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AZ 1845-ik esztend  félszázados fordulójához jutottunk. Pécs szab. kir. 
város ez évi történetének kimagasló eseménye a magyar orvosok és 

V  természet vizsgálók VI. vándorgy lésének falaink között való megtartása.
Engedhette-e Pécs városa tova t nni ez évet anélkül, hogy régi, a kultú 

rának tett, áldozatkészségének emléket ne emeljen, hogy él  gyermekeit a múltra 
ne figyelmeztesse s az  sök példáján lelkesülni ne tanítsa ? !

A magyar orvosok és természet vizsgálók vándorgy lése ifjú korát élte 
akkor. Közelr l-távolról lelkesen sorakoztak jeleseink zászlója alá, legjobb tehet 
ségükkel szolgálva a magyar orvos- és természettudományt. Ma 50 év múlva 
megizmosodva, férfikorában lehetetlen volt visszafojtani a vágyat: viszontlátni e 
lelkes harczosokal, hogy láthassuk mindazt, mit 50 év munkája által szerez 
tek, s megmutassuk nekik mindazt, mit 50 év lázas tevékenysége nálunk ered 
ményezett.

Így ért meg a gondolat, hogy városunk a XXVI. brassói vándorgy lést a 
XXVII. vándorgy lés megtartására falai közé hívja bizonyságául annak, hogy 
Pécs szab. kir. város a mig egyrészr l a nemzeti kultura érdekében falain belül 
áldozatot áldozatra halmoz, másrészr l nem kerülik ki figyelmét azon tudomá 
nyos törekvés és hazafias lelkesedés sem, mely e vándorgy léseknek mindenha 
erényük volt.

S csekélységem el tt örökre felejthetetlen lesz az a lelkesedés, melylyel 
a Brassóban összegy lt orvosok és természetvizsgálók XXVI. vándorgy lésének 
tagjai a záró gy lés alkalmával Pécs szab. kir. város megbízásából tolmácsolt 
meghivásomat logadták. Mid n igénytelen szavaim elhangzottak, a jöv  vándor 
gy lés helye ki volt jelölve. A tapasztalt lelkesedés mindig lelkesít  is egyúttal. 
Így lelkesített engem is ez emlék akkor, mikor ez emlékkönyv megírása elhatá 
roztatott. S ezen lelkesedésre való visszaemlékezésb l merítettem er t szerény 
munkámhoz, melyet lm útnak eresztek.



Mid n az orvosok és természetvizsgálók XXVII. vándorgy lésének váro 
sunkban való megtartása határozatba ment, közóhajjá lön e megtisztel  és ki 
tüntet  látogatásnak maradandó emléket állítani. — Sokáig folyt a lervezgetés; 
a választás nem volt könny , mig nem az 1893-ik év  szén e könyv kiadásá 
nak eszméje gy zött, s szerkesztésével és részben megírásával alulírott bízatott 
meg. Néhány hó alatt együtt volt e könyv anyaga : városunk szakférfiúi kitün 
tet  szívességgel bocsájtották rendelkezésemre megbízható adataikat s részben 
dolgozataikat, melyek e könyvnek értéket adlak.

Hogy e könyv hiányos, annak oka kett s: el ször, nem akart mono 
grafia lenni, mert annak szükséges részletessége meghaladja a tervezett könyv 
terjedelmét, másodszor a szükséges hosszas el tanulmányokat lehetetlenné tette 
az id  rövidsége.

Czélunk az volt, hogy bemutassuk Pécset föld- és természetrajzi, orvos 
tani és kullurhistoriai szempontból városunk nagyra becsült vendégeinek.

Ezeket el re bocsájlva, Pécs városa lelkes közönsége nevében  szinte kö 
szönetét mondok Nagyságos Wurster Antal, F tiszlelend  Inezédy Dénes és 
Döbrössy Alajos úgyszintén Tekintetes Gereczc Péter dr., Gianonc Virgil, Kasza 
József dr., Kaufmann Ern  dr., Kiss József, Kleidorfer Ferencz, Jilly Ala jos, 
Kovács István, Lcnhcy Lajos, Mattyasovszlcy Jakab, Rauch János, Requinyi 
Géza, Reberics Imre, Schneider István, Szigriszt Lajos, Suha Rezs , Vörös M i 
hály és Viertl Béla uralmak, kik részben szakszer  dolgozataikkal, részben ada 
taikkal e könyv értékét emelni kegyesek voltak. Köszönettel tartozom Johann 
Béla dr. titkár-társamnak a „Népmozgalmi viszonyok“ czímü czikkéért és az 
orvosi rész szerkesztéséért; úgyszintén Cziercr Elek dr., Kelemen Mihály dr., 
Loeivy Lipót dr. és Wajdits Alajos dr. helybeli orvos uraknak, kik az orvosi 
rész szerkesztésében vele közrem ködni szívesek voltak. Köszönettel adózom 
még boldogult Munezhardt Géza, városunk volt f mérnöke emlékének, ki a víz 
vezetékre vonatkozó érdekes dolgozatával tette becsesebbé e könyvet.

És most fogadják nagyrabecsült vendégeink, a magyar tudomány hiva 
tott képvisel i, e szerény munkát oly rokonszenvvel, melylyel lm mi nyújtjuk! 
Szivünket egy érzelem hatja á t : a magyart jellemz  lelkesedés, s egy vágy, a 
lelkesítés: közösen legjobb er nkkel szolgálni a magyar kuliurát!

Pécs, 1894. junius hó 21-ik napján.

Ágh Timót dr.



BEVEZETES.

DON 50 évvel ezel tt az orvosok és természet vizsgálók VI. vándor 

dia ran ya» czimmel emlékiratot nyújtott át nekik. Ez emlékiratnak czélja voll 
Pécs vendégeivel megismertetni Baranyamegyét s annak székvárosát Pécset.

A megye földrajzi ismertetése és történeti vázlata foglalja le a m  leg 
nagyobb részét; Pécs városának csak mellesleg jut hely e könyvben. Azóta 
félszázadot fordult az id  kereke, s a monograpliiai irodalom akkori és jelen 
állapota között óriási különbség keletkezett, s fájdalom, ez emlékiratnál ki 
merít bb m  Baranyáról máig sem jelent meg. — E klasszikus föld teljes 
monográfiájának megírására máig ki sem vállalkozott.

A mit egyes történetkedvel k és dilettáns helyi történettudósok össze- 
jegyezgettek, egészben véve is nem sok, kulturtörténelmi értéke minimális, mert 
vagy elszórtan lapokban jelentek meg. vagy kéziratban hevernek.

De ünnepre készülünk! Ezer éves múltját fogja megünnepelni a magyar! 
Tehetné-e méltóbban, mint e föld minden talp alattnyi részének teljes megismer 
tetésével? Ez fogja meghozni Baranya és Pécs monográfiáját is.

Mid n 50 év múltán újólag szerencsés e város e tudós társaságot falai 
közölt üdvözölni: Pécs városát jelenében akarjuk mélyen tisztelt vendégeinknek 
bemutatni. Ismerni e várost jelenében, mindenkinek vágya, ki annak törté 
nelmét ismeri, vagy csak egyszer is megfordult e vidéken. Helyesen ismerni 
mindent, mi a hazát illeti, az épszivü hazafinak oly természetes vágya, mint 
tudni: kik és min  állapotúak azok, kikkel   legközelebbr l érintkezik.1 E vágy 
kielégítésére való törekvésünket hirdessék e lapok, melyeknek legtávolabbról sem 
czéljuk Pécs vagy Baranya monográfiájául tekintetni.

gy lésükre Pécsre jöttek, els  Ízben lépvén e megye földjére, Pécs 
városának fenkölt gondolkozásé püspöke, Nagykéri Scitovszky János

2 Hunl'alvy : Egyetemes földrajz 2ü(5. lap.
1



A Dunántúl mindenkor nagy jelent ség  volt. Ez az ország legkisebb, de 
legdúsabb vidékeit foglalja magában. Benne a megélhetésre, a népesedés és 
m vel désre a legkedvez bb természeti állapotok vannak egyesiive.

Mid n e lapokon Pécs városára vonatkozólag ennek bizonyitékát akarjuk 
adni, egy c-zél lebeg szemünk el li : érdekeltséget leejteni e ritka fényes múltú 
föld iránt.



Földrajzi és történelmi rész.





Pécs földrajzi fekvése, hegyei, azok alakulása, vizei, éghajlati viszonyai, 
rövid története, kiterjedése, felosztása, utczái, terei, népesedési viszonyai, 
szaporodás,- eredet,- nem,- kor,- esaládi állapot,- vallás,- m veltség,- 
nyelv- és foglalkozásra nézve, a lakosság általános jellemzése, szokások, 

népviselet, ünnepi játékok, babonák.

PÉCS1 2 szabad királyi város Baranyavármegyének székvárosa a megye észak 
nyugati felében az északi szélesség 46° 3 ' 43-2“ és a keleti hosszúság 
35° 55' 48“ alatt fekszik.3

A Mecsekhegy déli lejt in nyugat-keleti irányban terül el. Fenn a Mecsek 
magaslatát bükk- és tölgyerd k koszoruzzák. Lejebb hatalmas területen nyúlnak 
végig a pécsi sz l hegyek, melyek aljában mintegy menedékhelyen állt és áll 
ma is.

Dél (elé keskeny lapály határolja, mely kelet és nyugat felé kiszélesedik, 
de dél felé közvetlen a város alatt csekély kiterjedéssel bir, mert már 1 klmnyi 
távolban dél felé a siklósi hegyláncz lassan emelked  el hegye kezd dik.

A nyugatról hazánkba nyomuló hegyek a legszebb domborzati alakulatokat 
mutatják, melyek érdekesek lájképilcg, érdekesek a lakosság életére való be 
folyásukban.

