“

Eszék eleste után Baranyavármegye egy osztrák had által meghó
dított területnek tekinthető. A vármegye politikai dolgokba többé nem 
avatkozott s gyűléseit törvényszéknek nevezte. A toborzás, az állítás a 
honvédséghez, nemzetőrséghez megszűnt, a védvonal fölbomlott, a nemzet
őrség el ment haza s többé nem hívta, nem kényszerítette, nem lelkesítette 
senki; beteljesedni látszott, mit a parasztasszonyok férjeiknek az eszéki 
várban elmondtak. A vármegyét ugyan ifj. Majláth György, mint kormány- 
biztos vezette, de tevékenysége alig állott másból, minthogy tisztviselőket 
nevezett ki. így került a 2-ik alispán! székbe Nmideg Ferencz gróf, a külön
féle egyéb tisztségekre: Farkas István, Czirer József, Daróczy Ignácz, 
Scytovsky  Péter, N agy  Márton, Beke János, Danicz Antal, Perczel Ist
ván, Kary Ignácz, Borbély Ferencz, Kisfaludy Antal stb. Azonkívül, 
hogy Puchner birtokát, melyet a honvédelmi bizotmány zár alá vett, is
mét föl oldották. A jó vármegyei urakkal nem tehettek egyebet, mint hogy 
kidolgoztatták velük az új adóalapot, melyre tán az idegenek is tájéko
zatlanok, oly rövid idő alatt képtelenek lettek volna s mikor ez megtör
tént, a megyét egészen átváltoztatták. A vármegyei gyűléseket, melyek 
összejövetelre s így politikai diskussziókra adhattak volna alkalmat, vég- 
kép megszüntették. Nugent katonáinak egyik része 8 hétig tartózkodván 
Pécsett, távozásuk mintegy április elejére esett; ezzel szüntették meg a 
megyei gyűléseket is. Innen kezdve a főbirák és segédszemélyzetük saját 
kerületeikben működtek, az alispánok csak rendeletekkel kormányoztak, 
melyekre nézve az utasításokat a kir. biztostól vették. Semmiféle tenni
valót többé nem beszéltek meg, nem vitattak, szóval, uralomra lépett újra 
a birokratia. A mennyiben a kir. biztos se tudott volna a teendőkre nézve 
fölvilágositást adni, az alispán rendesen a katonai hatóságokhoz fordult
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s onnan merítette értesítését és tanácsát. Úgy látszik, hogy ez állapot még 
azoknak a tisztviselőknek se volt Ínyére, kik a hódolatot elfogadták. Perczel 
Géza első alispán április 25-én jelentette, hogy romlott egészségét kell neki 
helyreállítania; bizonytalan időre szabadságot kért. Május 1-én azonban 
hivatalos iratai átvétele iránt intézkedtek, de lényegben tudni sem akart 
többé hivataláról. Smideg gróf is leköszönt a 2-ik alispánságról, és május 
5-én a hat főbírót már arról értesítették, hogy a kir. biztos alispánnak Cseh 
Edét és törvényszéki elnöknek (mi a 2-ik alispánság volt) Rácz Dánielt 
nevezte ki. Így volt a többi tisztviselővel is; a lemondok helyére újak lép
tek addig, míg az anyag ta rto tt; de mikor az is elfogyott, a kir. biztos 
nem fogadta el a lemondásokat, hanem kényszerítette az egyeseket állá
saikat továbbra is föntartani, végre is hivatalt, csekély kivétellel, csak is 
azok vállaltak, kiknek a megélhetésre egyéb forrásuk nem volt.

Addig, mig Eszék a magyarok kezén volt, Pécs városát tekintették 
a császáriak hadi központjuknak, habár a sereg nagyobb része Dárda és 
Bellye vidékén tartózkodott. Eszék eleste után megváltozott a helyzet, 
kulcsot nyertek a császáriak Pétervárad felé, mely még a magyarok kezé
ben volt és kulcsot nyertek Bácskához s mindkét irányban meg is 
kezdték a hadi működést.

Tudjuk, hogy e harczokat Perczel Mór és Batthyányi Kázmór egy- 
akarattal, majd egyesülve, majd külön a magyar had dicsőségére vezették, 
s tudjuk, hogy a zombori tábor, melyben Nugent volt, a verbászi szeren
csétlen kísérlet után Bezdánnál a Dunán ismét átkelt és Eszékre vonult 
vissza.*) Itt a harcz tüze némikép Baranyát is érintette. Nugent ugyanis 
nem vonult egyszerűen vissza, hanem úgy üldözték vissza s Bezdánnál a 
Sebesfoktól egész a Dunáig jött, sőt a Duna jobb partján Batinánál kény
telen volt sánczokat hányatni, hogy az átkelést biztosítsa. A bezdáni 
sánczokat 800 bezdáni nemzetőr ápril 6-án elfoglalta, mire a császáriak 
Batina felől heves tüzelést kezdtek. A bezdániaknak Zomborból segélyük 
érkezvén, az ágyúzást még élénkebben folytatták.

A császáriak keveset árthattak a nemzetőrségnek, mert jó fedezetük 
volt, ellenben a nemzetőrség Batinát lángba borította s ezzel elégett az 
uradalmi magtár is, melyben a császáriak élelme és lőszere volt; az 
ágyúzás még ápril 10. és 11-ikén is folyt s úgy látszik, hogy a vissza
vonulás Eszék felé tetemes veszteséggel történt meg.

A nagy had be se fért volna Eszékre, hanem Patinán, Baranyavárt, 
Mohácson, Herczeg-Szőllősön, Bellyén tartózkodott, hol élelmezés tekinte
tében Mayerhotier eszéki parancsnok alatt állottak, ki -kemény leveleket 
küldözgetett Baranyavármegyére a hadak jó kiszolgálása érdekében.

Nugent bácskai kudarcza után látta, hogy a lelkesedés a Dunántúl 
újra éled s látta azt is, hogy a katonákba se lehet teljesen bízni, mert 
egy Vargay Mihály nevű ezredbeli hadnagy Pécsre küldetvén toborzani, 
csak 21-et bírt összeszedni, maga, úgy Kablár József nevű tizedes nem

') Hovvátli Mihály II. 460,
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Eszékre mentek, hanem Baján át megszökvén, a magyarokhoz csatlakoztak. 
Elhatározta tehát, hogy Tolnán s Baranyán átvonulva az előkelő fér
fiak s nők egy részét kezesekül magával ellmrczolja annak biztosí
tására, hogy e két vármegye a magyar kormányt s hadat semmivel se 
fogja többé segíteni. Erről értesítették a „Pesti Hirlap“-ot Pécsről május 
18-án, valamint arról, hogy Jellasich a Roth seregétől a múlt évben a 
magyar hadak és nem a városiak által s nem is a városban elvett és 
nem is a városba hozott lőszerekért Pécs városára 100,000 írt sarczot 
vetett.

Egyébként Bács felé a harczot tovább is folytatták. Jellasich Bu
dáról elindulva Horváth ezredes mozgó hadait magához vonta s már 
május 1-én Tolnára ért, honnan Ottingevt egy csapattal Pécsre küldötte, 
a hazafias érzelmű város megfenyítésére. Pécs város ugyanis, mely a 
hadműveletek vonalához oly közel esett, magát a császáriak hatalmából 
kiszabadítani szerette volna; összeköttetésbe lépett a Kaposvárott levő 
nemzetőrséggel, úgy hogy a három ágyúval fölszerelt zászlóalj, mely 
a város megszabadítására itt tanyázott, nem is érezte magát teljes bizton
ságban, félvén a Kaposvárról jövő inváziótól.

Ottinger tehát Nadásdon át Pécsre jött, magával hozván egyúttal 
Budisaolivic gyalog brigádját és Hardegg vasas lovasait s több ágyút.

Ily tömeg előtt a város kénytelen volt meghunyászkodni, azonban a 
mikor elvonultak innen Mohács felé, hova Jellasich május 6-án ért ha
daival ; mégis a béke biztosítására 4 polgárt vittek el kezes gyanánt. A 
város kieszközölte Jellasich bánnál azok szabadon bocsátását s hi
hetőleg a kirótt sarcz elengedését is, a rend lontartásának föltétele mel
lett, miért is a város május 13-án kiáltványt bocsátott ki a közcsend 
íöntartása végett.

A megállapított terv szerint Jellasich Mohácson, hová egy leendő 
lúd verésére tette meg ez idő alatt az előkészületeket, bevárta Ottinger 
hadait, inig Pécsről visszaérkeztek, honnan azután Zágrábba utazott, de 
már 10-én Eszékre tért vissza.

A Duna partján töltött idő alatt Jellasich hada nem viselte magát 
egészen tétlenül. Miután Bajánál ágyúval ellátott honvédek jelentkeztek s 
így az a veszély állott elő, hogy Jellasich hadai részére a Dunán érkező 
élelmi szerek nem fognak Mohácsra érkezhetni; Horváth vezérőrnagy 
hadainak egy részét három ágyúval kémszemlére küldötte. Ezek má
jus 8. és 9-ke közti éjjel hajón Szeremlénél kiszállva Baja felé mentek. 
Azonban a honvédek által megtámadva ismét hajóikra voltak kénytele
nek hátrálni s csak erős sérelmek mellett, csak nagynehezen menekedtek. 
Nem kevésbé Kis-Kőszegnél (Batina) a Dunán keresztül ágyúzásra került 
a sor, hol az 5-ik vadászezred vert tanyát. Az ágyúharcz csak akkor szűnt, mi
kor Mohácsról egy 1'2 fontos ágyút küldöttek segélyül. Osztrák forrás ugyan 
azt beszéli, hogy ennek működése a magyar ágyúkat tönkre tette és a 
Duna partjait Kis-Kőszeggel szemben megtisztította a magyaroktól; ez 
azonban valószínűséggel nem bir, mert épen az események folytán adta föl
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Jellasich ama tervét, hogy Mohács, vagy Kis-Kőszegnél verjen hidat a 
Dunán seregei átszállítására. A túloldalon tényleg nem bírtak ellentállani 
a heves ágyúzásnak s kimentek a lőtávolból; mikor azonban értesültek, 
hogy Jellasich serege eltávozott, a bácskaiak május 29-én átjöttek Kis- 
Kőszegre, a papot és a jegyzőt foglyul ejtvén, Zomborba hurczolták.

Ugyanez időben Kölkednél elsülyesztették a császáriak a hajókat, 
melyek Debreczonből az április 14-én kelt kiáltványokat hozták.

Jellasich nagy hadával oly lassan haladt előre, hogy május 9-ón még 
csak Baranyavárott volt hadiszállása, honnan a hadtest 5000 mérő zabot 
és 250 vágómarhát kért a vármegyétől. Lassan azután átvonultak Eszékre,

A pécsi belvárosi plébánia-templom.

melyet az idő alatt, míg Szalánkemén- és Titelnél kemény harczok foly
tak, újra megerősíteni iparkodtak.

A közlekedés megkönnyítésére a meglévő hídon kívül, Eugenfalvá- 
nál egy második hidat vertek és megerősítették Eugenfalvát is. Ugyanez 
alkalommal a vár parancsnokává Neustädter altáborszernagyot nevezte ki 
Jellasich, alá helyezvén a pécsi és siklósi katonai megerősítéseket; a hadi 
pénztárt is Pécsről Eszékre helyezték át és Neustädter föladatául tűzték 
ki, hogy Baranyavármegyére fölügyeljen, honnan a vár élelmi szereit kapta. 
Ugyan május 18-ról olvassuk, hogy Bellyén és Laskón még császári ka
tonaság tartózkodott, kiknek ellátásáról szintén a vármegye gondoskodott,
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mégis már a közelebbi napúkban a hadseregnek a vármegyéből való kivo
nulásáról történt intézkedés, noha a közesend hosszabb időre biztosítva 
nem volt.

Végül az 1849-ből visszamaradt iratok igazolják, hogy Jellasich csak 
május 22-én indult meg hadaival Vukovár felé.

Ez időben ütött ki a vármegyében a kolera is. Május 25-én adott 
ki erre nézve Uvay János vármegyei főorvos kiáltványt, mely a beteg
ség elleni védelmet s gyógymódot tárgyalja. A kolera a mohácsi és siklósi 
járásban jelentkezett először, majd a vármegye nyugati részén ütötte föl fejét.

Ismeretes dolog, hogy az orosz intervenczió hírére a debreezeni kor
mány megbízásából Kossuth Lajos általános nép fölkelést hirdetett ke
resztesháború alakjában, melynek czélja a végső s legelkesercdettebb vé
delem a haza minden megtámadója ellen, melyre nézve Horváth Mihály 
történetiró megjegyzi, hogy csak akkor lehetett volna azzal czélt érni, ha 
annak rendezéséhez sok és ügyes kezeket bírtak volna szolgáltatni. — 
A debreezeni kormány, emberek hiányában, egy-egy vármegyére legfölebb 
egy kormánybiztost nevezett ki, mi azonban, különösen oly vármegyében, 
mint Baranya, mely úgyszólván már a hódított tartományhoz tartozott, 
Eszék eleste óta, fölötte csekély és hatástalan kísérlet volt. Baranyában 
M ajthényi József báró, a volt első alispán küldetett ki kormánybiztosnak. 
Az eredmény Baranyában egy általános lázadás lett, az egyes falvak lako
sai tömegesen összeseregelve, tehetségük szerént, fegyverrel vagy kaszák
kal tódultak Pécs felé, minden helyes vezetés és minden irányítás nélkül.