A keleti alpok belépve hazánkba, leszámítva a határmegyéknek különösen 
nyugati felére es  ellapultságát — felemelkedve 3 irányban húzódnak tova:

a) északra (Osztrák-Stájer határhegységek),
b) észak-keletre (Bakony-Vértes-Pilisi hegyek),
c) keletre (Pécs-Siklósi hegyek).
Bennünket e helyt ez utóbbiak érdekelnek.

1 A régi rómaiak Sopiánd-nak, II. Szulejman török császár «földi paradicsomnak» 
nevezte.

Sscissky 5 templomától származtatja nevét: Péts, Pét, Pente, Quinqne Ecclesiae. 
«Urbs episcopális a qninque basilicis denominata.»
Joannis Tomka Szászky: Introductio in Geographiam. Posonii 1777.
2 Forrótól.

Páristól: 15° 55' 48" azaz 1 óra 3 perez és 43 másodpercz.
Budától: Ny. h. 0° 47' 13" azaz 0 óra 3 perez és 8 55 másodpercz. (Gellérthegy.)

Pécs fö ld ra jz i 
fekvése.

heffj'«1»
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A Pécs Siklósi hegyek a keleli Alpok déli feléb l válnak ki. Hazánkba érve 
nagy változatosságot mutatnak. Baranyáig szelíd hajlású dombok, erd s — nem 
magas — hegyek, szép alakú völgyek, termékeny lapályok váltakoznak rajta. 
Baranyában kelet-északkeleti irányt vesznek s szeszélyesen majd felemelkednek, 
majd ellapulnak. Ezen szeszélyes váltakozást mutatja a f gerincz is, mely átlagos 
magasságát Pécs környékén tartja meg legtovább.

A baranyai hegyek a nyugati határon majd a megye egész szélességében 
terjednek ki, kés bb vizszinles tagoltságukban mintegy kiékülnek, a mennyiben 
egyes hegysorok teljesen ellapulnak. Pécsen túl Baranyán, Tolnán keresztül 
Szegsárd és Báttaszékig úgyszólván csak a f gerincz folytatódik, — ez is irányt 
változtatva — melyre az el-elmaradozó hegysorok végs  kiemelkedései szelíd 
dombként hajolnak.

A baranyai hegyek Pécs környékén mulatják a legszebb geológiai alaku 
lást, s az itt huz dó f gerincz legtömegesebb hegységér l az egész hegyláncz 
Mecseknek neveztetik.

Az összes baranyai hegyeket délr l a délbaranyai Dráva - menti lapály, 
északról a Kapos csatornát környez  síkság és a szászvári, nagy-mányoki, 
bonyhádi siklóid határolja.

A f gerincz hosszasága 45 kilométer, magassága 400 és 600 "'/ között 
ingadozik.

A keleti alpok ezen végkiágazásait összes hegysoraikkal együtt 3 csoportba 
oszthatjuk, u. m. a) északiakra,

b) közbens kre,
c) déliekre.

Az északi részhez azon hegyek tartoznak, melyek a Kapos csatorna men 
tén húzódnak keletre; déliek, melyek közvetlen a drávai lapály fölé esnek; — 
a közbens k legkiágazóbb hegysoraikkal e kett  között nyúlnak el.

A déli ágba esik a Mecsek, mely bennünket e helyt érdekel. Csapása 
nagyban összevág az Alpok és a Bakony f csapásával, iránya a tulajdonképeni 
Mecsek végéig keleti, innét észak-keleti.

A pécs-barcsi vasúton j ve, Somogy keleti szélét l kisérnek bennünket a 
Mecsek nyugati el hegyei, melyek a csiyolyafai erd  észak-keleti felében érik 
el legnagyobb magasságukat (263 mj). A Helyesfa és Bü/ckösd között von 
ható egyenesnél teljesen ellapulnak s a szemközt keletre emelked  hegyekkel 
szép völgyet képeznek, melyben 121 ‘"f magasságban fut végig a pécs-buda- 
pesti magyar állami vasúti vonal. Az emelkedés újból Cserdi és Megyefámái 
kezd dik s a megyefai hegyben már 256 ”/  magasságot ér el. E hegység 
észak és délfelé való elágazásaiban a 300 ”*/-t alig éri el, s t néhol 150 m]- 
nyire sülved. De egyenesen keletre nagy változatosságot mutat. Nagy emelke 
dések mély völgyekkel váltakoznak. Itt következnek egymásután a Melegmalom
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(365 mj) és a Hegytet  427, 404, 437, 402 és ' 411 nJ magas csúcsaikkal. 
Ezen túl az emelkedés még nagyobb.

A Hegytet t a Szent Jakab hegyt l elválasztó völgyön túl a hegység már 
542 ’"/, — illetve 554 mj -nyíre emelkedik. A Szent Jakab hegy 002 ”j  magas. 
Egyik dél-kelet felé es  csúcsa még mindig 558 “/  magas, s ett l szelíd iv 
alakban ereszkedik le Patacs leié. E begyet a tulajdonképi Mecsekt l dél-keletr l 
a Szentkuti völgy választja el, északra pedig a Vöröshegy (523 mj) köti össze 
a llózsahegygyel, melynek egyik platószerü kiszélesedése a Itemeterét (417 "/). 
Ezen túl keletre emelkedik az egész hegyláncznak nevet adó MecsekA A sarló 
idomú f alakulatnak egyik csúcsát a dél-keleti félben emelked  403 m/  magas 
szent Bertalan hegyfok képezi. Ett l nyugatra emelkedik a M isina2 (534 mj) 
és a Türbös.

Tovább észak-nyugatra legnagyobb magasságát a lapisi kunyhótól dél 
keléinek fekv  612 "/ magas Tubesz kúpban éri el. Innét 9°-nyi eséssel eresz 
kedik a lapisi kunyhó mögé s több irányban elágazik.

De térjünk vissza a f gerinezre, a Mecsekre,1 * 3
Ez a Misinán túl északra, észak-keletre, keletre és délre számos ágat 

bocsájt ki magából.
I. Az északi a régi kaposvári ut mentén a Mánfa és Bános közti határ 

dombhoz vezet, vízválasztót képezvén a Büdöskut völgy és Zsidóvölgy között. 
Magasabb csúcsai 429 mf  és 517 rnj  magasak.

II. Az észak-keleti a tulajdonképi f hegyláncz. Ez ivalakban nyúlik a 
Lctics felé és közben-közben hosszabb-rövidebb térségen, a délr l meg észak 
ról benyúló mellékgerinczek által mintegy lenyomva, a 483 A  pont el tt leg 
nagyobb magasságát 488 mj- ben éri cl. Közvetlen a kozári kunyhó mögött 
magas nyerget képezve a mánfai 444 mf  magas határdombig nyúlik.

III. A keleti ágnak a 'Pettyér l a Demir kapuhoz vezet  szakadék vet 
véget. E szakadékon túl tetemes magasságban folytatódik, mígnem hol mere 
deken, hol szelíden a kolóniái völgybe vész.

IV. Dél-kelet felé végs  emelkedése a llaviboldogasszony hegykúp, me 
lyen túl fokozatosan lejt södik, mígnem a budai vámnál és a Zsolnay gyárnál 
lev  homokbányáknál a völgybe megy át.

A Mecsek tetejér l bármerre nézünk,’a dombok egész sorozatát látjuk a 
f gerinezre d lni. így hajolnak reá délr l a magyar-üröghi, deindóli, bálicsi, 
kis- és nagy-szkókói dombok. Kelet és észak-kelet (elé a dombpárok képezte 
ismeretesebb völgyek: a kantavári, hangyás, lámpás, szikii, káposztás és nagy 
bányai f völgy. Dél-keletr l a kakasdomb, mely kelet felé a tettyei platóba 
sülyed, melynek északi határa a f gerincz által képezett sziklafal.

1 Városi birtokot képez  részének magassága 292 és 612 "/ között váltakozik.
3 Misina =  egórliegy.
a Török eredet  szó.
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A hegység 
ku lása .

A Mecsek déli felében mint különálló hegyet a Német-Ürögh-Szentkuti 
völgy keleti pontján álló Makár hegyet említhetjük, mely csak észak-kelet felé 
függ össze a Mecsekre délr l hajló dombokkal.

A pécsi hegység eltekintve fest i vidékét l és azon gazdasági értékt l, me 
lyet erdei, bányái és sz l kkel borított hegyoldalai képviselnek, kevésbbé jelentékeny 
kiterjedése daczára, méltán vonja a geológus figyelmét magára.1

Hegyrajzi tekintetben ezen, a magyar alföld Duna és Dráva között lev  
részéb l, meglehet s elszigetelten kiemelked  hegység hegyzömnek látszik. — 
Valójában hegyláncz, mely déli irányból ható er nek köszöni létét.

Ha a hegység két végét összeköt , Megyefától Mányolcig terjed  egyenes 
vonalat tekintjük, iránya délnyugat-észak-keleti. Teljes hosszúsága 45, legnagyobb 
szélessége 15 Km.

A hegység, a Tött st l délnyugatra fellép  dyastól, az Újbányán észlelhet  
Maim - rétegig, hatalmasan kifejl dött mesozoi képz dményekb l áll; mig a 
párkányhegységet, mely majd közönként és szaggatottan a mesozoikus födüjén 
többé-kevésbbé feltolódik, majd pedig a mesozoikus hegység roncsaiba — reájok 
települvén — öbölszerüen belenyulik, harmadkorbeli mediterran és szarmata-rétegek 
képezik.

A nagyon elterjedt l sz és alluvial takarók, magasabb hegyormokon is 
észlelhet k.