Majthényinél hiányzott erre az anyagi és szellemi erő. A szeivez- 
kedés hiányos volt. Tolnai részről a Szekcsőn tanyázó „forradalmi had- 
sereg“-et Tolnavármegye akként foglalta le, bár május 24-ike óta ott 
tanyázott, hogy abból Baranyának mi se jutott; Somogy felől, hol a kor
mánybiztos Noszlopy Gáspár volt, csak betöréseket szerveztek Baranya 
felé, mint valami ellenséges területre. A meghódolt népeket rabolták, 
különös figyelmet fordítván azokra, kiket „schwarz-gelb“-eknek hittek s 
kiket, ha lehetett, rabul ejtettek. A községek templomtornyairól a rendelet 
szerént kitűzött fekete-sárga zászlókat vagy lelőtték, vagy leszaggatták.-

A mindinkább Pécs felé üsszesereglett népség, moly Kossá Dániel 
vezetése alatt állott, a Pécsett állomásozó kevés horvát csapatokat olyan 
ijedelembe ejtette, hogy junius 11-én elhagyva a várost, Siklós felé távoz
tak. Oka ennek az is volt, mert Ifire terjedt, hogy a magyarok jönnek. 
Úgy látszik, a terv az volt, hogy a fölkelőket Pécsett egyesítsék s mel
léjük szervezettebb honvédséget adjanak. A honvédség Hidasd és Pécs- 
várad felől vonult a vármegye szivébe s már junius 12-én a reggeli órák
ban nagy öröm és éljenzések között fogadta Pécs város lakossága. Ugyanaz 
nap délután megérkezett Majthényi báró kormánybiztos Mocsoládról, hol 
a család birtoka volt; megfelelő parasztöltözetben, szűrrel s parasztkocsin. 
Itt kinyomatta plakátokon a Szemere minisztertől Debreczenben, május 
15-én kelt kormánybiztosi megbízását s egyúttal küldetése czélját, hogy
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a függetlenségi nyilatkozat Baranyában s Pécsett kihirdettessék s hogy 
tisztújítás tartassák.

A vármegyéhez ugyanama rövid két nap alatt, míg uralma Pécsett 
tartott, nem volt ideje nyúlni, bár előzetesen a vármegye több helyén ta
láljuk működése nyomát; Pécs városában azonban megtartotta a tisztújítást.

Scytovsky  püspök, ki a magyar érzelmű Pécs városában a legnép- 
szcrütlenebb alak volt, schwarz-gelb érzelmeitől vezérelve már Batthyány  
föltünésekor megakadályozta a papságot, hogy a közgyűlésen részt vehes
sen s a vármegyének a domestika-adót elvből nem fizette meg. Köz
kézen forgott egy rajz, mely az igen tótos magyarsággal beszélő püspö
köt drótos-tót ruhában ábrázolta csípős versek kíséretében.

A püspök nem látta magát biztonságban Pécsett s május első nap
jaiban állítólag álruhában Miholjácz felé megszökött a vármegyéből s 
Slavónián át Kanizsa felé (hol el is fogták s több ezer forinttal kellett 
magát kiváltania) Bécsbe menekült.

A püspöki palota tehát üresen állván, M ajthényi kormánybiztos ide 
helyezte lakását s kihirdette, hogy a püspöki palotában naponta délelőtti 
10—12 óra között fogad el hivatalos látogatásokat.

Időközben megérkezett a honvédek mellé a falvakból a rendezett 
általános fölkelés folytán összesereglett nép is, melynek számát Kelemen 
kanonok mintegy 10.000 emberre teszi, kik előtt a függetlenségi nyilat
kozatot kihirdették.

A császáriak se maradtak tétlenül. A junius hó 11-én kivonult hor- 
vát katonák csak segélyért futottak. Visszamenőt a föllázított túro- 
nyiakkal összevesztek s azután azzal bosszulták meg magukat, hogy 
mikor a császári had Pécs ellen indulva visszajött, Túrony egy nagy ré
szét fölégették.

A császári had ama helyes véleményben lévén, hogy a baranyai 
fölkelők erkölcsi nyomást óhajtanak Eszék ellen gyakorolni, megtették 
intézkedéseiket annak ellensúlyozására. Stokucha őrnagy, kinek nevét az 
emlékiratok több helyen „Stokutyára“ ferdítették el, junius 5-én a St.- 
Georges hadtesttel Siklósra szállott s visszatérvén Pécsről a horvátok, első
ben is Mraovics kapitányt egy nagyobb csapattal kémszemlére küldötte 
Pécs felé. Ez idő alatt a fölkelő népség július 9-én Garé felé vette útját 
s azon keresztül húzódván, 10-én a délelőtti órákban elérte Túronyt, hol 
megszállott. A fölkelő hadat Marócsay nevű preorans vezette, ki sem
minemű hadi ismerettel nem bírt s kit a túronyi jegyzések tábornoki 
megbízottnak neveznek. A népség legnagyobb része a Dráva-vidékéről 
való magyarság volt, kaszákkal, fejszével s szuronynyal fölfegyverkezve. 
A több ezernyi hadban alig volt kétszáz fegyveres, az egész fegyelme
zetlen sereg. Megérkezvén a fölkelők Túronyba, fölmutatták Kossá Dániel 
átiratát a föltétien engedelmességre. Majd a hadakat akként helyezték el, 
hogy a Túronytól délre lévő völgy nyugati emelkedésén s dombján, mely 
erdőterületet képezett, mintegy 500 embert rendeltek előcsapatnak, a. többi
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népség pedig a faluban s a falu nyugati részén lévő szántóföldeken tele
pedett le.

A fölkelők a Túronytól délre húzódó útra, a hídon túli erősebb emel
kedésen az erdők fáit ledöntöttek, hogy így a közlekedést megakadályoz
hassák s az úttetőre nyolcz őrt állítottak.

Mraovics kapitány a Tenkes emelkedettebb oldalain kémszemlét 
tartva, oly nagynak látta a népfölkelők seregét, hogy nem mert a védte
len tömeggel érintkezésbe lépni. Még a császári sugalmazás után irt for
rások is azt írják,1) hogy Stokucha őrnagy kénytelen volt Mraovics se
gélyére menni.

A közeledő had elsőben is a nyolcz őrrel találkozott s tüzelést kezd
tek el, mire az erdőbe menekültek. Az erdőben fölállított hadnak nem volt 
semmi értelme; a helyzet a lehető legrosszabb volt s a faluban fekvő 
fölkelő nép, mely inkább evés, ivás és dorbézolással foglalkozott, az erdő
ben lévőknek nem sietett segélyére. így ezek 400—500 főnyi rendes kato
naság által támadtatván meg, csakhamar hátrálni kényszerültek s a falu 
felé menekültek; mikor az utánuk iramló császáriak a faluhoz értek, a 
faluban lévő fölkelők megfutamodva, a falutól északnak lévő erdőbe me
nekültek, mely akkor sokkal közelebb volt Túronyhoz, mint jelenleg.

A falunak rohamban való megvételében Stokuclia hadai is részt vet
tek. A császáriak igen kegyetlenül bántak el Torony lakóival. A biró fiát, 
ki parancsra félre verte a harangokat, megkötözték, Gájer szolgabiróval 
együtt, ki a had üdvözlésére volt ott, hogy a népet megmentse; mintegy 
TOturonyi embert kivégeztek és a pinezéket föltörvén, megittasodtak. Pihenő 
után e részeg haddal indult Mraovics és Stokucha a szalántai erdőnek, 
hol a csata csak egymásra való lövöldözésből állott és a fölkelők hamar 
elvesztvén bátorságukat, a biztos erdőből szétfutottak. A kiket a császári 
had üldözőbe véve elfoghatott, irgalmatlanul összelődözött. E mészárlásnak 
leginkább a Osarnóta felé menekülők között kellett történi, azért nevezik a 
vármegyei jegyzések azt csarnótai s nem túronyi csatának. A császárilag 
sugalmazott akkori lapok a túronyi vár megvételéről szólallak. Vissza
térve a császári had csata után Túronyba, azt egészen fölgyújtotta, mikor 
a papiak s vele együtt az anyakönyvek is elégtek.

Túrony eseténél a vármegye oly sziliben igyekezett a kormány 
előtt föltüntetni seregeinek garázdálkodásait szépítendő, mintha az fél
reértés folytán történt volna, mert, úgymond a jelentés, Túrony maga 
a népfölkelésben részt nem vett s azért a kir. biztos, Majlátli, gyűjtést 
rendelt el a vármegyében, melyből több száz forint folyt be a túronyiak 
segélyezésére. Pénzszűke lévén, több helyen termények folytak be, melye
ket Túronyban árverésen adtak el. A katonaság által elhajtott marhákat 
visszaadták, egy hiányzót megtérítettek s végre ennek, úgy a szintén sokat 
szenvedett Kis-Kőszeg (Batina) községnek az évi adóját elengedték.

Míg a csarnótai csata folyt, Pécs város nagy izgatottságban volt.

P Rammmg- I. 235.
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A 10.000 embert, kik a város megvédelmezésére összesereglettek, teljes 
élelem hiányában lévén, a város lakói megvendégelték ugyan, de ezek 
csakhamar a védelem örve alatt, megtámadták azok házait, vagyonát, kiket 
„schwarz-gelb“-eknek tudtak, vagy hittek. Hogy e fosztogatástól a papság 
s különösen a kanonokok nem menekedhettek meg, az magától érthető. 
Pinczék és éléskamrák voltak a rablások helyei. Több kanonok a tem
plomba menekült.

Majthényi és a honvédség már junius hó 13-án elhagyták a vá
rost, mikor első Ilire jött, hogy jönnek a ráczok, mikor pedig a rácz 
katonaság a túronyi babérokon pihenve, épen azért nem mert Pécsre jönni, 
mert a honvédektől s a fölkelő nép nagy mennyiségétől tarto tt; a rend 
helyreállítására, vagy föntartására senki se gondolt. A vármegyei iromá
nyokból kiderül, hogy Majthényi egész 
kétheti ittléte alatt a császári vármegyében 
egyetlen tollvonás nem történt. 2—3 hét 
a jegyzőkönyvekben egészen üres. Pécs 
városában tisztújítás történvén, sem az 
új, sem pedig a régi tisztviselők nem 
akartak ily vészes viszonyok között síkra 
szállani. Junius 14-én a 10.000 embernyi 
vad csorda is elhagyta Pécset s kidorbé- 
zolván magát, minden vezető s parancsoló 
hiányában szétfoszlott s csendesen vissza
tért falvaiba.

Elérkezett tehát az óra, hogy a rácz 
had Pécs városát megtámadhassa. Turonyt 
már 14-én elhagyták és junius 15-én reg
gel fél nyolcz órakor fél re verték a haran
gokat, mikor a rácz hadsereg fegyvereinek 
csillogása a déli országút hegy magaslatán NAGY JÓZSEF
láthatóvá Vált. A rémület a minden veze- Pécs szab. kir. város polgármestere, 
tés nélkül álló városban a legnagyobb fokra
emelkedett. Főleg a külváros amazonjai voltak azok, kikben az eszme 
támadt, hogy a város kijáratait el kell állani s a férfinépséget a város 
védejmére s ellenállásra kényszeríteni. Saját fegyvereikkel, söprű- és mc- 
szelőnyelokkel állották el a kijáró helyeket s csak nőket és gyermekeket 
engedtek a városból bugyraikkal menekülni.

Magában a városban pedig a férfinépség a piaczon gyülekezett össze; 
a mennyire lehetett fegyverrel. A kispapokat a szemináriumban kénysze
rítették, hogy kardot kössenek. Az így összeverődött sereg a siklósi 
országúton a kőhidnál, a mai Höfler-féle bőrgyár mellett gyülemlett össze, 
minden helyes vezetés, vagy hadi taktika nélkül a város védelmére, holott, 
ha a patak töltését lepték volna el, bizonynyal némi ellentállást bírtak 
volna kifejteni.

Az ellenség e bár ezeren fölül lévő védő tömeggel nagyon könnyen
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elbánt. Nem is került összeütközésre, mert mikor a rácz katonaság közi- 
biik kezdett lőni, az egész had szétfutott. A csata szinhelyén a lövé
sek folytán a pécsieknek 14 halottja maradt s néhányat még el is fogtak, 
kiket rögtön halálra Ítélve, agyonlőttek. A rácz had, a mai honvédtábor 
és a Ilid közötti téren állván, 8 és fél órakor kezdte a várost ágyúival 
lövöldözni, s mikor az ut a védő hadtól megtisztult, folytonos ágyulövés 
mellett, a város végéig húzódott s nagyobb hatás kedvéért a siklósi s 
malom-utcza végén álló néhány pajtát fölgyujtóttá.

A város lövetése 11 és fél óráig tartott. Kelemen kananok jegjT- 
zetei szerint 6 ágyujok lehetett s mintegy 250 lövést tettek a védetlen 
városra. Az ágyúzásnak kedves czélpontja volt a piaczon a török mecset
ből átalakított kath. templom, melynek a perem alatt levő fölső apróbb 
ablakain nem egy ágyú golyó hatolt be. Pár óra előtt a nép vész
kiáltására a pap abba hagyva miséjét, elmenekült. A templom belseje 
erősen megrongálódott. A lyceum-épület déli ablakaiból Pleiner tanár 
távcsővel vizsgálgatta az előtte lejátszó drámát, mígnem egy ágyúgolyó, 
mely hozzá közel a falban máig is látható mélyedést vágott, elijesz
tette a veszélyes mulatságtól. A halpiacz keleti szeglet-épülete sarkán, 
ma is befalazva áll a golyó, mely a ház tetejét megrongálta. A rémület 
a várost teljesen elfásitotta. A szemináriumnál összegyűlendő had, mely 
a másik segítségére volt menendő, ép a gyár-utcza végén (az akkori 
czukorgyárnál) volt, mikor az első had szétfutásának hírét vette s a 
másod hadat oly bátorság szállotta meg, hogy futásnak eredve törte magát 
keresztül az őrt álló asszony-seregen s egy része a bátor férfiaknak Dom
bóvárig meg sem állott.