Pécs városától délnyugatra, K vágó-Szöll s mellett, a vörös fels -dyasi, 
úgynevezett jakabhegyi homokkövön fekv  Jakabhegy; a hegyláncz hosszának 
megközelít  felezésében, közel Pécshez, a triaskorbeli kagylómészben lev  Mecsek- 
hegy; — végre Pécst l északkeletre és Pécsvárad mez várostól északra, közép- 
liasbeli márgán fekv  Zengö-csúcs, képviselik a legmagasabb mesozoikus hegy 
csúcsokat.

E csúcsok a hegyláncz déli hosszúsági határának közelében fekszenek és 
tektonikájok után Ítélve, a már említett — hegységet alkotta — délr l jöv  
er vel szemben hatalmas torlódási csomópontokat képviselnek. Tenger feletti 
magasságuk 600 m.-nél valamivel nagyobb és a szomszédos lapályt 400—450 
m.-nyi szintkülönbséggel uralják.

A Pécst l déli irányban, körülbelül 25 egész 40 Km.-nyi távolságban észlel 
het  mészk feltörések; igy például a villányi, melynek k zetlapjai 70—75°-kal 
dél felé d lnek és a pécsváradi lel helyhez hasonlóan Belemnites paxillosust tar 
talmaznak ; valamint, 9 Km.-rel a déli fed  felé. a beremendi caprotin-mész, 
mely a Karszt-hegység megfelel  rétegeire emlékeztet — ép igy a turonyi, siklósi 
stb. mészk feltörések réteggyür dései, a pécsi f hegyláncz gy r déseivel egy 
eredetre vallanak. Valószín , hogy ezen el hegységek legnagyobb része a Duna 
és a Dráva áradmánya által teinettelett el.

1 E hegység geológiájáról a II. részben lesz szó, e helyütt alakulásáról akarunk meg 
emlékezni.
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Ezen antildinális hegységrész a Tött s melletti fels -dyastól a vasasi 
középliasig a mesozoikus korszak régibb képz dményeit foglalja magában.

E rész a fiatalabb mesozoikus rétegeket — hastól maimig — foglalja 
magában. A középlias alkotta tekn szegélyt l befelé, a fels -lias, alsó-, közép- 
és fels -dogger és végre az Újbánya melletti födíi középpontban titoni-mészlcö 
vagy maim található. A tekn  szegélyét képez  lias néhány pontján és pedig 
Mányók, Várallya, Szászvár, Kárász és Komló községeknél kisebb kiterjedés , 
de igen érdekes szénel jövetel ismeretes. Petrografiai tekintetben e pontok az 
alsó hasra emlékeztetnek; kövületek híjában azonban e rétegek kora meg nem 
határozható.

E rétegek általában 0'5 m. legkisebb vastagsággal biró, váltakozva fekv  
homokk  és agyagpala padokból állanak, melyekben megkövesült Araucarites 
törzseket találhatni.

Az alaprajzában tojás alakú dyasmag hosszabb, kelet-nyugati irányában. 
K vágó-Sz ll st l — mely helységt l nyugatra a mag legnagyobb, 3— 4 Km.-nyi 
szélessége észlelhet  — Szent-Dómján puszta felé kihegyez dik és köpenyének 
rétegroncsaival a környez  síkság áradmánya alatt elt nik.

Igen durva quarczkonglomerát által képviselt verrukánó és jakabhcgyi homokk  
határolják minden oldalról a körülbelül 9 Km. hosszú és 192 óra csapással biró 
magvat.

Világosan látható, miszerint a iverfcni pala és kagyló-mész — mely rétegek 
er sen elmosottak, s t némely helyütt tökéletesen hiányzanak — szintén részt- 
vesznek a mag köpenyalakú településében.

A mellett, hogy egy köpenyalakú településsel biró réteggy r déssel állunk 
szemben, mely egyoldalú, déli irányból ható er nek köszöni létét, nemcsak 
a dyasmag rétegzése és tektonikája szól, hanem azon másodlagos zavargások 
is, melyeket a magtól keletre, a reátelepül  hatalmas képz dményekben észlelhetni.

Kiemelend , hogy a szénfekveleket magába záró has-rétegekben konstatált 
számos elvetés egész világosan és határozottan közös származásra és alkotó 
er re utal, mely a szénrétegeken kívül, t lök nyugatra keresend  és igy 
az ott lev  hegység bels  szerkezetének és a köpenyalaku településsel biró 
réteggyür désnek megértéséhez úgyszólván következtet leg vezetnek.

K vágó-Szöllös és Tött s között, vagy az utóbbi helyt l nyugatra, észak 
déli irányban fektetett sik a réteggyür dés dyas magját és az ezt követ  kö 
penyrészeket rendesen metszi. E keresztmetszet minden kétséget kizárón az 
antiklinalis gy r dés mellett bizonyít, mely egyszersmind a dyasmagot is kül 
színre hozta. Ha a mag K vágó-Szöllös melletti, keleti széles oldalivét tekintjük, 
akkor az említett gy r dés képe még világosabbá válik. A mag k zete e keleti 
részben töretett leger sebben össze és egyszersmind a legnagyobb települési za 
vargásokat mutatja. A verrukánó és jaJcabhegyi homokk  12  Km. sugáru övvel 
veszik itt körül a dyasmagot, tökéletessé tevén igy annak körülzárását. A mag
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közelében lév  eme két képz dmény elszakított rétegfejei, mint magasan fel 
nyúló párkányroncsok mutatkoznak, melyek annak kelet felé kidomborodó 
szegélyét pontosan követik.

Miután Kövágó-Szöllós mellett, mely helynek tengerfeletti magassága 311 
a jakabhegyi homokk  a legmagasabb csúcsig 600 m. tengerfelelti magas 

ságig emelkedik; miután továbbá a mag legnagyobb szélessége említett hely 
alatt fekszik, azért a mag legnagyobb elevacziója is itt keresend .

Tekintetbe véve, hogy K vágó-Szöllös a legnagyobb elevaczió közelében 
fekszik, nem ejthet csodálatba azon körülmény, hogy a mag ezen keleti részé 
nek k zete er sen össze van törve, és szemmel látható, hogy a k zet ezen 
ehlarabolása az ellentálló hatalmas tömegek közelében nagyobbodott.

A mag e keleti kidomborodásának megfelel leg a köpenyalaku település 
kelet felé következ  részei i s : verrulcáno, jaJcabhegyi-liomoJcIcö, wcrfcni-pala, 
lcagglómész, rhüti-homokka, alsó lias, s t még a szarmata-emelet is mutatják, 
hogy a pécsi Havi-boldogasszony templomától egész a dunag zhajózási társaság 
bányatelkén lév  Schroll - almáig nyúló részükben a hatalmas kihajlitásban 
részt vettek.

A határozottan ivszerü keleti irányú domborodást — mely a K vágó- 
Sz ll s melletti mag görbületének tökéletesen megfelel és 8 hatalmas, összesen 
körülbelül 8ya Km. vastag képz dményen észlelhet  —  a mag gy r désének 
mechanikai eredményekép kell tekintenünk ; a mennyiben ezen képz dmé 
nyeknek, épugy mint egy délr l sugárirányában igénybe vett rugalmas Ívnek, 
a ható er re mer legesen, keleti irányban ki kellett térniük. Az anliklinalis 
gy r déseknél beálló oldalfeszülés már többször mutattatott ki — úgy föld 
feletti, mint föld alatti pontokon - de oly mintaszerüleg, mint a jelenlegi eset 
ben, a természetben valószín leg csak kevés helyen található.

Ezen hatalmas és magasan feltornyosodó domborodással szemben a mag 
nak K vágó-Szöllüstöl nyugatra es  része elmúlásnak és legnagyobb részben 
elmosatásnak van alávetve.

A Kövágó-Szöllós és a Dunag zhajózási-társulat bányatelepe között kelet felé 
kidomborított hegységrészben felt n  mechanikai jelenségek azt bizonyítják, 
hogy itt egyszerre két er  m ködött; és pedig a déli irányból ható fels  
mely a dyasmag gy r désének egyáltalán és els  sorban szolgál alapjául — és 
az ebb l ered  keleti oldalnyomás, mely a képz dményeknek a nevezett bá 
nyatelepig észlelhet  kidomborodását, továbbá Bányatelept l Vasasig — a lias 
rétegekben el forduló számos elvetésnek irányát eredményezte.

Az említett két f er  m ködése és mechanikai tendencziája különösen 
azon — délr l a Tettyc síkjától északra a Türbös csúcsáig terjed  — 2 Kim 
nél hosszabb és meredek kagylómész-iv, a külön is látható másodlagos zavar 
gásai által Válik jól érthet vé.
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Szintén e két er  eredményének tudandó be azon két elvetés, melyek a kagyló- 
mész-ivben észlelhet k — és egyenes irányban a közvetlen szomszédos szénkép 
z dményre is áttérnek. Megjegyzend , hogy ez esetben a kelet felé irányuló 
összetev  volt nagyobb. Az említett két elvetés párhuzamos — 4 óra — csa 
pással és dél-kelet felé irányuló konkordans d léssel bir. Az északibb elvetés 
az úgynevezett András-aknai f elvel vel — mely a keleti er  f eredménye — 
azonos.

Miután a szénképz dmény a föld alatt megvilágitott számos zavargás 
miatt ugyanazon csapással bir, úgy azok közös mechanikai eredete nem von 
ható kétségbe. A her taiani kagylómész-ívtöl a vasusi Thommen-aknáig konsta 
tált csapásközösség, az elvetések tekintetében, annál is inkább felt n , miután 
a körülbelül 300 m. vastag szénképz dmény számtalan k - és szénlencséb l 
áll, melyek annak mechano-lizikai tekintetben igen változó jelleget kölcsönöz 
nek. Csakis egy szerfelett nagy er  létesíthetett a fennálló viszonyok között az 
említett csapásokra nézve ily egyöntet séget.