A kimondott fegyelem ekkor teljesen megtörött s a férfiak lianyat- 
liomlok rohanva menekültek a hegyek közé, a város üresen, néptelenül, meg
fásulva állott, csak a szájról-szájra terjedő utasításnak adván helyet, 
hogy az utcza-ajtók ugyan bezárandók, de minden egyéb ajtó nyitva ha
gyandó, hogy ha a ráczok a zsákmányért a városra törnek, legalább a 
bútorokat kíméljék meg az össze vágástól.

Az ágyúzást az ellenség beszüntetvén, az a mentő gondolat támadt, 
bog}- követséget kellene küldeni az ellentáborba. Hárman vállalkoztak 
erre: Haas Mihály belvárosi plébános (később püspök), Schnechen báró 
nyugalmazott Őrnagy és Müller Ferenez városi tanácsos; fölkérvén az 
ellenhadat vezető Barotlia őrnagyot, hogy kímélné meg a jó érzelmű vá
rost. Ugyanazt, ki előbb is Pécsett lévén, a nemzetőrség előtt megfuta
modott s Turonynál megerősítve, osztrák forrás szerint egy három fon
tossal s két „Haubiczczel“ jött vissza. Barotha nagy keményen „Fünfkireh- 
ner Hunde“ czímmel tisztelte meg a küldöttséget s öt nap alatt fizetendő 
200 ezer irt sarczot kért a várostól; különben halomra fogja azt lövetni. 
Végül kijelentette, tudja ugyan, hogy magyar nincs a városban, de azért 
még se vonul be. Nem is jöhetett volna, mert a hol még két nap előtt 
honvédek voltak s még előtte való napon 10,000 fölkelő ; nem tudhatta,
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hogy nem-e rejlik az egészben csel és Pécsre betérvén, nem részesül-e 
éjjel kellemetlen meglepetésben.

Seregeivel pihenő után visszavonult Siklós felé. Pécs lakossága 
az ágyúzás beszünte s a hegyek közé elérkező hírek után visszasietett 
a városba.

Egyelőre tehát csend állott be, de csak öt napra, mert mindenki 
tudta, hogy a városnak nincs annyi pénze, hogy a sarezot megfizesse. 
Elkészültek tehát a végsőre is. Egyes családok a következő napokon min
den menthetővel a vidékre menekültek. A higgadtabban gondolkodó fér
fiak pedig a városházán gyülekeztek össze tanácskozni. Elsőben azt hitték, 
hogy a sarezot a város az egyesektől vett kölcsönnel kifizetheti s erre 
nézve meg is kezdték az intézkedést, de csakhamar belátták annak lehe
tetlenségét. Junius 16-án tehát azt határozták, hogy újra követséget kül
denek Siklósra a „Platzcommandó“-hoz, engedné el Pécsnek a kivetett sar
ezot. Junius 17-én reggel 4 órakor indult meg egy nagyobb küldöttség 
Peitler Antal kanonokkal. Többen elmaradtak a követségből; mert 
nem volt bátorságuk a „Platzcommandó“ előtt megjelenni.

A visszatérő követeket óriási nép tömeg várta a városháznál, kiknek 
hírül adták, hogy a hadi sarezot Stokucha őrnagy elengedte, de hat-hét 
batériát rendelt a város őrizésére. Junius 18—án Stokucha meggyőződvén, 
hogy a magyar had részéről veszély nem fenyegeti, följött Siklósról és el
foglalta a várost. Junius 19-én pedig proklamátiót is adatott ki, hogy a 
200,000 írt hadi sarezot elengedte s legyen mindenki békén s menjen 
mindenki a dolgára, mert ő hadaival a város védelmére jött.

Habár Pécs város az időben rettegve említette is Stokucha nevét 
s a szt.-tamási-i vérengzés miatt rémületes alak volt szemei előtt, mégis 
ez őrnagy a jobb érzelmű emberek sorába tartozott. Bizonyos, hogy 
a hadi sarezot utasítás nyomán rovatta ki Pécsre, melyről a Bara
nyában támadt zavarokban Pécset, mint a fölkelők gyülhelyét egyúttal a 
fölkelés szerzőjének képzelték. A megyei hivatalnokok már e hó elején 
menekülvén Pécsről, nem adhattak semmi fölvilágositást. Stokucha Pécs 
védtelenségéből maga látta be a föltevés hamisságát, s a fölsőbb utón 
kirótt sarezot, melynek csak végrehajtó közegéül szolgált, saját szakállára 
engedte el, egyúttal jelentést tett erről Neustädter hadtestparancsnoknak 
azt írván Eszékre indokában, hogy ő két hónapig (valószínűleg február
ban és márcziusban) lakván Pécs városában „ich kenne Sie genau als 
gutgesinnt, und dem rechtmässigen Herrscher ergeben“. Nem késett azon
ban, hogy magát Pécsett megkedveltesse s ágyuztatását elfeledtesse, ez 
értesítését egy proklamatióba közzétenni, mely egyeneslelküségének nyílt 
bizonyítéka. Néhány hivatalos levele, mely itt működésének idejéből fön- 
maradt, mindannyi tanúsítja finomabb érzelmét s műveltségét. Augusz
tus 1-én a sors őt másfelé sodorva, elhagyta vidékünket.

Stokucha elfoglalván Pécs városát, egyúttal czirkáló hadat rendelt, 
mely Baranyában mindenfelé ellátogatott, hogy így ezt a szomszéd me
gyékből való betörések ellen némileg biztosítsa, melyben az újra tévé-
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kenységbe lépett megye hathatósan támogatta, elrendelvén a csapatok részére 
a szükséges élelmezést és fuvarozást. Megtörtént ugyanis, hogy éppen 
ez időben a Szigetvárról betörő honvédek Szépe János bicsérdi plébánost 
ki a scliwarcz-gelbség gyanújában állott, kirabolták, őt magát Sziget
várra majd Kaposvárra liurczolták s ott tovább egy hónál fogva tartották. 
De mi ennél sokkal fontosabb, hogy Majthényi junius 20-án a megyé
ből távozván, Tolnába ment, hol nagyobb számú honvédség tartózkodott, 
onnan akarván Baranyát újra meghódítani. Báttaszéken ez időben Sey  
László főbíró jelentése szerint, mintegy 48Ó0 honvéd s nemzetőr tömörült 
össze, melynek előcsapatát egy 800 főből álló had képezte, fenyege
tő ig  állott a vármegye szélén.

E népség bírt rendes vezetővel és Majthényi csakhamar belátta, 
hogy a szervezett császári hadnak, mely erejét Eszékről mindig meg
nagyobbíthatja, nem leend képes ellenállani; elhagyva vidékünket az 
Al-Duna felé menekült.

A Báttaszéken tanyázó honvédek azonban továbbra is nyugtalaní
tották a vármegyét anélkül, hogy Stokuchu ellenük rendszeres támadás
sal fölléphetett volna, vagy föllépni akart volna.

Már előzőleg május 25-én, mikor a cs. had egy része Mohácsról 
elvonult, éjjel Duna-Szekcsőre törtek, ott fölkeltették fíésán Mihályt s 
Bésán Jánost. A toronyról letépték a fekete-sárga zászlót s nem
zeti sziniit tétettek helyére s biztatták a népet, hogy kevés nap múlva 
nevezetesebb had jön a vidékre, mely azonban nem jött. Egyúttal nyílt 
rendeletet bocsátott ki Perczel Mór megbizásából Nagy  százados, hogy 
mindazok, kik Eszék vár gyalázatos föladásában részt vettek, 24 óra 
alatt szemlére jelentkezzenek.

A honvédek czirkálása, különösen ha Mohács a császáriaktól üres 
volt, egész Mohácsig hatolt, hol a kálvinista nép érzelmére nézve a legmagya- 
rabb s megtörtént, hogy mikor Perczel István a Mohácson levő szén
készletet a császáriaknak átadta, nyílt lázadásba törtek ki, melyet azon
ban nehány előczinkos megbotoztatása lecsendesített.

Julius 15-én történt, hogy a honvédség kis csapata ismét Mo
hácsra ért, a magyar szellem ébresztésére s föntartására, mikor a császá
riak egy hadszakasza négy ágyúval fölfegyverkezve alulról fölfelé jövet 
találkozott a honvédekkel. A császári csapatoknak ugyan nem volt czél- 
juk a honvédek üldözése, mert kémekkel az ellenséges népség közt nem 
rendelkezvén, így a honvédek számáról biztos meggyőződést se szerez
vén, nyílt akczióba lépni se mertek. A Duna mellékén való kalandozásuk 
főczélja az volt, hogy a folyamon szállitott élelmi hajókat elfogdossák. 
ez sikerült is nekik. Ez alkalommal 17 hajót hatalmukba kerítettek.

A honvédek a császáriak közeledéséről még a városban értesülvén, a 
mohácsi ref. temető mellett foglaltak állást Zaiz kapitány vezetése alatt; 
a császáriak Heinviquez gróf, őrnagy vezetése alatt egy granicsár-ezreddel,
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200 lovassal s négy ágyúval rendelkezett s már kilencz óra tájban meg
kezdték az ágyúzást, mire a harangokat félre verték s a nép tömegesen 
sietett a csekély számú honvédség segélyére. Félórai ágyúzás után a 
honvédség kénytelen volt meghátrálni, mely azután a Dunán át Baja 
felé menekült. A császáriak bevonultak a városba, hol két honvéd egész 
a Ferencziek zárdájáig hősiesen védte magát. Mohácsot Heinriquez őr
nagy hivatalos jelentése szerint az ellenállásért 24 lóval sarczolta meg. 
Mohácsi adatok szerint (54 lovat, kellett adniok teljes fölszereléssel és a vész
harangok meghúzásáért az őrnagy a harangozást 8 napra betiltotta. A csá
száriak ez alkalommal csak pár napig maradtak Mohácson s miután a hon
védek társzekereiket még az összetűzés előtt Baar felé küldöttek vissza; július 
19-én egy kisebb császári had két ágyúval kémszemlére indult a budai 
országidra s egész Hátáig haladt, melyet fölgyujtott, egy honvédhad
nagyot s egy földművest elfogván tért vissza Mohácsra. Pár nap múlva e 
vidék is megtisztítva lévén, a császári had visszatért állomáshelyére, 
Baranyavárra. Ez volt Baranyában a szabadságharcz utolsó mozzanata.

Mielőtt végképen elhagynék ez események körét, melybe a szabadság
harcz hőseit a haza függetlenségéért lángoló szivek vonták, rövid sza
vakkal meg kell emlékeznünk néhány egyénről, kiket Baranyából bal
sorsuk a menekülők tövises pályájára szorított. Batthyány  Kázmér va
gyonát, a siklósi uradalmat a cs. és kir. állam első sorban vette zár alá. 
Zárgondnokul Scytovszky Mártont nevezték ki, az összeírást azonban nem 
volt szabad magánosán teljesítenie, hanem előbb Horváth Jánosra s en
nek leköszönése után Szakoly  Pál bellyei ügyvédre bízták. Scytovszky  jelen
tést tevén november 10-én a kerületi főispánnak; ez a zárgondnokot s 
vele közösen működő összeirókat Eötvös József kir. ügyigazgatóhoz utasí
totta minden e zárból fölmerülő ügyekre nézve. A vagyon azután állami 
kezelés alatt is maradt s behozatván a telekkönyvek 1856-ban, annak tu
lajdonát a cs. kir. államkincstár számára kebelezték be.

Maga Batthyány , mint tudjuk, a szabadságharczot hajótörésében az 
elmerülés utolsó pillanatáig szolgálta, majd mint kormánybiztos, utóbb 
mint külügyminiszter. Ily minőségben küldötték őt augusztus 10-íkén 
Szemerével együtt Szegedről Görgey táborába, az oroszokkal megkisér- 
lendő alku végett; majd Törökországba való menekülését biztosítandó, 
Aradról Radnán keresztül Lúgosra utazott, honnan augusztus 13-án még 
két levelet irt, tiltakozván az ellen, hogy Kossuthnak joga volna mi
nisztériumának beleegyezése nélkül az ország kormányzatáról lemon
dani s azt másra átruházni. E napon volt a világosi fegyverletétel s az cl- 
sülyedt hajó fölött összecsapó hullámok nem hagytak másra időt, csak a 
menekülésre. Batthyány  Kázmér gróf augusztus 16-án ért Kossuthhoz 
Orsovára; honnan a török földre menekülvén, 1850. február elején nejével, 
három inassal Várnán át Kutahiába ment, mely időben őt számos másokkal 
Pestre haditörvényszék elé idézték és „in contumatiam“ fölségsértésért halálra 
Ítélték. Hogy a menekülőket meggy alázzák, : z Újépület, mögül íi larakótéren
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neveiket fekete táblán akasztófára függesztették. Száműzetése éveit Párisban 
töltötte Batthyány Kázmér, Gusztáv által segittetve, ki a szabadsághar- 
czokban részt nem vett, mert már korábban Angliába tette át lakását s 
igényelte is a császári állam által lefoglalt javakat, mert a testvérek nem 
osztozkodtak meg. Batthyány  Kázmér Párisban 1854. november 4-én 
halt meg s az 1860-iki általános amnesztia folytán a siklósi uradalmat 
Batthyány Gusztáv gyermekei kapták vissza, kik közül Gusztáv testvéreit 
javakkal s pénzzel elégítvén ki, Siklós egészen neki maradt.

Májthány1 József 1840-ben Kossuth-tál együtt menekült.!) Szám
űzetése napjait Amerikában serdülő fiával, mint farmer töltötte, hon
nan az amnestia után ismét visszakerült szülőföldjére s már 18Gl-bon 
követnek választották a sásdi kerületben, 18155-ben újra. Mikor visszatért, 
nemsokára államhivatalt vállalt.

Stokucha őrnagy Pécs város megszállása után fölsőbb megbízatásra 
mint meghódított tartományban azonnal elkezdte a hadbirósági tisztet gya
korolni, mely azonban teljesen különböző és sokkal enyhébb, mint a 
melyet Haynau rendelt el. () ugyanis elsőben megbízható egyéniségekkel 
s valószínűleg Cseh Ede alispánnal is elmondatván magának az összes 
eseményeket: csak 16 egyént jelölt meg Pécsett, mint olyat, kik magyar 
érzelmeiknél fogva bűnösöknek tekintendők. Ez okból junius 24-én kiált
ványt bocsátott ki nyomtatásban két nyelven, melyben kijelenti, hogy a 
10 egyént leszámítva, mindenki amnesztiát kap, visszatérhet a városba 
s nem lesz semmi bántódása. A pártütőknek nyilvánított egyének: Sza- 
lay  Sándor, Hillebvand Márton, Perczel Antal, Windisch Feren.cz, 
Braun György, Bubveg Mihály, Katics István, Dömötör Zsigmond, 
Schedel Ignácz, Andrásics József, Hilcser Ignácz, Szemelics Ferencz, 
Steinhäuser Nándor, Hohe György, W itt János, Belle György.

Stokucha eljárása, mint látni fogjuk, tetemesen enyhébb, mint azt 
Haynau tervezte, s bizonynyal jobban járnak a pártütőknek nevezettek, 
ha büntetésük kiállása végett azonnal jelentkeznek. Később Stokucha 
a vármegyére is kiterjesztette figyelmét. Julius 8-án adták ki a rendelő
iéi Kossá Dániel marócsai preorans közveszélyes egyén elfogatására. Ugyan 
ide esnek Mitterhacher Gusztáv, Munkácsi Albert, Nagy  Ignácz. Szep
tember 20-án rendelték el Szabó Adám mágocsi gyógyszerész elfogatását. 
Deczember 4-én Scheibner Komád hidasdi jegyző ellen is megindították 
az eljárást, ki azonban magát szerencsésen kimentette; továbbá U'erVo 
György németbólyi czipész, Ujváry József szegzárdi prépost ellen, ki 
Pécsett a íerencziek zárdájában tartózkodott és még sok mások ellen. 
Nevezettek legnagyobb része ellen vagyonuk lezárását is elrendelték s a 
megyét bízták meg ennek foganatosításával.

Stokucha Pécs városát rendezvén, ismét Siklósra vonult vissza, 
honnan még augusztusig gyakorolta a jelzett módon a pacificatiót, mikor 
aztán áthelyezték s ezzel a vármegye is újabb stádiumba lépett. *)

*) Horváti) 111. 580.
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Julius 20-án Scytovszky  is megérkezett Becsből, ugyan az úton, 
melyen elment, Kanizsán s Slavónián át Miholjáez leié, mert Somogy 
és Tolnamegyében még a magyarok uralkodtak, de a Siklósról vett ér
tesítések szerint Baranyát se lehetett oly békésnek tartani, hogy S cy 
tovszky  a vármegyébe jönni vállalkozhatott volna s ezért Miholjáczon 
maradt s ott szentelte föl áldozárokká a kispapokat s nehány napi időzés 
után ismét visszatért Bécsbe.

Julius 31-én vett értesítések szerint a legközelebbi napokba egy 
nagy császári hadsereg volt Baranyán átvonulandó, minthogy a hivatalos 
jelentés nem állapította meg, mely oldalról történik a bevonulás; a i'ő- 
bírákat minden irányban utasították, hogy a katonák élelmezése és el
helyezése iránt intézkedjenek.

A Pettauban tartózkodó Nugent ugyanis parancsolatot kapott az 
előrenyomulásra Baranya és Pécs felé, hogy Jellasichcsal egyesülhessen. 
Somogy megyében Böhönyére érvén, azt a hírt vette, hogy Kaposvárnál 
Nnszlopy 12-ozer honvéddel foglalt állást, miért Dorndorf vezérlete alatt 
seregének egy részét Kaposvár felé küldötte, maga pedig folytatta útját 
Pécs felé. Noszlopy azonban hadaival már ekkor Bonyhádra ment, át s 
így Dorndorf vele nem találkozott. A Pécsett várt nagy had azután 
augusztus 3-án meg is jött, Nugent vezérlete alatt. A püspöknek tudo
mására esvén, szintén megjött Bécsből, haza hozván magával a prímási 
méltóságot. Kelemen kanonok megjegyzi, hogy a hadsereg élelmezésére 
a marhákat az ő udvarán vágták le. Augusztus 7-én pedig a káptalan 
kocsikon ment a püspökhöz, mint az új prímáshoz tisztelegni s Nugent 
is a püspöki kastélyba lévén szálláson, tisztelgett nála. A püspök 
augusztus 15-én ismét Bécsbe ment s most már Mohácson át, hová 
őt biztos őrizet kísérte.

Nugent hadai ugyanis a Dunáig nyomultak előre; Báta, Mohács és 
Kis-Kőszegnél állottak és egy, állítólag a magyaroktól elvett sösszegyűjtőit 
hidanyaggal előkészítette egy dunai Ilid verését, hogy helyreállítsa az 
összeköttetést a Pestről Kecskeméten át, úgy Szabadkán át Szeged felé 
nyomuló osztrák seregekkel.i) A fölvonulás elég lassan, de nagy erővel 
történt. Olvassuk, hogy a vármegye naponkint 1000 kocsi fuvart adott a, 
hadak rendelkezésére s Nugent csak augusztus 17-én vonult be Mohácsra, 
így a világosi napokat Baranyában csak csendesen sírva gyászolták meg 
s a mozgalom egészen elcsendesedett. Az augusztus 13-ki jelentések 
szerint a pártütés dühétől megzavart rend ismét helyreállott s az alispán a 
kormánybiztos megbízásából utasította a vármegyét, hogy a magyar had
seregektől visszatérő honvédeket, mikor az egyes falvakba haza jönnek, 
írják össze; nem volt ugyan erre semmi fölsőbb rendelet, de azért az 
összeírást még se tartották fölöslegesnek s az összeírások egy része 
még máig is fönn van s minden községből meglátható, hogy ki szolgálta 
1848-ban hazáját; a császári kormány pedig azt a hasznát vette, hogy a, 
visszatérőket újra besorozta a császári hadsereghez.

i) Gélicli III. 7(i8 770.
4<r>*
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Már július 20-ka körül kiment a rendelet, hogy mindazok az egyé
nek és falvak, kik, illetve a melyek a szabadságharcz mozgalmaiban 
résztvettek, bejelentendök, mi részben a politikai bűnösök megfenyítésére 
szolgált, de egyúttal az akkor elterjedő rablás és fosztogatások meggát- 
lására.

A júliusi fölkelésben nagy szerepet játszott a hazafias érzelmű re
formátus papság, kik ellen augusztus 22-én egy külön rendelet ment ki 
Siklós főszolgabírójához, hogy a zavarokban résztvett református papok 
büntetésük némi megkönnyítése végett önként jelentkezzenek.

A politikai vétségek ügye eltérve Stokucha humánus rendszerétől 
szigorúbb alakot öltött magára. Nem elégedett meg a fölállított bíró
ság a neki tudomására jutott dolgok megvizsgálásával, hanem minden 
embert kivétel nélkül köteleztek arra, hogy a bíróság előtt megjelenjék 
s (üt elmondja, hogy mit tett a szabadságharcz alatt, a bíróságnak állván 
jogában abból megítélni, hogy bűnös-e, vagy nem.

A bíróság kezdetben egy delegált vegyes komisszióból állott, melyben 
helyi tisztviselők s katonai tagok szerepeltek. Később azonban megszün
tették azt, mikor a katonai tagok az eljárás külsőségeibe beletanultak s 
annak teljes kezelését a „district commandó“ vette át a hadbíróság czí- 
m én; a tisztviselők pedig fegyelmi bíróság név alatt külön törvényszéket 
alakítottak. A hadbíróság működésénék három iránya volt: a politikai 
bűnösök kihallgatása, a Kossuth-bankók elszedése s a fegyverek s tri
kolór megsemmisítése. Ellenben a fegyelmi bizottságnak csak közvetítő 
szerep jutott az adatok beszerzésére, előnyomozás teljesítésére.

Magától érthető, hogy sem a magát bűnösnek, sem a bűntelennek 
érző rész nem óhajtott a bíróságnál önként jelentkezni s azért kénytele
nek voltak a vármegyétől ezekre névsort és lehetőleg személyleírást 
kérni, hogy a hadbíróság azok elfogatása iránt intézkedhessék. Azok, kik
nek neveit a hirdetményekben olvasni lehetett, avagy más utón vettek 
hírt üldöztetésükről, lehetőleg menekülni iparkodtak s elbujdostak úgy, 
hogy némelyiket csak IV2 év múlva sikerült a hadbíróság széles alapra 
fektetett fogdmegeinek tőrbe ejteni.

Az önkéntes jelentkezés hiányában a hadbíróság első sorban a me
gyét szólította föl, hogy a jegyzőket szigorúan utasítsa a megjelenésre. 
Kivételt csak Tabak ráczmecskei jegyzőnél tett, kinél, miután „schlecht 
gessint“ azt az utasítást nyerte a vármegye, hogy a hadjáratból visszatérőt 
fossza meg állásától, mire a megye azzal védekezett, hogy a helyét a vár
megye tudta nélkül foglalta el újra. Majd az összes tanítók igazolására 
került a sor, kiket Jónás József kanonok, mint iskolai aligazgatónak 
kellett fölszólítani. De a hadi törvényszék még a vármegye tisztvise
lőiben se bízott s azokat is oda kellett volna állítani, azonban Cseh Ede 
erélyes szavakkal védte meg a vármegye embereit október 10-én kelt át
iratában, megmentve igen sokat, kit bizony a liadbiróság rossz ér
zelműnek tartott volna. A vármegyei levéltár 1849-ről fönnmaradt iratai
ból Cseh levele, humanizmusának egyik lcgbocsesebb emléke.
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A büntetések legtöbbje sötét börtönbüntetés volt; nem hiányzott 
a vesszőfutás se. Különösen a közhonvédeknél, kiket a rendes hadseregbe 
nem sorozhatták. A mai Perczel-utczának ama részén, mely a színház 
alatt lmzódik, csaknem naponta lehetett látni a botokkal fölfegyverkezett 
kettős sorfalat, melyen a megvosszőzendőnek keresztülfutnia kellett s a 
mai színház helyén lévő kertnek földje, hol naponta folyt a vesszőzés 
a hazáját szeretők könnyei s vérétől terhes és a mai mulatóhelyet jajgatás 
és sirás töltötte be akkor.

Mikor a pécsi főhadbiróság ügyködésének nagyobb terhétől megsza
badult s miután a kerületi hadbíróságok nem voltak eljárásukban elég 
kegyetlenek, ezeket megszüntették s az összes ügyeket Pestre küldvén, 
csupán a közvetítő fegyelmi bíróságot tartották fönn s a közrend mielőbbi 
helyreállítására rögtönitélő bíróságot állítottak.

Leírhatatlan az általános lehangoltság, mely ez időben a kedélyeket 
fogva tartotta. Kevés börtönhelyiség lévén a vármegyei és katonai zsúfolt 
börtönökön kívül, Pécs város belvárosi elemi iskoláját is lefoglalta a hadi
kormány. Ablakaira kifelé álló deszkaellenzőt veretett, hogy a rab csekély 
világosság mellett csak levegőt kaphasson a lélegzésre. Valóságos rémület 
tárgyait képezték ez úgynevezett „puttonyos házak“ a lakosságra s külö
nösen azokra, kiknek rokonai, szülői s férjei abban sínlődtek.