Ily er nek tekintend  azon, a dyas-maggal biró gy r dés déli f erejével 
összefügg , kelet felé ható er , mely a K vágó-Sz ll s és a dunag zhajózási 
társulat Bányatelepe között létez , 8 hatalmas képz dményt érint  kidomboro- 
dást és e képz dmények kétszeri irányváltoztatását eredményezte.

Bányatelepnél és Vasas falunál észlelhet , a képz dmény csapását illet  
kétszeri, majdnem derékszög  irányváltoztatás, — szintén keletre ható er  
megnyilatkozása. Az András-aknától délre fekv  képz dményszárnynak eltér  
települése láthatólag a kagyló-mész ívéhez (Misina, Bertalan, Tettye) alkalmaz 
kodott és evvel együtt a keletre ható er  f eredményekép tekintend  András- 
aknai f elvet  kelet felé szintesen kitolt részéhez tartozik. A rétegek említett,
Vasas melletti csapásváltozása, a föld feletti és alatti jelenségek kapcsán, szin 
tén a kelet felé ható er re vezethet  vissza.

A pécsi hegyláncz általános tektonikája azon említett réteggy r désen alap 
szik, melynek másodlagos mechanikai hatása, úgy a föld felett, mint az alatt, 
délnyugatról északkelet felé, egész Újbányáig észlelhet .

Nagyon valószín , hogy a pécsi réteggyür dés a t le körülbelül 3J/a hosz- 
szúsági fokkal keletre és 1 szélességi fokkal délre fekv  oravicza-steierdorfi 
réteggy r déssel egy rendszerbe tartozik; azaz a közös jegeczes alapk zet 
geológiai tekintetben egyidej  mozgásából — mely által a mélyen fekv  szén 
képz dmény a földszinre hozatott — származik.

Pécs városának forrásairól szólva bátran elmondhatjuk, hogy kevés város Pécs forrásai, 
van hazánkban, mely viz dolgában oly kedvez  viszonyok között volna, mint 
városunk.

Pécs földrajzi fekvésének, hegyei geológiai szerkezetének, természetes kö 
vetkezménye azon számos forrás, mely határában magasabb és mélyebb szaka- 
dékaiban, völgyeiben felbuzog. Ha a Mecsekhez délr l támaszkodó dombok völ-
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Pécs ég h ajla ti 
v iszonyai.

gyeit sorba veszszük, egymás után nevezhetjük meg a közismerelü forrásokat, 
a milyenek a Csoronika, Förster, Kelemen, Bcílics, Szent-János, Petrezselem, 
Szeminárium-, Püspökmalom és Kniffer-források. Az összes források száma a 
százat túlhaladja. Vizb sége mindegyiknek jelentékeny.

Az összes pécsi források között a legnevezetesebb az. mely a Tettye-plató 
fels  észak-nyugati felében kagylómész-katlan-féle szélesbitésb l tör el . E forrás 
a Tetlye-forrás, melynek nagy vizb sége miatt Pécs város történetében nem kis 
szerep jutott.

Régebben a hegyr l való lefolyását a mindenféle malmok egész sora 
kisérte, azután a völgyi csatornában patakként folyt lova. Ma vizének nagy része 
a tettvei nagy víztartóba gvüjletik s az uj pécsi vízvezetékhez a legtöbb vizet 
szolgáltatja. (Eásd alább.)

Vize alulról száll fel.
Meszet nagy mennyiségben tartalmaz, melynek eredményét a régi csövek 

ben lerakodott mészrétegben szemlélhetjük.
Vizb sége nem állandó. Néha roppant mennyiségben önti a nagy víztartóba 

s a maradék zúgva ömlik a mélyebb helyeken végig a csatornázás alatt lev  
Fekete-vizbe; máskor jelentékenyen megapad. Ez apadás telte szükségessé az 
uj vízvezetékhez több forrás kombinálását.

Az es zést igen gyorsan megérzi.
Az észak-keleti és északi völgyek szintén ily gazdagok forrásokban. Neveze 

tesebbek a kantavári, liangyási, lámpásvölgyi és a szikilvölgyi hármas forrás.
Említést érdemel a köszörgödöri forrás is, minthogy vize a Bányatelep 

vízszükségletének jó részét fedezi.
Messzebbre nyugaton a büdöskuti vülgvbcli forrás és a zsidóvölgy mellék 

ágaiban található 2 forrás érdemelnek említést.
Felemlítjük még a város dél-keleti szélén lev  Balokány-forrást és az 

ett l nyugat, dél-nyugatra es  Jíatfaras^-forrásokat. Mindkét helyen a források 
vize felszálló.

A Balokány-forrás vizmenyisége egy mellette lev  természetes vízgy jt be 
ömlik, ez a Balokány-tó. Vizb sége épúgy, mint a Madarász-forrásoké, elégséges 
a mellettük épített uszodák ellátására.

Itt kell felemlítenünk a sertéshizlalónál fúrt artézi kutat is, mely csekély 
mélysége mellett állandóan nagymennyiség  vizet szolgáltat.

Geologiailag érdekes feltárásokat mutat a sátortáborban fúrás alatt lev  
artézi kút, mely habár 500 m/  mélységet már meghaladott, felszálló vizet 
eddig nem eredményezett.

Ha városunknak h  képét akarjuk adni, a klimatológiai viszonyokról sem 
hallgathatunk. A népek m vel déstörténete fényesen igazolja, hogy azon kü 
lönböz  természeti tényez k között, melyek az emberiség m veltség fejl désébe 
befolynak, els  helyen az éghajlat áll. Ezt er síti Reclus is, mikor igy szól:
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»Mid n Nyugat-Európa és Észak-Ámerika czivilizált népei büszkén saját érde 
mükül emlegetik az általuk elért nagy haladásokat, megfeledkeznek arról, hogy 
mily hatalmas rész illeti ebb l az   kiimájukat.«

Ismeretes dolog, hogy az éghajlati viszonyok azon hely földrajzi fekvé 
sével, talajának geológiai szerkezetével és tengerszin feletti magasságával szo 
ros összefüggésben vannak.

Pécs a Mecsek-hegy déli lejt jén hosszában fekszik. Már fekvése sze 
rencsés. A nap sugarainak egész nap ki van téve. Mig az északról határoló 
Mecseft-hegység a h vös északi szelekt l jó részben védelmezi, addig délfelé 
nyílt völgyek határolják, melyeknek magaslatai nem képesek a déli enyhéi)!) 
loveg mozgást t le elzárni.

A Mecsek-hegység ép úgy mint dombjai geologiailag oly k zetekb l álla 
nak, melyek a meleg elnyelésére ép úgy mint a fejl dött meleg megtartására 
egyaránt alkalmasak.1

Fekvése felföldi. Legmélyebb pontja a pályaudvar 113.74 m/-nyire van az 
adriai tenger színe felett. Dél felé lejt  magas fekvés  mészhegyeinek köszöni 
Pécs kit n  borait.

A rendelkezésünkre bocsájtott adatok2 1884-t l 1893. deczember 31-ig 
szólnak. A számadatokból levont végeredményeket közöljük e helyt.

Pécs éghajlata melegebb, mint hasonló szélességi fok alá es  más vidékeké.
Enyhe leveg je a vegetatióra a legalkalmasabb. A vegetalió gyorsan induló 

és tarlós.
10 év alatt az átlagos h ség maximumát és minimumát, valamint a 

barometrum állását redukálva 0- és a tenger színére a következ  táblázat 
mulatja :

1 A mész sokféle gúznemeket fejleszt, melegíti és kövéríli a földet, jótékony befolyás 
sal van a légkörre nagy mennyiség  szénsav kifejlesztése által. Haas: Baranya 16. lap.

2 Hivatalos meteorologiai megfigyelések Pécsett nem történnek, ily adatokkal tehát 
nem rendelkezünk. A központi meteorologiai hivatal a megfigyel  állomást a nem messze 
keletre fekv  Kolóniában helyezte el s az ott megfigyelt tényeket alkalmazza városunkra is. 
Helytelenül, mert Kolóniának, ha csak földrajzi fekvését nézzük (völgykatlanban fekszik, 
Pécst l magas hegy választja el stb.) világos, hogy Pécscsel teljesen azonos meteorologiai 
viszonyai nem lehetnek.

A kolóniái feljegyzéseket nem alkalmazhatván, e kérdésben hallgatnunk kellene, ha a 
pécsi káptalan tudós kanonokja: nagyságos dr. Dobszay Antal úr sok éven át tett megfigye 
léseit rendelkezésünkre nem bocsájtja.
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É  V
H mérsék C°. A barometrum 

állása redukálva 
0- és a tenger 

színéreMaximum Minimum

1884 +  16.2 +  0.54 756.44
1885 +  17.82 + 3 .33 754.73
1880 +  16.6 + 3.24 761.45
1887 +  10.88 + 4 .1 761.60
1888 +  15.1 + 2.38 761.56
1889 +  15.84 + 3.68 760.72
1890 +  15.47 +2.79 761.84
1891 +  18.51 + 7 .3 761.87
1892 +21.08 + 0.77 757.8
1893 +  17.83 +2.01 756.5

10 évi átlag +  16.53 +3.01 759.33

Az évi maximum e táblázat szerint legnagyobb volt 1891- és 1892-ben. 
E két év nagy szárazságáról sokáig emlékezetes lesz. A minimum 1881-ben 
és 1892-ben volt a legnagyobb, a mely 2 év, hosszú és nagy hiclegü tele által 
vált nevezetessé. A 10 évi átlag kellemes meleget és enyhe hideget tüntet fel. 
Joggal mondhatjuk tehát, hogy Pécs a mérsékelt öv melegebb id járású helyei 
közé tartozik.

A tavasz és nyár nem fokozatos átmenet .
A négy évszakról a következ ket jegyezzük m eg:
A tél rendesen rövid, alig 2—8 hónapra szorítkozik. Leghosszabb volt 

1890— 1891-ben. Október hóban már 0 alá szállt a minimális h mér , s — fokot 
mutat 1890. november, — deezember, — 1891. január — és februárban, 
s ugyanezen év 3 utólsó hónapján a minimális megint 0 alá száll.