Hiába iparkodott a megyés püspök a vallás vigaszával e levertség 
ellen küzdeni, csak igen kis sikert arathatott. Október 4-én a prímás a 
várostemplomban tartotta meg nagy ünnepélyességgel a király név
napját, de a templom teljesen üres volt, még a díszben kivonult katona
ságot s katonai czeremóniát se nézte meg senki, úgy mint máskor tet
ték. Október második felében hozta be Scytovszky  boldog Mór tisztele
tére tartott áj tatosságokat; megelőző napon kapták meg az egyes plébá
nosok a „piis meritis“ érdemkereszteket, melyeknek vigasztalásul kellett 
szolgálni az elvesztett szabadságért. Schmidt József vaszari, Szépe János 
bicsérdi, H egyessy László hosszú-hetényi, Tompos Farkas dráva-szent- 
mártoni, Németh János varasdi, Markovics János németi plébános része
sült e szomorú dicsőségben. Október 21-ére nagy ünnepélyt rendezett a 
prímás; harangzúgások között vitték be bőid. Mór püspök képét a püspöki 
palotából a székesegyházba. A menet előtt tizennégy leányka hintette a 
virágot, nyolezvan pap kísérte a menetet, köztük Balassa Mihály szom
bathelyi püspök, Fogarassy Mihály nagyváradi kanonok, Rimely  Mihály 
szent-mártoni főapát stb. Scytovszky  előtt egy kanonok vitte a ke
resztet, de az ünnepélyes bevonuláson, melyet a prímás egy fametszeten 
örökített meg, csak igen kevés ember vett részt s a harmadnapon terve
zett horvát szónoklatot meg se lehetett tartani, mert a horvátul beszélő 
budai külváros népéből egyetlen egy se jelent meg az áj tatosságra. A nép
ség e magaviseletét főkép Scytovszky  népszerűtlenségének tulajdonítot
ták s igaz, hogy népszerűtlen ember volt, de ez magában a nép ájtatos- 
kodását vissza nem tartotta. Scytovszky  az esztergomi érsekség mel
lett a pécsi püspökséget is megtartotta 1852-ig. Volt akkora befolyása
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az udvarnál, hogy ezt keresztülviliette, mire állítólag tetemes adósságai 
kényszerítették s ezért 1850-ben ismét eljött Pécsre az egy hétig tartó 
Mór-áj tatosságra s itt ülte meg mindenszentek napján születésnapját, mi
kor a feledni kezdő népség nem idegenkedett már szent Mór ünneplésétől. 
Különben Scytovszky  mit se törődött a népségnek iránta nyilvánuló hi
degségével. 1851-ben pünkösdkor (julius 6-án) bevezette a „Mi asszo
nyunk“-ról nevezett szüzeket az általa 1847-ben építtetni kezdett s 1848- 
ban már födél alatt álló zárdába, mely ünnepélyen Viala Prela pápai 
nuntius, Bartakovics egri érsek, Fogarassy, Guitelni, Girk, Strossmayer 
püspökök s más egyházi méltóságok vettek részt. Többek között ott volt 
Cherrier Miklós apát is. 1855-ben e zárdához tartozó templom is elké
szülvén, azt május 11-én már mint bíboros nagy ünnepélyességek közt 
maga szentelte föl, ugyanez időben, eltekintve attól, hogy Girk György 
már 1853. év május 19-én a pécsi püspökséget tényleg bírta. 1855. év 
május 14-én mint pápai kiküldött visitát tartott az irgalmas barátoknál, 
május 16-án körmenettel ment a ferenezrendiek szerzetébe, hol egy napot 
s egy éjét töltött ájtatosságban. Május 17-én bevezette a szürke nénéket 
a pécsi kórházba, május 19-én hozta ide a missiót. Mindezekkel azonban a 
pécsiek elidegenedett szivét meg nem lágyíthatta, noha tagadhatatlan, 
hogy a zárda alapításával Baranya és Pécs város leánynevelésének majd 
oly hasznos szolgálatot tett, mint Szepessy az ifjúság ügyének.

Visszatérve ismét tulajdonképeni tárgyunkhoz, megjegyezzük, hogy 
Scytovszky  1849. év szeptember 22-én visszatérvén Bécsből, azt a rossz 
hirt hozta, hogy Béesben nem tudják, mit tegyenek a magyarokkal s öreg
bíti a bajt az is, hogy nem akarnak hivatalt vállalni.

Lehet, hogy ez csak a különben jószivii püspök elámítása volt, mert 
hamar nagyon is határozottan lépett föl a bécsi kormány átalakítási s 
beolvasztási terveivel. Majlátli György, mint királyi biztos csak október 
30-ig volt Bárányában. Utolsó működése a fegyelmi bizottság szervezése 
volt, melynek föladata lett volna a közhivatalnokok és papi egyének poli
tikai tevékenységének megvizsgálása, mely azonban, mint láttuk, a had
bíróság eszközévé sülyedt. Október 26-án Haynau báró, mint Magyaror
szág hadi főparancsnoka és Ceringer báró, mint az ország teljhatalmú 
főbiztosa, Cseh Edét nevezte ki Baranyavármegye főnökének, cs. és kir. 
kormánybiztosnak. Ez állás kezdetben egyenlőnek tekintetett az első alis- 
pánsággal, kire a vármegye politikai ügyeinek vezetését bízták, csak neve 
látszott megváltozódnak. A főnök a vármegyei tisztviselőségliez inté
zett köriratában maga is azt mondta, hogy a közöttük lévő hivatalos ka
pocs az előbbihez mindenben hasonló. Perczel Imre volt szolgabirót a 
nevezett alispán alatt a második alispáni teendők szerepkörére jelölték ki 
s első föladata a rögtön ítélő bíróság szervezése lett. Kezdetben ugyanis a 
bécsi kormány nem akart eltérni a főispánság eszméjétől se, mégis a 
régi nyomokon haladva s a régibb főispánok szerepét tartva szeme előtt, 
több vármegyéből álló kisebb kerületeket alkotott s ennek élére egy ke
rületi főispánt helyezel! A szervezés csak lassan haladt előre. Eleinte
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ugyanis Somogy-, Zala- és Baranya vármegye képeztek egy területet, de 
már 1849. október havában úgy változtatták azt meg, hogy Zalát Fehér
megyéhez csatolták s az elvett Zalavármegye helyett Tolnavármegyét kap
csolták ide. E szerént a kerület Baranya-, Somogy- és Tolnavármegyéből 
állott végszervezésében. Kerületi főispánul Augusz Antal bárót nevezték 
ki. E cs. és kir. kerületben hivatalos működését, mely a közgyűléseket, 
leszámítva, a korábbi főispánok működéséhez hasonló, meg is kezdte, 
melyeknek nyomait a jegyzőkönyvekben észlelhetjük. A vármegye ez át
alakításával együtt járt annak belső idornítása is. A XVIII. század má
sodik feléből származott a vármegyének hat járásra való fölosztása. Cseh 
Ede e fölosztást, a nagyobb népesedés folytán, nem tartotta továbbra is 
czélszeriinek, hanem újabb beosztást javasolt, melyhez eszmét az 1848-ki 
választókerületek adtak.

A járások közül öt kisebb-nagyobb mértékben s némi határjavítással 
megmaradt ugyan a régiben, mégis a régi mohácsi járást összevetve a 
baranyavári járással akként alakította át, hogy a két járásból hármat alko
tott. így a baranyavári járás némi területváltozással Dárdát kapta járási 
központnak. A mohácsi járás északibb részét kihasították s abból képez
ték az új hetedik járást, melyet pécsváradinak neveztek el. A volt mo
hácsi járás a baranyaiból nyert némi kárpótlást, központját azonban hihe
tőleg politikai okokból Nyárádra helyezték s ennek nevét is vette föl. 
Ez új fölosztásnál nemcsak a terület és népességet, de úgy látszik, a 
nemzetiségeket is figyelembe vették akként, hogy a baranyavári járásban, 
hol a magyarság képezte a békésebb elemet, ez legyen többségben. A 
mohácsi és pécsváradi járásban, hol a magyar elem volt nyugha
tatlanabb, a rácz és német elemek lettek túlsúlyban. A javaslathoz térkép 
is készült s az egészet a kerületi főispánhoz terjesztették föl s az új föl
osztást foganatosították is, mely azután meg is maradt, bár a hatvanas 
években a régi fölosztást állították vissza, de csakhamar belátván a Cseh 
Ede-féle fölosztás czélszerüségét, ismét helyreállították. A mohácsi járás 
nyárádi központja azonban nem tarthatta fönn magát, ismét visszahelyez
ték azt Mohácsra.

November 1-én kelt és Haynau aláírásával nyomtatásban is meg
jelent az új „birodalmi alkotmány“, mely eltekintve Magyarország minden 
eddigi politikai jogaitól, azt, mint meghódított tartományt, az ausztriai 
összbirodalomba beolvasztotta. Az új alkotmány példányait több nyelven 
november 17-én küldték szét a főbiráknak azzal az utasítással, hogy azt, 
mint „nagyszerű jövőnknek szép alapját“, az egyes községekben kihirdessék 
s a keletkező néphangulatról tudomást szerezve, arról jelentést tegyenek.

November 8-án reggel háromnegyed 3 órakor rémületes földrengés 
volt, mely november 10-én ismétlődött. Mintha a föld maga is a hazug
ságoktól rázkódott volna meg, melyek e szomorú idők hivatalos ira
taiban foglalva voltak.

Nem is viszszük tovább a történetszövés fonalát, csupán azt hozzuk föl, 
hogy a megállapított tervtől eltérve, az alkotmányt még azon túl is meg*szigo-
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rították. 1850— 1854-ig Eckstein Rudolf mint cs. és kir. biztos kor
mányozta a vármegyét. 1854—59-ig Cseh Ede megyefőnök, 1859- és 
1860-ban hasonló minőségben Szalay  Nikodém ült a vármegye élén. 1861- 
ben, az alkotmányos korszakban, az egykori alispán, Scytovsky  Márton, 
mint főispán kormányozta a vármegyét, kit a provizórium idejében 1861-től 
1864-ig Szalay  Nikodém, mint kir. biztos, majd Csevnyus Andor, mint pro- 
vizoriális főispán követtek. Végre beköszöntött az alkotmányos korszak,

melynek első főispánja 
1867-től Liptay  Béla báró 
volt, ki alán 1868-ban 
Pevczel Miklós ült Ba- 
ranyavármcgye és Pécs 
szab. kir. város főispáui 
székébe. Alig van köz
élel linknek kimagasló 
alakjai között olyan fér
fiú, ki az élet phasisai- 
nak oly sok és különféle 
esélyeivel kötött volna 
ismeretséget, mint enagy 
nevű férfin, ki 1868-ban 
a k ét tör v é ny hat óság ól én 
állott. Pevczel Miklós, 
Móricz és Béla testvére, 
szülét. Bonyhádon, Tol
navármegyében 181 2- 
ben. Neveltetése jelölte 
ki jövő szereplését; mert 
mi mást Jehelett volna 
várni, mint alapos kép
zettséggel párosult ne
mes törekvést és nemes 
tetteket s lángoló haza
szeretetei ama férfiútól, 
ki Vörösmarty Mihályiéi, 
a haza koszorús költő
jétől nyerte kiképezte- 
tését s a ki Vörösmar-

PEROZEL MIKLÓS 
Haranyavármegye és Pécs szab. kir. város főispánja.

tytól tanulta el a magyar erényeket. — Pevczel Miklós elvégezvén a 
bölcsészeti és jogi tanfolyamokat, ismert tehetségénél fogva 1832-ben 
Baranyavármegye aljegyzőjévé választatott meg s kifejtett munkássága 
albiróvá emelte. 1848-ban hazánk emlékezetes napjaiban képviselője volt 
Baranyának s mikor később a tolnamegyei kölesdi kerület képviselői tisztét 
odahagyta, nemzetőrségi őrnagygyá lett. Ez volt lépcsője ama gazdag tapasz
talatainak s bányatásának, melylyel két világrészben oly nemes lélekkel
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szembe szállott. Móga, Schwechat és Moór. Első sorban e csaták látták 
vitézségét, melyek után 1849-ben ezredes lett és aradi várparancsnokká 
neveztetett ki. A fegyverletétel után Kutahiában élt. 1851-ben búcsnt vett 
itteni tartózkodási helyétől s nejével együtt, ki ritka nemes lélekkel osz
tozott férje sorsában, Amerikába vitorlázott. Itt állott az élet gondjainak 
közepette, de lelke nem csüggedett; franczia iskolát nyitott, hol e nyelv
ből órákat adva, 40 acre földet vásárolt s házat építtetett, melyben elvo
nulva az élet zajától, sokszor ábrándozott szeretett hazájának leendő sorsa 
fölött. 1857-ben Jersey-szigetén időzött, majd 1859-ben Olaszországban 
látjuk őt, honnan visszatérve Amerikába, -láva-államba utazott, hol mint 
dandárnak, a jávai ütközetben hős gyanánt emelkedett ki társai fölött. 
Az itt lezajlott idők után New-Yorkban telepedett le, de a Magyarorszá
gon bekövetkezett új aera visszahívta őt, hogy tehetsége és buzgalmával 
hazája javára lehessen. 1868. év május 26-án Baranyavármegye főispán
jának neveztetett ki, mely állásában 1887-ig odaadással s ritka tevékeny
séggel működött. 1887-ben lemondott e méltóságról s akkor Pécs szab. 
kir. város országgyűlési képviselőjévé választotta. Egy czikluson mint kép
viselő vett részt a törvényhozásban s ezen túl mint a főrendiház örökös 
tagja. Nyugalomba vonulásakor őfölsége a szent István-rend kis kereszt
jével tüntette ki.

Porczol idejében Jeszenszky  Peren ez volt az alispán, a btikkösdi 
földesúr. Talpig becsületes, derék és áldott jó szivii férfiú; a kit őszinte 
tisztelet, szeretet és közbecsülés vett körül. Az alispáni székbe 1861-ben 
ült. Ez év végétől 1865. év november 3-ikáig Horváth János volt a vár
megye alispánja. Innen ismét Jeszenszky  Ferencz foglalta el az alispáni 
széket 1889-ik év végéig.

Az ősz főispán után Kardos Kálmán vette kezébe a két törvény- 
hatóság kormányzásának gyeplőjét. Bevonulása diadalát, beiktatása öröm- 
ünnep volt Pécsett. A vármegye egész területén, a merre a vonat haladt, 
melyen Pécsre érkezett, minden állomáson ezer és ezer ember fogadta. 
A pécsi vasúti állomáshoz vezető úton s az utezákon, a melyeken a me
net bevonult, több mint tízezer ember foglalt helyet. A menet előtt ban
dérium lovagolt, melyet Jeszenszky  Lajos megyei árvaszéki ülnök, a 
jelenlegi elnök vezetett. Este fáklyás-menet és kivilágítás volt. Másnap 
a vármegyeházán iktatták be nagy ünnepélyességgel, ezt jelképezi a kéj), 
melyet a jelen kort tárgyaló rész bekezdő lapján fejléczül használtunk. 
Ősi szokás szerént a vármegye négy legidősebb főszolgabirája megragadja 
a főispáni szék négy lábát s a rajta ülő főispánt háromszor a magasba 
emelik. Ezt a jelenetet örökítette meg a kép, melyet a főispáni installáezió 
emlékére Kaldewey festett. A kép Kardos Kálmán tulajdona. Harmadnap 
a városházán iktatták be az új főispánt. Mind a két napon díszlakoma 
volt a „Hattyú“ nagytermében.