Megemlíthetjük még azt is, hogy a telek néha egészen havatlanok. A hó 
ritkán állandó.

A tavasz rendesen rövid. Alig hogy a tavasz kellemes leveg jénél a te 
nyészet megindult, ápril végén már nyári melegek járnak. Májusban már gyak 
ran 20° C. fölé emelkedik a maximal mér .

Az  sz Pécs legkellemesebb évszaka s váltakozva majd hosszabb, majd rövi- 
debb tartamú.

E 8 rövidebb évszakkal szemben rendesen hosszú nyár áll. Szeptember 
még nyári forróságot mutat. 1892. október hóban a maximál még mindig 20°-on 
felül jár (23-7° C.), 1891-ben november is 18-l°-ot mutatott.

Nagy hidegek ritka évben fordulnak el , ellenben a h mérsék fölöttébb 
magas állása minden évben ismétl dik. Legmelegebb volt az 1891-ik esztend , a 
mikor a h mérsék maximuma
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áprilisban • ■ • • • • ■ 19-4° e
májusban • • • • • ■ • 27-2° »
júniusban • • • • • • • 29-4-0 »
júliusban • • • • ■■ • • 29-7» »
augusztusban • • • • • 25-3° »
szeptemberben • • • 28-3« »
októberban • • • ■ • • 20-9°
novemberben • • ■ • ■ 18-10 »

Érdekes az is, hogy az 1893-iki február havi — 12-2°-ot nem számítva a 
legnagyobb hideg is 1891-re esik. Január hóban — 11 2 mulatott a minimális 
h mér , februárban — 8-3° C. Októberben már ismét 0 alá’ sülyed s lejebb 
száll az év vége felé fokozatosan — 2 6, — 3 7 , — 8-7. A maximum és 
minimum közötti különbség ez évben a legnagyobb, a minek a? közegészségre 
szomorú következményei voltak.1 Igaz, hogy ez évben volt a legnagyobb szá 
razság s a leghoszabb tél is. A ködös napok alig jöhetnek számításba, á mit 
szintén városunk fekvésének köszönhetünk. De a délibb részek közelében lev  
pécsi viz nedves környéke igen gyakran burkolja ködbe a város mélyebben 
fekv  részeit.

Az említett lapályba gy lnek a pécsi és a barakk feletti vízválasztó ösz- 
szes vizei. E vizet a Feketcviz tavaszszal és  szszel egyáltalában nem, nyáron 
pedig nehezen lévén képes levezetni, az említett ködöket okozza.

Nagy zivatarok a meleg nyári napokban évenkint el fordulnak, de ren 
desen minden baj nélkül vonulnak tova dél felé. >

Adatainkat megel z  id kb l földrengésre is emlékszünk 1880-ban. A 
zágrábi nagy földrengés elgyengült folytatása volt s végig haladt egész Délma-' 
gyarországon, nálunk minden baj nélkül.

** *
Történetéb l legyen szabad röviden feljegyeznünk azt, a mi mai töké- rí rs története, 

letes megismerésére szükséges.
Pécs  slakói a kelták voltak, a kikt l Augustus római császár foglalja el.

Tiberius az egész Dunántúlt 2 részre osztja: fels  és alsóra, s neje nevér l 
Pannónia Valcrianá-nnk nevezi el, s Sopiana, á mai Pécs lesz Pannónia 
f városa.

A keltákban nem kovésbbé, mint a rómaiakban el kell ismernünk e hely 
szerencsés megválasztását.

Oly földrajzi el nyökkel dicsekszik, a min kkel kevés hazánkban. .
Helyzeténél fogva könny  módon volt er síthet  ép a határoló hegyek 

segítségével.
Az er sítésekhez maga a hegy a legjobb anyagot szolgáltatta.-
A szelidhajlásu hegyek, s még inkább a délr l határoló síkság m velésre),T 

alkalmasak. ’ . , • <i
; ; ;f.r: Á'.n

x Ifbrfß

1 Lásd a III. »Közegészségügyi részt.
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A völgyek ölében b viz  források fakadnak.
Délr l tágas róna határolja, melyet a mecseki vizek közös levezet je szel 

hosszában.
Távolabb gömböly  domborzat következik, mely egész a Dráváig és 

Eszék városáig közvetíti az átmenetet.
Mind oly el nyök, melyek nagyon alkalmasak egy város jöv jének bizto 

sítására.
Gondoskodtak is róla f városhoz ill en. Jeles utakkal kötötték össze a 

tartomány minden részével. Itt lakott a »Dux«, s itt székelt az egész tartomány 
polgári kormányzója is.

Pécs e jeles tulajdonságai azóta sem változtak, s igy nem csoda, ha a 
rákövetkez  másfélezer esztend  viszontagságai sem tudták minden m emlékét 
s egykori virágzásának egyébb jeleit megsemmisíteni.

A talált régiségekb l pedig joggal következtethetjük, hogy Pécs — Sopi- 
ana, mindjárt a Krisztus utáni els  században az ipar, m vészet, tudomány, 
kereskedelem és keresztény hitélet tekintetében a római m veltségnek egyik 
igen el kel  góczpontja volt.

Pannónia 377-ben a hunoknak esett zsákmányul, a kikt l 427-ben ismét 
a rómaiak kezébe jutott, inig a rómaiak uralmát Atilla tette semmivé.

Utána különféle népeket látunk szerte barangolni Pannónia természet 
áldotta vidékein. A gepidák, góthok, longobardok és avarok egymás után járják 
kereszt l-kasul a római és keresztény m veltség maradványait is megsemmisítve,

Az avarokat 796-ban Nagy Károly törte meg. A meghódolt népséget 
letelepítette s számukat uj betelepítettekkel emelte.

828-ban a Pannóniába beüt  bolgárok Pécset is feldúlják. Az ezen id k 
r l szóló oklevelekben fordul el  el ször a Quinque Basilicae elnevezés, a mely 
b l a német Fünfkirchen, a szláv Pét és ebb l a magyar Péts lett.

Magyar kézbe Béla király névtelen jegyz je szerint 899-ben kerül.
A vezérek korában nem játszik szerepet. De els  királyunk Szent István 

elismeri fontosságát, mikor az egyik püspökséget itt alapítja.
Fontosságát többé egy királyunk sem vonja kétségbe. Salamon és Géza 

itt töltik az 1058. évi húsvéti ünnepeket. Nagy Lajos 1367-ben látogatott 
egyetemet állít fel Pécsett, melynek hallgatói a mohácsi csatában számot tev - 
leg vesznek részt. Ez egyetem utolsó nyoma az 1558-iki oklevelekben talál 
ható fel.

Mátyás és Ulászló meglátogatják s gyakran hosszabban id znek lalai 
között. Jeles f papjai élénk részt vesznek a politikában.

A mohácsi vész után a török látogatja meg, de bevenni nem tudja, míg 
nem 1543. julius 20-án összeharácsolt kincseit félt  gyáva  rsége önként adja 
török kézre. 143 éven keresztül viszi az igát a megyének, s t az egész ország 
nak nagy részével. E 143 év alatt sok vér öntözte földjét.
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Buda szerencsés elfoglalása 1686-ban Pécs visszavételének óhaját szüli a 
gy zelmes hadvezér lelkében.

Lothringern Károlynak terve sikerül. A törökök Szigetvárra menekülnek. 
Az itt maradlak felveszik a keresztény vallást s az itt lakó bosnyákokhoz sok 
külföldi sváb telepedik le.

A pécsi, Dráva- és Dunamelléki ráczok 1689-ben egyesülnek a katoliku 
sokkal, görög szertartásuk megtartása mellett. 1693-ban a katolikusoknak tett 
h ségi esküjüket megszegvén, a város határozatából kénytelenek elhagyni a 
várost. A püspöki urodalom igazgatójának engedelmével Ürögh határában tele 
pednek le s megvetik alapját a mai Rácvárosnak.

A 18. század elején a török igát is felülmúló keserves napok következ 
tek Pécsre.

1704-ben a kurucz hordák kezébe kerül, a kik 3 nap és 3 éjjel rabolnak 
és gyilkolnak. A segélyre siet  délvidéki ráczok kegyetlensége azonban az el  
lük menekül  kuruczokét is felülmúlta, mert most felhasználva az alkalmat, 
véres bosszút állottak korábban ki zött testvéreikért. Végre is az egész megye 
lakosságának sikerült csak ki zni e veszedelmes segit kel.

Ez id szakról mondja H in generális, hogy a kuruczok rosszabbak a tö 
rököknél, de a ráczok kegyetlenebbek a tatároknál.

1709— 1710. és 1739-ben kolera tizedelte meg a lakosságot.
De jött nyugalmasabb id  is. Szenvedéseit úgy a hogy kiheverve, Mária 

Terézia 1780. január 21-én kelt kir. leiratában felszabadítja a földesúri hatalom 
alól, a szabad királyi városok sorába emeli és megengedi, hogy a város falait 
vagy lebontathassa vagy kijavíttathassa.

*
*  *

A székesegyház és legközelebbi környékén (a mai belvárosban) volt min 
den valószín ség szerint a római Sopiana.1

A kereszténység els  századaiban az építkezés e területet alig haladta túl.
A falakon kívül gazdasági épületek állhatták csupán.
A tálakon kívül való építkezési kedvet bizonyára a kés bbi békés id k 

hozták meg.
A betelepül k száma is napról-napra növekedett s ezek, vagy mert nem 

fértek el a falakon belül, vagy mert a falakon belül való letelepedés tiltva volt, 
a falon kívül es  s építkezésre is alkalmasabb területeket foglalták el. Ilyenek 
voltak azon helyek, melyek a kivezet  f utak torkolatába estek; ezekr l ne 
veztetlek kés bb e városrészek.

1 Azon állítás, hogy a székesegyház római Castrum alapján állana, nem bizonyítható. 
A Castrum alatt valószín leg az egész fellegvár értend , vagyis az a külön k fallal kerített 
kis tér, mely a belváros észak-nyugati sarkában állott, a mint ez a múlt századbeli képeken 
is világosan látható. E tér déli-e körülbelül a sétatér fels  széléig, nyugatra a nyugati bástyáig 
és sánczig. északra a máig meglev  falakig, s keletre talán a legutóbbi id ig katonai rak 
tárnak használt káptalani épületig terjedt.

2
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így épült fel a budai, szigeti és siklósi városrész, a Budára, Szigetvárra 
és Siklósra vezet  országút mentén, s ez elnevezést máig megtartották.

E városrészek kezdetben nem lüggtek össze a középponti belvárossal, de az 
építkezés befelé csakhamar a falakig ért, melyeknek többé nem volt értelmük. 
E falak nyomai lielylyel-közzel ma is láthatók.

A mai Pécs a Mecsekhegy középponti gerinczének dombjain, illetve lejt in 
egész hosszában húzódik nyugatról keletnek.

Nyugaton a Malcárhcgy déli lábánál kezd dik s végz dik a Ilaviboldog- 
asszony-hcgy délkeleti leereszkedésénél. Szélességben való kiterjedésének gátul 
szolgál északra a Mecsek, délre a kevésbbé egészséges lapály. Legnagyobb hosz- 
szusága 4 Km., legnagyobb szélessége 2 Km.

A város maga 292    Km.-t foglal el, mig határával együtt 70-578 Q  
Km.-nyi területen fekszik.

A nyugat, dél és keleti irányban vezet  f utak végében állanak a vámok, 
a melyeken túl szintén történnek építkezések, különösen nyugat felé. Itt azonban 
még nagyobb területnek kell beépülnie, hogy a fenntebb említett Báczváros a 
szigeti külvárossal összeköttessék.

Tájképileg legszebb városunk a Siklósra vezet  országúinak a sátortábor 
fölé es  magaslatáról.

A ki e dombhátról szemlélte városunkat, el kell ismernie, hogy hozzá 
hasonló szép fekvés  város kevés van hazánkban.1 E magaslaü’ól minden szép 
ségében gyönyörködhetünk.

El ttünk terül el a város hatalmas dómjával s egyéb szép templomaival, 
nagy és kis épületeinek egész seregével. Mögötte a sz l hegyek nyúlnak el 
hosszában, melyek csak a közelmúltban zöld koszorúként övezték mintegy fején 
a várost, ma kopáran is szép látványt nyújtanak csinosan épített házaikkal és 
nyaralóikkal. Magas dombon nyúlik fel a Kálvária, mig távolabb keleten szép 
kúpalaku hegyen a Haviboldogasszony-kápolna nyújt pihen t a szemnek.

Az egész város 6 kerületre van felosztva, melyek a következ k: 
Belváros,
Budai külváros,
Szigeti külváros,
Siklósi külváros,
Rácz-város és 
Bányatelep.

A keletre egyenes irányban húzódó ulczákat a délr l északnak futó utczák 
majdnem derékszög alatt metszik.

1 »Pécs fekvése oly szép, hogy egy utazó sok évvel ezel tt az Alheneumban azt állitá, 
hogy az egész osztr.-magy. birodalom legszebb tájai között a harmadik helyet érdemli.« Haas : 
Baranya. 11. lap.
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Utczáinak száma 122, a melyekben jelenleg több mint 4000 lakóház áll.
Összes utczáinak hosszúsága együttvéve 37-9 Kim.

A várost 10 tér díszíti, a melyek a következ k: Terek.
Ágoston-tér. Nevét a közepén épült s korábban az Augusztinusok birto 

kában lev  templomától vette. A templom szomszédságában délr l a szép 
kétemeletes városi népiskola vonja magára figyelmünket.

Busa-tér. A temet  el tti nagy tér neveztetik igy. Környezetét szép épü 
letek képezik, melyek között nevezetesebbek a nyugati részen épült szép és 
nagy kaszárnyák, a gázgyár és középponti villamlelep. Közepén a városi híd 
mérleg áll.

Hal-tér. Az Engel-féle fürd vel szemben lev  kisebb tér viseli e nevet.
A halászok áruló helye.

Jókai-tér. A Deák-utcza torkolatánál.
Kórház-tér. A kórház mellett.
Majláth-tcr. A legszebb alakú tere Pécsnek. Háttérben az impozáns 

izraelita imaházzal, északról az Irgalmasok hatalmas bérházával. Fásitva min 
den esetre legkeresettebb tere lenne Pécsnek.

Szcitovszky-tér. A székesegyház déli szomszédságában. Fels  és alsó rész 
b l áll. A 3 sor fa állal árnyékolt fels részt széles lépcs k kötik össze az ifjabb 
fásitásu alsó sétatérrel. Mindkett  városunk legkeresettebb üdül  helye. A fels  
sétateret a szép, nem régiben felállított Szepessy szobor díszíti, melyet Pécs 
városának nagynev  jótev  s áldozatkész püspöke emlékének a város közönsége 
emelt. Az alsót keleten és nyugaton szép házak, délen az impozáns palotaszerü 
zárda-polgári leányiskola uj épülete díszesítenek.

Széchényi-tér. Szép fekvésénél fogva érdemel figyelmet. Keleties hatású 
kupolás templomával köti le a szemlél  figyelmét.

Tettye-tér. Hégi romjai valóban fest ivé teszik. Árnyas pihen i s szép 
tere kellemes pihen  és játszóhelye Pécs lakóinak.

Végül a vásár-tér.
Népesedés tekintetében Pécsr l érdekes adatokat közölhetünk. Az 1842-iki Népesedési

l u y f  I k

népszámlálás adatai szerint Pécs összes lakóssága 1842-ben volt 14,010 lélek; 
a szaporodást inkább bevándorlásnak, mint a születésnek tulajdoníthatjuk. 50 év 
alatt a szaporodás hihetetlen mérveket öltött. Ma Pécsnek háromszor annyi 1

1 Magassági összehasonlításra nézve itt közlünk néhány adatot:
A pécsi pályaudvar tengerszini magassága 11H74 */.
A városház kapuküszöbe 140*255 *>/.
A Szentháromság alsó lépcs je 14474 *.
A gimnázium alsó lépcs je 148 89 <g.
A belvárosi plébánia templom 149 66 */•
A püspöki bibliothéka 156 75 
Az énekiskola 161-217 
A tetlyei forrás 247 »/.
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lakója van mint 50 évvel ezel tt. A fokozatos szaporodást a következ  számok 
m u tatják :

1845-ben volt az összes lakosság 14,616 lélek.
1850-ben » » » » 15,318 »
1857-ben » » 17,447
1869-ben » » » 20,028 »
1880-ban » » » 28,702 »
1890-ben » » » » 34,067

Ily szaporodási arányt hazánkban ritka város mutat fel.

Az 1890-iki népszámlálási adatokat véve, esell Pécsett:

1 Km2-re 56 55 lakóház,
1 lakóházra 8-48 lélek,
1 lakásra 4-24 lakó,
1 intézeti háztartásra 50-00 lélek és 
1 családi háztartásra 3-70 lélek.

A viszonylagos népesség, különböz  években nyert népszámlálási adatok 
alapján, következ kép oszlott meg Pécsett:

1 Km*-re 1869-ben 336-10 lélek.
1 » 1880-ban 401-25 »
1 » 1890-ben 479-82 »

A szaporodás százalékban kifejezve kitett:

1869—1880-ig 20-28%-ot.
1880— 1890-ig 18-69 »
1869—1890-ig 42-76 »
1850— 1890-ig 122-40 »

Mely számadatokból az átlagos szaporodás lesz:

1869— 1880-ig 1-69%.
1880—1890-ig 1-73 »
1869— 1890-ig 1-71 »

Évi átlagos szaporodás 0-14%.

E százalék mint száraz számadat kedvez tlennek látszik, pedig ellenkez leg.

Ha pl. Magyarország városait a lakósság szaporodása szerint osztályoz 
nék, Pécs a negyedik helyen állana.

E pontban csupán Budapest, Újvidék és Temesvár el znék meg.
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A jelen lakosság származási Ildijét tekintve érdekes, hogy az u. n. számnuáN. 
,,pécsi tükék“ a lakosság felét sem érik el. Mert születésére nézve van Pécsett:

Születési hely Az egész la  
kosság %-a

H e ly b e li .................................. 44 -7 8

B aran y am eg y ei..................... 18-87

Más m egyei.............................. 26 -2 7

F  v á ro s i .................................. 1-17
F iu m e i....................................... 0 -0 6

Horvát-Szlavonországi • • • • 1 .74

A u sz tria i.................................. 6-47

K ü lf ö ld i .................................. 0-64

Összesen 1 0 0 0 0

Nemek szerint minden 1000 férfiúra esik 1077 n . 

Kor szerint van Pécsett:

É v e s férfi »/„ n  % együtt »/o

0—15 31-30 28-20 29-75

15—40 40-24 42-10 41-17

40—60 21-33 21-33 21-33

60-on felül 7-13 8-37 7-75

összesen 100-00 100-00 100-00

Családi állapot szerint:

N e m e N tlen
Hajadon

N s
Férjes Özvegy Törvénye 

sen elvált

férfi................. 33-79 60-65 5-19 0-37
n  ................. 27-06 54-41 18-05 0-48

Nem

K or.