Vaszkai és Kardosfalvai Kardos Kálmán született 1839-ben Hidasdon, 
Baranyavármegyében, hol a család már évszázadok óta tekintélyes és föl
karolt birtokos. Atyja Baranyának közszeretetben álló alispánja volt ; anyja
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Landgraf Sarolta bárónő, hírneves német birodalmi család sarja. A gyer
mek, kinek már játszi kedvében is mutatkoztak kiemelkedő tehetségei, 
a gyengéd nevelés mellett lehető leggondosabban képeztetett s szaksze
rűen vettetett meg tanulmányainak alapja, melyre ő később tevékenysége 
és szorgalma, kitartása és buzgalmával oly fényes tetőt helyezett. Tanul
mányait a pécsi főgimnáziumban kezdette meg s Budapesten a kegyes
rendieknél végezte be, hol már tizenöt éves korában fényes sikerrel tette 
le az érettségi vizsgát. További kiképeztetése végett a bécsi egyetemre 
ment. Huszonkét éves korában ügyvédi diplomát nyert. Éppen az alkot
mányos aera életbelépésével jutván diplomához, tér nyílott előtte a köz- 
igazgatási pályán s mint Baranyavármegye II. aljegyzője kezdte meg sze
replését.

E tér azonban az év végén fölmerült politikai változások áramlata 
folytán ismét bezáródván, már mint I. aljegyző az egész tisztikarral együtt 
lemondott. Munkához szokott lelke s a nemes törekvéstől, buzgalomtól 
sarkalva, tudományos tapasztalatok gyűjtése végett Ausztriába és Német
országba utazott. 1865-ben, mikor ismét hidasdi birtokán találjuk s még 
mint alig nagykorú — képviselői mandátumot nyert. A pécsváradi kerület 
országgyűlési képviselőjévé választotta. Kardos Kálmán a mikor az ország
házba lépett, szereplésével általános elismerést vívott ki. A kiegyezési 
viták alatt oly megragadó beszédeket tartott, hogy az elismerés babérját 
tőle senki el nem vitathatta. Büszke volt a kerület reá, mely őt a haza 
nagyjai közé küldve, saját fiának vallhatta. Szereplése Andrássy Gyula 
gróf figyelmét is fölkeltette, ki elismeréséül 1867-ben őt is azok közé 
emelte, kiket a koronázás alkalmával őfölsége aranysarkantyús vitézekké 
ütött. 1868-ban Baranyavármegvében az összes kormánypárti képviselő- 
jelöltek megbukván, Kardos Kálmán se tarthatta meg mandátumát. Ek
kor választották meg a mohácsi járás főszolgabirájává. Hogy itt rövid idő 
alatt mennyire megkedvelték, mutatja a körülmény, hogy három évi mű
ködése után mind a pécsváradi, mind a mohácsi választó-kerület jelöltjéül 
kiáltotta ki. Kardos Kálmán a mohácsi mandátumot fogadta el. 1872—75- 
ben, mint előadó, kitűnő szakavatottsággal működött a képviselőházban 
s mikor az ülésszakot bevégezték, újra visszavonult hidasdi birtokára, hogy 
gazdaságát vezesse. 1881-ben a pécsváradi választókerület kérésének en
gedve föllépett s ez alkalommal egyhangúlag választották meg ország
gyűlési képviselővé. Nagy részt vett ekkor s különös tevékenységet fej
tett ki a tanügyi bizottságban s oly meggyőző és mély értelemmel biró 
beszédeket tartott, hogy a középiskolai törvényjavaslat sikere jelentékeny 
részben neki köszönhető. 1884-ben ismét a parlamentben látjuk Kardost, 
ki most már a kormány előtt igen előnyösen ismert lévén, a mohács
vidéki dunai töltések kormánybiztosává neveztetett ki. 1887-ben márczius 
3-án Percxel Miklós után nyerte el Baranyavármegye és Pécs szab. kir. 
város főispáni székét. Általános öröm és lelkesedés várta és fogadta Kar
dost, a kin szeretettel csüngött a vármegye népe s a ki viszont minden 
tehetségével, igazságos leikével s kitartó buzgalmával arra törekedett,
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hogy a kormányzására bízott két törvényhatóság jólétét előmozdítsa, a 
vármegyét, a várost fölvirágoztassa.

Kardos főispáusága alatt mind a két törvényhatóság maradandó 
becsesei bíró alkotásokkal gazdagodott. A vármegye árvaházat építtetett 
Pécsett s közkórházat Mohácson, melyet Szily  László alispán nevéről, 
László-közkórháznak neveztek el. Ez volt a vármegye millcnimni alko
tása és az az olajfestmény, melyet Horváth Károlyival festetett s a mely 
azt a kegyeletes jelenetet ábrázolja, a mikor Perényiné a mohácsi csata
téren összeszedeti az elesett hősöket. A város megépíttette a szükséges 
iskolákat, laktanyákat, kir. tábla épületét, a színházat és szobrot emelt

KARDOS KÁLMÁN 
Bar anyavármegye és Pécs szab. kir. város főispánja.

Szepessynek. Kardost mindenkor a legnagyobb elismerés illeti. Őfelsége 
a király szent István rendjének kis keresztjével s II. Vilmos német csá
szár a porosz korona-renddel tüntette ki. Schaumburg Lippe György her- 
czeg házi rendjével ajándékozta meg. 1896-ban leköszönt állásáról s a 
pécsváradi választókerület polgárai Simonffay János ellenében óriási 
többséggel országgyűlési képviselőjükké választották.

A vármegye, valamint a város Kardos Kálmán érdemeit jegyző
könyvbe foglaltatta s emlékét életnagyságé olajfestményben örökítette meg. 
A búcsuzás olyan benső, olyan megható és ünnepélyes volt, a minőt még 
Baranyában soha sem ért főispán. A város közönsége pazar kivilágítást, 
a színházban díszelőadást, a „Nemzeti kaszinó“-b;in búcsulakomát rende-
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zott tiszteletére. 1898-ban Berzeviczy Albert lemondása folytán a képvi- 
sclőházban megüresedvén az alelnöki szók, Kardos Kálmánt választották 
meg. Ezzel is bcigazolást nyert a várakozás, hogy Kardos a főispáni mél
tóságról való lemondásával közéleti és politikai szereplése nem ért véget.

Kardos főispánsága alatt 1890-től Nagyszigeti Szily  László, gödre- 
szent-inártoni földbhtokos volt a vármegye alispánja 1897. évi április hó 
végéig. Szily  a vármegyének egész életén át vezér-férfia, a baranyavári 
választókerületnek több czikluson át országgyűlési képviselőjeként szere
pelt. Mint alispán az alkotások embere volt. 1894-ben a közútak hálóza
tának mielőbbi kiépítése czéljából a vármegye közönségével egy milliós 
kölcsönt szavaztatott meg s mindjárt hozzáfogott az útak kiépítéséhez.

Kardos Kálmán liidasdi kastélya.

Különös figyelemmel volt a közművelődési, jótékony és hazafias intézmé
nyek iránt. Javaslatot tett a vármegyei árvaház és közkórház létesítése 
iránt. Mind a két intézmény az ő alispánsága alatt létesült.

Kossuth Lajos hazánk nagy fia halála után a vármegye közgyűlési 
terme részére megfesttette az elhunyt képét. Az ő indítványára alapító
tagja lett a vármegye közönsége a dunántúli közművelődési egyesületnek, a 
történelmi társulatnak, az országos iparegyesületnek, a nemzeti zenedének, 
az országos szinészegyesület- s nyugdíjintézetnek; nagyobb összegeket 
ajándékozott a budapesti és pécsi Kossuth-szoborra, a Wesselényi-szoborra 
stb. Megrendelte Jókai Mór összes munkáinak díszkiadását három példány
ban a pécsi tanintézetek részére. Az eugenfalui Ínségesek javára 1893. 
évben 2000 forintot ajándékozott. A pécsi, mohácsi és mágocsi iparos-
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iskolák javára évenként jelentékeny összegeket juttatott stb. Összesen 
318.819 Irt 35 krt szavaztatott meg jótékony, hazafias és közművelődési 
czélokra a rendelkezésre álló alapokból a nélkül, hogy e czélból pótadó 
lett volna kivetve. Ezzel természetesen teljesen kimerítette a rendelkezésre 
álló alapokat. 1897. év elején anyagi gondjai annyira elfoglalták, hogy 
oda kellett hagynia a közszolgálat terét. Nyugdíjaztatta magát s vissza
vonult gödre-szent-mártoni birtokára.

Kardos Kálmán után a főispáni szék hónapokon át üresen állott. 
Végre a vármegye és a város közönségének nagy örömére Komlós-keresz- 
tesi Fejérváry  Imre báró, drt., Fejérváry  Géza báró, honvédelmi miniszter

SZILY LÁSZLÓ 
Baranyavármegye alispánja.

közbecsülésben álló derék fiát nevezte ki őfölsége a főispáni méltóságra.
Fejérváry  Imre báró 1866. január 20-án Bécsben született, hol atyja, 

őfölsége mellett szárnysegéd volt. Gyermekéveit Bécsben, Pozsonyban és 
Budapesten; a nyári hónapokat nagyanyjánál, az üszöghi kastélyban töltötte. 
Középiskolai tanulmányait a Theresianumban 1885-ben végezte. Három évfo
lyamot a debreczeni református jogakadémián hallgatott s ott is tette le 
kitüntetéssel az első és a második alapvizsgát. A negyedik évet a budapesti 
egyetemen végezte, a hol 1889. junius 14-én az első, deczember 13-án a 
második állomtudományi vizsgálatot — mindkettőnél egyhangúlag elfo
gadtatván és szótöbbséggel megdícsértetvén — letette s a tudori fölavatásra 
bocsáttatott. A tudori oklevelet 1890. február 1-én nyerte. 1887. deczember 
31-én honvéd huszárhadnagygyá, 1891. október 27-én főhadnagygyá lön a 
tartalékba kinevezve. Szolgált a debreczeni 2-ik és a pécsi 8-ik huszárezrednél.
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Baranyavármegye 1889. évi július hó 8-iki közgyűlésen Kardos Kál
mán főispán tb. aljegyzővé s 1890. február 12-én Teleky  Géza gróf, bel
ügyminiszter, Kardos mellé főispáni titkárrá nevezte ki. Szapáry Gyula 
gróf 1891-ben szolgálattételre a belügyminisztériumba hívta. 1892-ben 
Szapáry fogalmazóvá nevezte ki. 1893. április 29-én tartotta esküvőjét 
Szilasi és Pilisi Szilassy  Laura, Erzsébet, Paulinával Dehreczenben. 1895. 
július hó 11-én kelt legfelső elhatározással a miniszteri segédtitkári czímet 
és jelleget nyerte. Ugyanez év szeptember havában Perczol Dezső bel
ügyminiszter sogédtitkárfá nevezte ki. itt érte 1897. márczius 7-én a fő
ispáni kinevezés.

Bevonulását Pécsre 1897. évi márczius hó 28-án tartotta nagy fény
nyel és pompával. Budapestről előkelő urakból álló társaság kísérte Pécsre. 
Dombóvárról külön vonaton érkezett. A dombóvári állomás pályaudvarán 
Kiss Aladár főszolgabíró üdvözölte a hegyháti járás nevében, Sásdon 
Országit Lajos kis-teleki földbirtokos a vármegye közönsége nevében, 
Biikkösdön Polgár Jenő főszolgabíró a szent-lőrinczi és Pellérden Vaniss 
Sándor főszolgabíró a pécsi járás nevében. Minden állomáson száz meg 
száz emberből álló sokadalom várta. A pécsi pályaudvaron dr. Szeredy  
József apátkanonok fogadta; a vároháza előtt fölállított emelvényen Majo- 
rossy Imre Pécs szab. kir. város polgármestere remek beszédet mondva, 
a város törvényhatósága nevében üdvözölte. Az üdvözlő beszédre mintegy 
hat ezer városi polgár őszinte szívből eredő lelkes éljenzése visszhang
zott. Tömve volt a Széchenyi-tér; ember, ember hátán. Este kivilágították 
a várost s a színházban díszelőadást rendeztek.

Az ünnepélyes beiktatás másnap a vármegyeházán és harmadnap a vá
rosházán tartatott meg nagyszámmal egybegyűlt előkelő vendégek s ünnepi 
díszbe öltözött bizottsági tagok jelenlétében. A beiktatást istentisztelet előzte 
meg. A szomszéd vármegyék kiildöttségileg képviseltették magukat. Itt volt 
Tolnavármegye küldöttsége Széchenyi Sándor gróf, főispánnal az élén ; 
Pejachevich Tivadar gróf, Verőczemegye főispánja, Cseh Ervin Szerém- 
megye főispánja és Lukács Béla békésmegyei főispán. A küldöttségek 29-én 
tisztelegtek Fejérváry  báró előtt. Összesen huszonhat küldöttséget fogadott.

A beiktatási ünnepélyek lezajlása után Fejérváry Imre báró, az új 
főispán meglátogatta a járási székhelyeket. Mindenütt nagy lelkesedéssel 
fogadták s fényes ováczióban részesítették.