Családi á llap o  .
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Vallásra nézve:
P

é
c

s
e

tt
 v

o
lt Római kath. Görög kath. Görög keleti Ágostai Református Zsidó

a n é p e s s é g  s z á z a l é k á b a n

1870 1890 fl 1870 1890 1870 1890 1870 1890 1870 1890 1870 1890

90-66 86-23 — — — — 1-42 2-37 0-72 1-81 6-80 9-17

E táblázatból látjuk, hogy 20 év leforgása alatt egyedül a római kato 
likusok szaporodása nem tartott lépési az id vel. Az ág. reform, és zsidó vallá- 
suak száma ellenben tetemesen növekedett.

M veltség tekintetében az országos statisztikai hivatal hivatalos jelentései 
alapján, hazánk legm veltebb népei a Dunántúlra esnek.

1890-ben Írni és olvasni tudo tt:
B u d ap esten ...................... 88-62%
Pozsonyban........................8815 »
S o p ro n b a n ...................... 87-03 »
Sz.-Fehérvárott . . . .  85-98 »
Gy rben ..........................  85-69 »
K om árom ban .................  84-56 »
P é c s e tt ................................... 82-81 »

Városunk m veltségi fokát a következ  táblázat m utatja:

M  v e l t s é g  f o k a férfi % n  %

a) olvasni, irni t u d ..................... 82-81 66-98

b) csak olvasni t u d ...................... 0-62 4-39

c) sem olvasni, sem irni nem tud 16-57 28-63

E számadatok, bár az olvasni és irni tudóknál tetemes összeget mutatnak 
ki, a sem olvasni, sem irni nem tudók mégis nagy %-kal szerepelnek. A fér 
fiak intelligencziája a) és c) szerint sokkal emelkcdettebb, mint a n ké. A csak 
olvasni tudók között ellenben a n k vannak el nyben.

Ezen irányban a szaporodást a következ  számadatok mutatják. 
írn i és olvasni tudott Pécsett.-

1869-ben 1880-ban 1890-ben
férfi n férfi n férfi n 

72.25 50.94 80.71 62.85 82.81 66.98
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A m veltségi fokot hitfelelcezetek szerint a következ  táblázat mutatja:

A m veltség foka r "*m. katti. g.kath. g. kel. ág- ev. ev. ref. unit. zsidó
férfi n  férfi n  fé rf i n  f é r f i n  férfi n  fé r li n o fé rf i n  

a) olvasni, Írni 
tud . . . . 9872 8974 20 5 33 16 343 214 299 152 3 4 1261 1122

b) csak olvasni 
tud . . . . 82 010 1 1 1 3 22 1 14 2 38

c) sem olvasni, 
sem írni nem 
tud . . . . 3967 5872 24 7 18 5 103 124 77 79 — 1 297 404

Nyelvre nézve Pécs lakossága a következ kép oszlik m eg:

férfi n összesen

M a g y a r ...................... 12129 13139 25268
N ém et.......................... 2933 3575 6508
T ó t .............................. 192 124 316
O l á h .......................... — — —

R u t h é n ...................... 1 1 2
Horvát ...................... 224 173 397
Szerb .......................... 29 8 37
V e n d .......................... 87 128 215
Egyéb nyelv  . . . . 806 518 1324

16401 17666 34067

Látjuk e számokból, hogy a régi „idegen nyelv  Pécs“ nincs többé. A 
34 ezernyi lakósság közül több mint 25 ezer a magyar, a mely számhoz 
képest a többi nyelv ek elenyésznek.

Foglalkozásra nézve a nagy többség föld- és sz l miveléssel s kisebb ipar 
és kereskedéssel foglalkozik. Nem csekély számot foglalkoztatnak a pécsi gyárak 
is. A bányákban elfoglalt munkásnép is nagyszámú, de ezek nagy részben kül 
földr l bevándoroltak s állandóan soha meg nem települ k, mint bárhol bánya 
városainkban.

Köznépünk nem mindennapi értelmessége és szorgalma által t nik ki. 
A »régi jó napoknak« a filokszera pusztításai folytán való let nése alig veszi 
kedvét. A szenvedett veszteséget munkájával pótolja, a mire a gyárak, bányák 
s a jobb módúak építési kedve b ven nyújt neki alkalmat. A sz l k ujraül- 
tetése szintén józan gondolkodása mellett bizonyít.

Jíjelr.

Fog la lkozás.

A lakósság  
á lta lán o s

je llem zése .
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N épviselet.

Népszokások.

Szokásaiban, viseletében némi eredetiséget tanúsít. A sokaczok Péter és 
Pál napi leány vására máig meg van.

Viselet k — mint városunk egy neves orvosa, ki sokáig tartózkodott 
törökföldön, bizonyítja, — az anatóliai törökök viseletével rokonságban látszik 
lenni.1

Ha városunk lakosságának gondolkozását tekintjük, igaz örömmel konsta 
tálhatjuk, hogy az ma minden izében magyar. A legnagyobb békesség és egyet 
értésben élnek. Kéz kezet fogva, a kitartó munka és a közm vel dés terén tett 
nagy haladásukkal igyekeznek feledtetni azt a sok vérnyomot és kiegyenlíteni 
azt a nagy romhalmazt, a melyet városunkban a sok száz éves vérontás és
elképzelhetetlen pusztítás hagytak maguk után.

** *
Az a kiváló jelent ség, a melyre a legifjabb tudományágak egyike, 

a néprajz, újabb id ben verg dött, általánosan felköltötte a figyelmet a népélet 
minden megnyilatkozása iránt. Igaz. hogy ez a tudományág még az anyaggy j 
tés kezdetleges fokát sem haladta meg, mindemellett már is igen nagy szolgá 
latokat igér a történelemnek és lélektannak egyaránt.

Mivel pedig a haladó kultura épen ezen a téren pusztít el legtöbb adatot, 
sietve kell mindent összegy jtenünk, mert nem bizonyos, hogy a mi ma 
még mint él  szokás-mondás el ttünk áll, vájjon holnap föl lesz-e már jegyez 
het . Rendszeres feldolgozást sem várhatunk, a mig a hamisítatlan adatok nagy 
tömege nincs együtt. Ez a körülmény mentse, ha nehány idevágó adatot 
más vidékek hasonló adataira nem tekintve itt közzéteszünk.

Pécs és környékének lakossága, értve különösen a szoros értelemben vett 
köznépet, még a közelmúltban is mondhatni, kizáróan idegen ajkú : német, 
horvát, szerb és katolikus-szerb, vagy sokácz, bosznita stb. volt, s jórészben 
ma is a z : de e mellett kisebb-nagyobb csoportokban, s t egész községekben és 
falvakban is éltek és élnek ma is tiszta magyarok, s épen ezeknek, valamint 
az iskoláknak köszönhet , hogy a magyarosodás elég gyorsan halad. Jelen vol 
tunk Pécs budai-külvárosi jómódú horvát föld- és sz l m vel k házimulatságain, 
a hol a szép horvát népdalok mellett t zzel énekelték már magyar dalainkat 
is, mert egy-két öreg embert és asszonyt kivéve, egy sincs köztük, a ki ma 
gyarul ne tudna, habár maguk között még szívesen beszélnek horvátul, a nélkül 
hogy közöttük magyar gy löletr l szó lehetne.

Pécs és környékének népszokásai közt a legérdekesebbek a karácsonyi 
ünnep szombatja, aprószentek, Szilveszter estéje és három-királyok napja 
körül csoportosulnak. Az országszerte ismeretes Betlilchemjárás itt is divatos; 
és pedig az itt következ  változat nehány érdekes nyelvalakot, kifejezést és 
régi formát tartott fenn, ezért figyelmet érdemel.

1 Az anatóliai törökök 1711—1746-ig voltak Pécsett.



A ngyal:

1-sö pásztor:

2-ik pásztor:

3-ik pásztor:

— 25 —

Gábriel angyal küldetett Atyaistent l,
Sz z leányhoz Máriához serényen repült. 
Názárethben föltalálta, hol imádkozott,
Sz z leányhoz Máriához, ekképen szólott: 
Üdvözlégy szép sz z Mária !
 r van teveled.
Te méhedben száll az Isten ;
Ez az üzenet.
Vedd el t lünk Sz z Mária e szép liljomot, 
Melyet nekünk szent Háromság ajándékozott. 
Szerencsés jó estét kívánok a házi gazdának, ha 
Vendégei nem voltak, immár mi. megjöttünk :
Állj félre te vén banya,
Ne nézz, mint a vasvilla !
Legyen a te helyed tövises pozdorján.
Takarodj, és ne szólj te,
Sárkányfülü kofa.
Nem tégedet jöttem ide nézni,
Hanem Bethlehemet meg rizni.
Ha nem j  ide a gazda,
Mert pásztorok jöttek,
Kik neked örömöt mai nap hirdetnek.
Öntözzétek  ket 
Bacchusnak vérével,
Keményen verd fejbe 
Penészes pénzeddel.
Szalonnás jó estét, szerelmesem!
Jaj de hol vagyon az én szerelmesem ? ! 
Pajtásom elveszvén,
Elmegyek keresni,
De még elindulnék,
Addig is felhajtom 
Kulacsom, kóstolom 
Dicsért j  borom.
Pörczikés jó estét kívánok,
Szerelmes pajtásom,
Látom, pajtásom,
Te csak forgatod a teli kulacsot!
Mért nem várod meg a te jó barátodat,
Ebb l veszem észre a te álnokságodat,
Hozzám való rossz atyafiságodat.
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2 ilc pásztor : Ne vélj engem álnolc pajtásodnak, 
Hidd el, hogy nagy utazással-futással

3 ilc pásztor:
Kerestelek a nagy hegyek alatt. 
Úgy leszen, édes jó pajtásom,
De még egyre kérlek,
Szerelmes pajtásom,
Hirt tudnál-e mondani arról a vén

2-ilc pásztor:
Megpörkölt Guba-Csicsa öreg apánkról ? 
Épen most láttam. Ürgette-forgatta 
Üres csobillóját (csutoráját) 
Diczegve-döczögve hozta utánunk 
Azt a redves szakállát.