Ritka szép képzettséggel, kiváló közigazgatási képességgel, ifjú kedv
vel, hévvel, sok jóakarattal s vasmarokkal ragadta meg a két törvény- 
hatóság kormányzásának gyeplőjét s utolérhetetlen szorgalommal fogott a 
nagy és nehéz munkához, mely a főispáni tiszt viselésével jár s minden 
erejével azon van, hogy a vármegye és a város tisztességes és becsületes 
közigazgatás mellett erkölcsileg és anyagilag föl virágozzék.

Az ő főispánságának, az ő nagybefolyásu közbenjárásának köszön
heti a város sok egyéb előny között a honvéd hadapród-iskolát, mely 
Pécs szab. kir. városnak ez idő szerént a legimpozánsabb középülete.

Személyét közbeesiilés veszi körül, munkáját áldás kíséri.
Az alispáni széket Szily  László után Trixler Károly nyerte el.



Dr. FIÍ JEU VARY IMRE báró, 

Baranyavármegye és Pécs szab. lcir. város főispánja.

\
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Trixler Károly 1840-ben született Somogyvármegyében, Szulokon, 
hol atyja, Trixler István, kereskedő és földbirtokos volt. Anyja Trei
ber Katalin. Szülei 1849-ben Pécsett telepedtek le s így Trixler Károly 
gyermekéveit itt töltötte s elemi és középiskolai tanulmányait is itt vé
gezte. Két évet a bécsi, két évet a pesti egyetemen töltött. 1863-ban be vé
gezve tanulmányait, Danitz Antal pécsi ügyvéd mellett patvaristáskodott. 
1865-ben Baranyavármegye III. aljegyzője lett; 1867-ik év május havában 
pécsváradi esküdt. Két év múlva már a szent-lőrinczi járásban találjuk; 
Bükkösdön mint szolgabiró működött. 1875. augusztus havában Pécsvá- 
radra főbíróvá választották, hol 1877. év végéig maradt. 1878-ban Baranya- 
Szent-Lőrinczre került mint főszolgabíró, hol 1891. év január hó 2-ikáig 
a nép őszinte szeretetétől környezve, a vármegye közönségének nagy elis
merése mellett szolgált. Ez időtől kezdve a mohácsi járásban volt főszolga
bíró, hol szintén a legnagyobb közszeretet- és közbecsiilésben állott. 1897- 
ben ültette a vármegye közbizalma az alispáni székbe. Mohácson a dunai 
árvízvédelem körül kifejtett tevékenységével felejthetetlen érdemeket szer
zett. 1897-ik év őszén II. Vilmos német császár a III. oszt. vörös sasrend
del tüntette ki.

Visszatérve a püspöki egyházmegyére, meg keli emlékeznünk Girk 
György püspökről, kit őfelsége 1852. év szeptember hó 4-én nevezett ki. 
Ünnepélyes beiktatását 1853. junius hó 1-én tartotta. Mindössze tizenhat 
évig ült a pécsi püspökségben. Utána Kovács Zsigmond következett 1869- 
ben, kit őfelsége január 26-án nevezett ki.

1877-ben Kovács a veszprémi püspökséget nyerte el. Helyére dr. 
D ulánszky Nándort nevezte ki a király.

Dr. Dulánszky 1829. év október hó 19-én Esztergomban született. 
Atyja, József, előbb nevelő, azután gazdatiszt volt a Sándor grófok közeli 
jószágán, a honnan először Biára, Fehérmegyébe, azután Bajnára került. 
A vendégszerető család baráti köréhez tartozott itt a plébános is, Simor 
János, később Magyarország herczegprímása, a ki figyelemmel kísérte a 
tehetséges és törekvő Nándor tanulását. A jó fiút szülei Budára küldötték 
a gimnáziumba, a honnan az esztergomi papnövendékek közé vették föl; 
azután a bécsi Pazmaneumba ment. Itt töltött négy évet s 1853. év au
gusztus 7-én történt fölszentelése és néhány havi ó-budai káplánoskodása 
után ismét Bécsben az Auguszteumban folytatta tanulmányait, a hol a 
theologia doktorává avatták. 1856-tól Pesten, mint belvárosi káplán, később a 
központi papnevelő-intézetben, mint tanulmányi fölügyelő működött; 1862- 
ben egyetemi tanár s tiz év múlva a közoktatásügyi minisztériumban osz
tálytanácsos. Egy év múlva már esztergomi kanonok, a második évre vá
lasztott püspök; 1875-ben székesfehérvári püspök lett.

A pécsi főpásztori székre 1877. november hó 8-án lépett s itteni 
működésével, főképen a dóm restáurácziójával örök emléket állított nevé
nek. Ezen kívül kiépíttette a nagyobb papnevelő-intézetet, fölállította az 
alapítványi hivatalt; a székesegyházi gyermekkar számára benlakással 
összekötött ének iskolát állított.

Kiváló gonddal ápolta a népnevelést és sokat áldozott a papnevelő-
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és tanitóképező intézetre. A leánynevelés előmozdítására tíz helyen állított 
apáczák vezetése alatt leánynevelő intézetet.

A pécsi székesegyház restáurácziójának megkezdése előtt európai 
tanulmányútra indult s megtekintette a rajna-vidéki s olaszországi román 
bazilikákat; a restáuráczió kilencz évi munkája alatt állandóan egyik leg
tevékenyebb tagja volt annak a nagy bizottságnak, mely a benyújtott 
terveket megbírálta és jóváhagyta. Ennek és egyszersmind a sziikebb körű 
bizottságnak tagjai voltak: Troli Ferencz pápai praelatus, éneklő-kanonok 
elnöklete alatt, Walter Antal oldalkanonok, pápai kamarás, Szeifritz  István 
prépost-kanonok, dr. Lechner 
János, apátkanonok és Hinka 
László püspöki jogtanácsos.
A képföliratok szerkesztése 
Fozsgay József kanonok, ak
kor püspöki titkár és Köhler 
Ferencz tlieol. tanártól eredt.

Dulánszky püspök ki
váló érdemeket szerzett a res- 
táuráezió körül főképen az 
által, hogy azt sok mindenféle 
akadály ellenére is egyátalán 
megindította; továbbá, hogy 
ügybuzgalma őt európai állás
pontra helyezte és mindent 
elkövetett, hogy ne fele-más, 
toldás-foldás, hanem az egye
temes művészet történetében 
is méltó helyet foglaló mű 
jöjjön létre, a mely törekvése 
a legteljesebb mértékben si
került.

A bizottság egyik legte- 
vékenyebb tagja Troli Fe
rencz kanonok, pápai praela
tus volt, ki az összes számadá
sok és terhes pénzügyi teendők 
végzését s a szerződések kötését vállalta magára. Felügyelete alatt ké
szültek a bontás alkalmával előkerült sírboltok s egyéb letétekről fölvett 
jegyzőkönyvek, valamint ő helyezte s ő látta el föliratokkal a talált hul
lákat a káptalani sírboltban.

A restáurált dómot, mely a világ egyik legszebb temploma, 1891-ik 
évi junius hó 22-én szentelték föl országra szóló nagy ünnepséggel. A 
fölszentelésre megjött koronás királyunk I. Ferencz József is, hogy ta
núja legyen országa egyik legmonumentálisabb temploma ünnepének.

Ofölsége junius hó 21-én reggel érkezett s a bandérium előlovag-
4(>



72L’ A SZ A HA DSÁ GHA KÖZTŐL

lása mellett a püspöki palotába hajtatott, a hol szállva volt. Megérkezése 
után csendes misét hallgatott s a nap folyamán a középületeket tekin
tette meg. Junius hó 22-én délelőtt az itt összpontosított katonaság fö
lött szemlét tartott. A dóm fölszentelése után az első nagy misére fényes 
kísérettel jelent meg s a szentélyben számára fölállított menyezetes ima-

I)r, DULÁNSZKY NÁNDOR 
pécsi püspök.

helyről fogadta a főpapok hódolatát. A millenemn emlékére Pécs szab. 
kir. város közönsége ezt a lélekemelő, magasztos jelenetet Kuhányival 
megfesttette, hogy örök emlékképen megőrizze az utókor számára. A kö
rülbelül négy méter hosszú olajfestmény reprodukczióját itt közöljük.

Városunknak ez alkalommal igen magas és nagyúri vendégei voltak.
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Itt láttuk József l'őherezeget és két fiát: József és László főherczegeket, 
Frigyes  főherczeget, ki Littke  József bornagykereskedő és pezsgőgyáros
nál volt szállva; Szapáry Gyula grófot, Magyarország miniszterelnökét; 
Szőgyén Marich László, a király személye körüli, Fejérváry  Géza báró, 
honvédelmi, Csáky Albin gróf, vallás-és közoktatásügyi, Josipovicli Imre 
horvát minisztert. A főpapságot képviselte: Hornig Károly báró veszprémi, 
Meszlényi Gyula szatmári, dr. Steiner Fülöp székesfehérvári, Dessewffy 
Nándor Csanádi, Bubics Zsigmond kassai, Hidassv Kornél szombathelyi, 
Bende Imre beszterczebányai püspök, Galimberti pápai nuntius, Vaszary 
Kolos pannonhalmi, Vajda Ödön zirczi apát. Itt volt Rrankovics György 
karlóczai érsek és szerb metropolita, Nikolics Miron pakráczi görög-ke
leti püspök. Megjelentek a szomszéd vármegyék küldöttségei is főispán
jaik vezetése alatt. Jelen volt Sándor Béla, Bács-Bodrogli, Tallinn Béla, 
Somogy, Széchenyi Sándor gróf, Tolna, Pejachcvicli Tivadar gróf, Ve- 
rőcze és Sveistics Benő, Zalavármegye főispánja.

A dóm fölszentelése napján délután őlolsége megtekintette Zsol- 
nay  Vilmos majolika- és keramit-gyárát, Littke  József pezsgőgyárát. 
Másnap este hagyta el városunkat. Ezek a napok tartoztak Dulánszky 
püspök legemlékezetesebb, legdicsőbb napjai közé. Pár év múlva gyengél
kedni kezdett s rohamosan szállott alá egészségi állapota.

1895-ik évet folytonosan gyógyhelyeken töltötte. A gondos ápolás 
és minden lehető gyógykezelés fölhasználása se segített a betegen: dr. 
Dulánszky  Nándor az 1896-ik év január havában örök álomra szenderiilt. 
Hült tetemét bebalzsamozva nagy gyászpompával helyezték a dóm alatt 
lévő sírboltba, melyet Dulánszky maga számára a dóm restaurálásakor 
építtetett. Kis György szobrász a sírkőre hófehér márványba véste a meg
boldogult püspök domborművű arczképét.

Majdnem egy évig gazdátlan volt a püspöki rezidenczia, nem volt a 
pécsi püspöki egyházmeg}rének főpásztora. Végre hosszas vajúdások után 
megérkezett az új püspök kinevezésének örvendetes híre. Őfölsége 
1897. évi október hó 28-iki kelettel Makkos-hetyei H etyey  Sámuelt, az esz
tergomi főegyházmegye jeles papját, a primási érseki iroda igazgatóját 
nevezte ki. Az első hirt a „Pécsi Naplóu czím alatt megjelenő politikai 
napilap hozta külön kiadásban. A várost igen kellemesen lepte meg a 
kinevezés; mindenki örömmel fogadta a hirt.

H etyeyt 1898. évi január hó 2-án szentelték föl Budán a primási 
palota kápolnájában. A fölszentelést Vaszary Kolos herczegprímás 
végezte. A fölszentelt püspök másnap Pécsre érkezett s innét egyenesen 
Nádasára hajtatott, a hol csendes visszavonulásban és áhitatosságban töl
tötte napjait.

Ünnepélyes székfoglalóját január hó 27-én tartotta. Az egész város 
lobogó díszt öltött; fényes úri fogatok robogtak az utczákon. A székes- 
egyházban megtartott templomi szertartás d. e. 9 órakor kezdődött s fél 
11-ig tartott. Következett a küldöttségek tisztelgése a rezidencziában. A 
katholikus klérus után első helyen Fejérváry  Imre bárót, Baranyavár- 
megye és Pécs szab. kir. város főispánját fogadta, utána a katonaság,
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ezek után Tolna-, Verőeze-, Baranyavármegye és Pécs szab. kir. város 
küldöttségei tisztelegtek. A törvényhatóságok után a tisztelgők hosszú 
sora jelent meg.

Délben a püspöki palotában, a kath. kör helyiségében, a papnevelő 
intézetben és az irgalmasok rendházában díszlakoma volt. Este kivilágítás 
és szerenád.

H etyey  Sámuel 1845-ben született a vasmegyei Hetye községben, 
régi nemesi családból. Gimnáziumi tanulmányait Sopronban és Szombat
helyen végezte s aztán belépett az esztergomi papnevelő intézetbe, a hol 
kitűnő sikerrel végezte a theologiai tanulmányait. Már a gimnáziumban 
is élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki és a szombathelyi önképző kör
ben nagy becscsel bírnak most Hetyeynek gimnázista korából kelt iro
dalmi tanulmányai. Pappá csak huszonöt éves korában szentelték és pedig 
1870. év augusztus havának 2-án. Szomorján volt segédlelkész. Kiváló 
képessége és nem mindennapi készültsége csakhamar magára vonta Simor 
János bíboros lierczegprimás figyelmét, a ki Esztergomba helyezte át. 
Mint esztergomi belvárosi káplán se működött sokáig, mert Simor rövid 
idő múlva kinevezte a nagyszombati főgimnázium tanárává. Ez állásában 
bő alkalma nyílott Hetyeynek bizonyságot tenni kiváló pedagógiai képessé
géről. 1874-ben Simor az esztergomi szeminárium tanárává és tanulmányi 
fölügyelőjévé nevezte ki. Tizenegy éven át élt H etyey  e nehéz kettős 
hivatásának. 1885-ben a bécsi Pazmaneum spirituálisa lett, a hol nyolcz 
évig a legegyháziasabb és leghazafiasabb szellemben vezette a növendé
kek nevelését. Itt bő alkalma nyílott megismerkedni Magyarország és 
Ausztria főúri családjaival s többek között a Szőgyény- és Aa//av-csa- 
ládoknál a hittant tanította. Vaszary Kolos lierczegprimás 1883-ban az 
érseki iroda igazgatójává nevezte ki. 1894-ben kanonok lett; 1896-ban 
czímzetes apát; de továbbra is megmaradt az érseki iroda élén. Még püs
pökké történt kineveztetése után is több hétig vezette a prímási irodát. 
A pécsi püspöki egyházmegye kitűnő főpásztort nyert a legszebb eré
nyekkel ékes papban, derék, lelkes és tudós hazafiban.

Őfelsége I. Ferencz József, jóságos királyunk, első ízben 1852-ben 
látogatta meg Pécset. Junius hó 28-ik napján volt itt. Másodszor 1880- 
ban, szeptember 24-én szerencséltette látogatásával a várost. Ez alkalom
mal két napot töltött Pécs falai közt. A dóm fölszentelésekor harmadszor 
volt körünkben.

1893-ban II. Vilmos német császár, Albert szász király és Lipót 
bajor uralkodó herczeg látogatták meg Baranyát. A bellyei uradalomban 
szarvasokra vadásztak. A németek hatalmas császárjának annyira tetszett 
a Dunamellék vadregényes és gazdag vadállományu vidéke, hogy 1897. 
szeptember havában ismét eljött. Frigyes főherczegnek, a bellyei urada
lom földesurának s vele Baranyának két koronás vendége volt ekkor: 
I. Ferencz József., a magyarok királya és II. Vilmos, a németek csá
szárja. 1893-ban Kardos Kálmán, 1897-ben Fejérváry  Imre báró, főispán 
fogadta Mohácson az érkező uralkodókat. A német császár mind a két 
főispánt kitüntette a porosz korona-renddel. I. Ferencz József király
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1897-ben szeptember 15-ikétől 18-ikáig tartózkodott Frigyes főherczeg kőris
erdei vadászlakában; a német császár ugyan ez időtől fogva a karapáncsai 
vadászkastélyban volt szállva s egy nappal később hagyta el Baranyát.

A vadászat az esős idő ellenére is igen jól sikerült. A német csá
szár mindjárt az első napon egy remek 22-es agancsa szarvast lőtt.

Pécs szab. kir. város polgármesterei közül fölemlítjük Bubregh Mi
hály, Nagy József, Tarai (Chachinovich) Endre, Aidinger János és Ma
jo r  ossy Imre nevét. Bubregh Mihály 1848-ban volt a város polgármesere, 
majd ismét Nagy  József után 
1861-ben. 1874-ben Bubregh Mi
hályt, Tarai követte a polgár- 
mesteri székben, ki egyúttal or
szággyűlési képviselője is volt 
a városnak. Kimondatván, hogy 
a két állás inkopatibilis, Tarai 
a polgármesterségről leköszönt.
Ekkor választotta meg a város 
köztörvényhatósági bizottsága 
Aidinger Jánost, az akkori fő- 
j egyzőt polgármesterré.

Aidinger János 1846-ban 
Pécsett született, szerény viszo
nyok közt élő polgári szülőktől 
származván. Elemi, középiskolai 
és jogakadémiai tanulmányait 
Pécsett végezte. 1866-ban lépett 
a  város szolgálatába, hol aljegy
zői állást nyert. 1872-ben meg
választották a város főjegyzőjévé.
1875-ben a polgármesteri állást 
nyerte el.

Aidinger János 1875-től 1896-ik év második feléig ült Pécs szab. kir. 
város polgármesteri székében; a mikor a város választó közönségeErreth 
János ellenében országgyűlési képviselőjévé választotta. Ofölsége Aidinger 
Jánosnak a közügyek terén kifejtett kiváló érdemei elismeréséül kir. taná
csosi czímet adott. Elvitathatatlan tény, hogy Pécs szab. kir. város fejlődé
sének korszaka Aidinger polgármesteri működésének időszakával esik össze. 
Katonai és iskolai épületek emelkedtek, színház épült, vízvezeték létesült 
az ő polgármestersége alatt. A kultúrának emelésére Aidinger nagy szol
gálatokat tett. Utána Majorossy Imre következett, kit a város közönségének 
bizalma 1896-ik év november hó 26-án emelt a díszes állásra.

Majorossy Imre 1847. junius hó 26-án született Pécsett. Atyja, Ma
jorossy  János, Pécsett ügyvéd volt; anyja Somogyi Anna, előkelő tol
namegyei család tagja. Iskoláit Pécsett végezte. 1869-ben a bírói vizsgát 
kitüntetéssel tette le. Járt a pesti egyetemen is. 1870-ben a volt városi 
ö rvényszékhez ment fogalmazónak. 1871. szeptember 23-án ügyvédi

MAJOROSSY IMRE 
Pécs szab. kir. város polgármestere.
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oklevelet nyert. Megszűnvén a városi törvényszék, ügyvédi irodát nyitott 
de már 1871. április 7-én a város szolgálatába lépett s mint rendőrfőbiz
tos működött, a mely állás a mai alkapitányságnak felel meg. 1873-ban 
I. aljegyzővé választották. 1875-ben megüresedvén a főjegyzői állás, de- 
czember havában tartott közgyűlésen elnyerte ez állást s mint a város 
„aranytollu“ főjegyzője Pécs közönségének osztatlan elismerése mellett 
fáradhatatlan buzgalommal, lelkiismeretességgel és példás becsületességgel 
munkálkodva 1896-ik év november haváig viselte e tisztet. Ekkor nyerte- 
el a polgármesteri széket. Őfölsége 1880-ban a koronás aranyérdemke- 
reszttel tüntette k i; Erzsébet királyné pedig a vörös-kereszt-egylet körül 
szerzett érdemeinek elismeréséül díszoklevéllel ajándékozta meg.

A vármegye országgyűlési képviselői 1861 óta a következők voltak:
A szálántai kerületben: Siskovics Tamás (Német-í rögön válasz

tották meg) 1861. márczius 18. — 1865. november 16-án újra megválasz
tották. Időközben lemondott. 1867. október 14-én Kossuth Ferenczet vá
lasztották meg, a ki lemondván 1868. február 17-én új választást rendel
tek el. Simonvi Ernő és Perczel Miklós emberei közt véres verekedés 
támadt. E miatt a választás színhelyét Üregről Szalántára tették át. 1869. 
márczius 18-án Simonvi Ernő közfölkiállással nyerte meg a mándátumot. 
1872-ben Simonyi lemondott s Nagy Ferenczet egyhangúlag választották, 
aki 1892-ig képviselte a kerületet. 1892. január 28-án dr. Czirer Ákos, Vá
rad}" Ferencz és dr. Rácz Géza ellen, Vajay  István róm. kath. segéd- 
lelkészt választották meg. 1869. október 28-án Vajay István ellen Brá- 
zay  Kálmán pellérdi nagybirtokos győzött.

A báránya-szt-lőrinczi kerületben: (A 60-as években biikkösdi 
kerületben) 1861-ben Delimanics István, Hegyessy Kálmán ellen ; 1865. 
november 16-án ismét Delimanics lett a győztes Batthyány Ödön gróffal 
szemben, 1869-ben Delimanics elbukott s Kossuth Ferenczet választották 
meg, a ki lemondván Mátyus Uzor nyerte meg a mándátumot; ez azon
ban meghalt s így H elfy  Ignácz lett a követ. 1872-ben újra H elíyt vá
lasztották meg Balaskó János ellen. 1875-ben is H elfy  győzött. 1878. 
október hó 18-án Mende Bódogot választották meg. 1881. junius hó 24-én 
Jeszenszky  Ferencz győzött Simonfay János ellen s az óta Jeszenszky  
állandóan bírja a kerület mándátumát.

A dárdai kerületben : 1861. márczius 18-án Grabaidcs Ernőt egy
hangúlag választották meg. 1865. november 16-án Ráday László győzött^ 
Miheilevics Athanasz ellen. 1869. márczius 18-án Téry Pál nyerte el a 
mándátumot Ballagi Mórral szemben. 1872. junius hó 23-án Jókai Mórt 
választották meg. 1875-ben Jókai lemondván, Degenfeld Lajos gróf győ
zött Grabarics Gyula ellen. 1878. október 17-én Szily  László nyerte el 
a mándátumot, melyet három czikluson át meg is tartott. 1878. junius 
hó 17-én Szendrey  Gerzson lett a követ Perczel Bénivel szemben. 1892. 
január hó 28-án Antal Gyula és 1896. október 28-án Hentaller Lajos.

A mohácsi kerületben : 1861. márczius 18-án Antal János pécsi ügy
véd egyhangúlag. 1865. november 16-án dr. Siklóssy  Károly. Választá
sát ugyan megsemmisítették, de 1869. április 23-á újra megválasztották.
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1869. márczius 18-án Henszlmann Imre győzött. 1872. junius 23 án Kar
dos Kálmán buktatta meg Szederkényi Nándort. 1875. Julius hó 4-én 
Degenfeld Lajos gróf nyert mándátumot Balogh Károlylyal szemben. 
1878. augusztus hó 11-én Balogh Károly győzött dr. Dárdai Nándor ellen. 
1881. január 24-én Deutsch Lipótot ajándékozta meg bizalmával a kerü
let, ki 1887. junius 17-ig képviselte a mohácsiakat. Pikkor Linder György 
maissi körjegyző került a parlamentbe. 1892. január 28-án Stajevics Já
nost, 1896. november 19-én Jagics .Józsefet választották meg.

A pécsváradi kerületben : 1861. márczius 18-án Bánti'ay Simon 
győzött Csekei István ellen. — 1865. november 16-án Kardos Kálmánt 
választották meg egyhangúlag. — 1869. márczius 18-án Dietrich Ignácz 
lett a követ. — 1875. július 4-én Simonfay János, a ki két czikluson át 
képviselte a kerületet. — 1881. junius 24-én újra Kardos Kálmán győ
zött, a ki szintén két czikluson át bírta a kerület mándátumát. 1887. ju
nius 17-én Simonfay Jánost választották meg. Két czikluson át volt újra 
a kerület képviselője. 1896. október 28-án Kardos Kálmán győzött Si
monfay János és Nagy Sándor fölött nagy többséggel.

A sásdi kerületben: (A hatvanas években a mágocsi kerület
ben): 1861. márczius 18-án Majthényi József bárót választották meg köz
föl kiáltással. — 1865. november 16-án ismét Majthényi győzött, Skerlecz 
Károly báró, Garay Alajos és Cséby József ellen. — 1869. márczius hó 
18-án Siskovics Tamást választották meg, a ki 1887. julius hó 17-ig kép
viselte a kerületet. 1887-ben dr. Gzirer Ákost választották meg Radoesay 
Sándor főszolgabiróval szemben. — 1892. óta Szily  Pongrácz képviseli a 
kerületet.

A siklósi kerületben : 1861. márczius 18-án Jókai Mórt választották 
meg Vajda János ellen. Jókai 1869-ig képviselte a siklósi kerületet. — 
1869. márczius 18-án Vajda János nyerte el a mándátumot, a ki azt 1875. 
julius 4-ikéig meg is tartotta. Ekkor dr. Antal Gyula lett a siklósiak kö
vete, kit 1881-ik év junius 24-én Hollósy Károly buktatott ki. — 1884. 
szeptember 25-én Olay Lajos nyerte el a mándátumot. — 1887. junius 
17-én Kossá Dezső győzött Szilágyi Dezsővel szemben. — 1892. január 
28-án Perczel Béni lett a képviselő; — 1896. október 28-án Antal Pál, 
a siklósi járásnak hosszú időn át, legutóbb a baranyavári járás főszolga- 
birája.

Pécs szab. kir. város választó közönségét a következők képvisel
ték : Angyal Pál, a ki 1861. márczius 18-án győzött Svastics Lajossal 
szemben. 1865. november 26-án újra ő lett a győztes Madarász ellen. 
Angyal meghalván, Bubreg Mihálylyal szemben Kossuth Lajost válasz
tották meg. — 1869. márczius 18-án Irányi Dániel 4 szavazattal Paliner 
Antal ellen képviselővé választatván, két czikluson át képviselte a várost. 
— 1875. julius 4-én Tarai (Chachinovich) Endre győzött, a ki szintén 
két czikluson át bírta Pécs mándátumát. — 1881-ben dr. Czirer Ákos 
győzött; utána 1884-ben dr. Antal Gyula lett a város képviselője. — 1887- 
ben Perczel Miklóst, a vármegye és város nyugalmazott főispánját vá
lasztották meg. — 1892-ben Baros Gábor volt kereskedelmi minisztert
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kiáltották ki, ő azonban lemondott Pécs képviseletéről s így Erreth János 
jutott egyhangú választással a város mándátnmához. — 1896. október 
28-án Aidinger János kir. tanácsos, a város nyugalomba vonult, polgár
mestere nyerte meg a választók túlnyomó többségének bizalmát.

A legújabb kor történetének terjedelmes ismertetése nem lévén czé- 
lunk, mindössze csak érintettük s i'utólag siklottunk át rajta. Majd a jövő 
kor irói lesznek hivatva a legújabb kort bőven tárgyalni és jellemezni. 
A mi föladatunk a rég múlt idők történeti eseményeinek összegyűjtése 
volt s ennek a jelen munkával tőlünk telhetőleg meg is feleltünk.

Leteszsziik a tollat s átadjuk a jövő Íróinak.

A mindenszentek temploma.
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