Öreg pásztor: Tüd s májas, gömböly , huppantós, 
Szerencsés jó estvét!
Szerelmes fiaim!
Majd adok én nektek,
Bottal kulacsot,
Hátatokból vágok 
Kilencz sallang szíjat!
Ugyan nem nézitek 
A juhnyájat,
Csak forgatjátok 
A teli kulacsot.
Mikor tél az id  
Farkasok járnak,
Szanaszét szélednek 
T lünk a kuvaszok,
Mit érünk mi, hátha 
Mi leszünk károsak.

Egyik ifjabb 
pásztor:

Nem vagyunk mi béresek,
Hanem júhpásztorok.
Ó édes öreg apánk
Engedj meg hogy kilencz köböl sörke
Szakaiadat lepje, (lepi)

2 ilc pásztor: Ne lics-locs fiaim, 
Hanem igyunk egyet! 
Igyál lapos, igyál! 
Fogjad kulacsodat,

De jól, er sen fogja meg azt a száraz torkodat.
Ne lics-locs fiaim! Hanem feküdjünk le mert már 9— 10 óra; hogy a 

bolhák a szakállamat kaparják.



Ifjabb pásztor :

—  27 —

Édes öreg apánk! Nekünk is arra volna kedvünk. 
(Lefeküsznek).

A ngyal: Gloria!
Egyik pásztor: ■ Hallod pajtás angyal szól!

2 ilc pásztor : Nem az pajtás! Hanem csillag ereszti utánunk a szárnyát.
Angyal: Gloria ! Ének szent sz z, dió. (In excelsis Deo)

Pásztorok, hol vagytok 
Talán mind alusztok!?
Gyorsan keljetek !
Jézus el tt legyetek ! •
Jól tudom, jól látom,
Azért mi is vígan 
Énekelünk nektek.

Öreg pásztor : Keljünk fel, pásztorok
Menjünk e l!
Ma Messiás született.

Mindnyájan : Mennyb l az angyal 
Lejött hozzátok,
Pásztorok !
Hogy Bethlehembe 
Sietve menvén 
Lássátok, lássátok.
Az isten fia, ki született 
Jászolban,
Barmok között fekszik 
Jászolban
Nyugszik szent fia,
Szent fia.

2- ik pásztor : Pásztortársim
Uj hirt mondok,
Jertek vélem,
Csodát láttok:
Egy szép sz z az éjszaka 
Szent fiat szült szénán.
Ej, ej! Ej, ej, ej!
Bethlehembe menjünk el 
örvendezzünk, vigadjunk,
 j királynak hálát adjunk 
Jézus Krisztusnak.

3- ilc pásztor: Hát mit adjunk neki?
Többiek : Ajándékot neki!
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Egy aranyt,
Egy bárányt!
Ilyen szegény pásztoroktól 
Elég biz’ ez, elég!

(A z öreghez) : Kelj fel, juhász bátya!
Fénylik az istálló 
Angyal jelentése 
Mondván, Bethlehembe 
Hol született Jézus 
Egy alacsony helyen 
Széna közt van mostan.
Oda menjünk mi is 
Dics itni  tet.

Ezzel a játék véget ér, a hasonló alkalmakkor el fordulni szokott tréfás 
czélzások az ajándékok és eszem-iszomra, itt elmaradnak.

Ilyen játékok igen divatosak a liorvát községekben is, de Pécsett ilyen a 
horvátajkuaknál sem található.

Karácsony harmadnapján, aprószentekkor szokásos még Pécsett a meg- 
vessz zés. Nehány f zfavessz b l korbácsot fonva bejárják a gyermekek a há 
zakat, s a kit találnak »Frisch und g’sund, Frisch und g'sund« szavak mon 
dása közben megveregetik, hogy »kelése ne támadjon.« A magyar gyermekek 
ilyenkor a következ  felköszönt t is hozzáteszik:

Hála isten, hogy megértük 
Aprószentek napját.
Adja isten többet is érhessünk!
De nem ilyen búval, bánattal,
Örvendetes napokkal
Adjon isten bé (b ) bort, bé (b ) búzát
Lélek üdvösséget.

A karácsonyi babonáknak sincsen se szere, se szám a! Igaz, hogy egyrész 
r l er sen magán viseli a keresztényies gondolkodás és észjárás bélyegét: azon 
ban akárhány van ezek között, melyek a különböz  ráolvasások és kuruzslások, 
varázsigékkel együtt a kereszténység felvétele el tti korból maradtak fenn, s így 
a nyelvészt és psychologust egyaránt közelr l érdeklik.

Keresztényies eszmekörb l fakadnak a következ k: Karácsonykor nem 
szabad szahnát a házból kitenni, mert Krisztus szalmán született, s t ennek 
emlékére régebben szalmát vittek be karácsonykor a házba.

Frigyes-földön. Pogányban stb. ma is karácsonykor szalmát tesznek az 
asztalra s a szalmára három buzakalászt, kenyérmorzsát és csibecsontot. Ugyan 
itt a karácsonykor asztalon hagyott ételmaradék egy részét összetörve megetetik 
a tyúkokkal, hogy tojjanak, másik részét pedig elteszik orvosságnak, pl. ha valaki-
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n k valami kelése, sebe van, akkor ezzel megfüstölik. A karácsonykor ellett 
mézesbáb tormával f zve másutt is hathatós orvosságként szerepek Valamint 
az ekkor talált els  csontdarab elmulasztja a szömölcsöt, ha az ember ezt azzal 
megdörzsöli s hátra dobja, a nélkül, hogy hátra nézne.

Igen számos ilyen karácsonyi babona jóslattal van kapcsolatban s részint 
a leányok jövend belijének, részint más eseményeknek kitudására, vagy pedig 
a legtöbb, gyógyításra vonatkozik. Ezek közül igen sok bizonyosan régi, talán 
még  si pogány babonának a keresztény viszonyokhoz való átalakítása, módosí 
tása. Pl. Pogányfaluban azt hiszik, hogy ha karácsony éjjelén a harangozás alatt 
egy pohár vízbe tesz az ember egy tojást, másnap délben ezen meglátja a jöv t. 
Ha pedig piros almát tesz a mosdó vizébe, olyan szép lesz, mint a piros alma. 
Ugyanitt mikor éjféli misére mennek, mindenki egy darab fát állít a fal mellé 
s mikor haza jönnek, sorra nézik: ha valamelyiké eld lt, az még abban az év 
ben meg fog halni. Ugyanezt úgy is meg lehet tudni, ha az ember háromszor 
körülfutja a házat s minden fordulásnál betekint az ablakon, benn meglátja, 
ki hal meg abban az évben.

Karácsonykor az itteni nép hite szerint, mikor az éjféli misére harangoz 
nak, a jószágok az istállóban beszélgetnek.

A szerelmes jövend belijét már jóval körülményesebben tudhatja meg. 
Ugyanis karácsony estét l újév éjféléig egy almát kell tartania s Szilveszter 
éjjelén az utczán abba háromszor kell beleharapnia. Ha ekkor férfi megy arra : 
férjhez megy; ha senki: pártában marad. Különben a férfival való találkozás 
ebben az órában az alma nélkül is jó jel.

Másutt pedig karácsonykor nem szabad a gyermeknek a tükörbe nézni, 
mert apja s anyja elválnak; kölcsön sem szabad ekkor kérni semmit, mert baj 
jön a házra. Ha pedig karácsonykor a mosdóvizet kiönti valaki az udvarra: 
valaki meghal a házban.

Karácsony szombatján nem szabad a háziasszonynak fésülködni, mert baj 
éri az urát. Ha a leány ünnep els  napján reggel kimegy az utczára, a milyen 
rangu férfit lát: olyan lesz az ura. Ha pedig Szilveszter-éjjelén a kamarából 
bevitt nyaláb fa, melyet a szoba közepére dob, páros: akkor nemsokára férj 
hez megy.

Nem szabad a csonka héten (karácsonytól újévig) kenyeret sütni, mert 
meghal valaki a családból. Ha pedig ekkor valaki babot f z : abban az évben 
a család tele lesz mindenféle kelésekkel, sebekkel.

A Szilveszter-éji ólomöntést, a Lucza-napi babonákat s a Lucza-széket 
nem említem, mert ezek igen általánosak. De az tán nem mindenütt ismeretes, 
hogy újesztend ben a család minden tagjának egy pogácsát sütnek, melybe 
el bb tollat szúrnak. A kinek a pogácsájában a toll megég : az abban az esz 
tend ben meghal.
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A különféle orvoslások és megrontások közül megemlítem, hogy ha egy 
n  boszús egy férfira, akkor elmegy utána s lába nyomának a porát keresztbe 
tett kézzel felveszi, zacskóba teszi s temet -földdel keverve felköti a kéménybe : 
a mint a zacskó megszárad, úgy fog elszáradni a férfi is.

A más tyúkjának a megrontására elég, ha egy házba tartozó által a tyuk- 
ólat megturkáltatjuk. Ugyancsak Dél-Baranyábon, hogy a tyúkok otthon tojja 
nak, háromféle gabonanemet visz a háziasszony kend be kötve az éjféli, hajnali 
és a nagymisére, s onnan hazaérkezve az udvaron körben elszórja s igy eteti 
meg a tyúkokat. A mely lyuk ebbe a körbe szórt gabonából eszik, soha sem 
megy máshová to jn i; de a többit le kell vágni, mert ezek mindig máshová 
tojnak.

A tvukok pusztulását pedig azzal akadályozzák meg, hogy nagypénteken 
leölt tyúknak vérébe vásznat mártanak s miután ez megszáradt, a tyúkok vizes 
vályújába helyezik, de a leölt tyúkot csak husvétvasárnap szabad megenni.

Igen számos a szömölcs és kelés elleni babona. A fönnebb emliletteken 
kívül szokásos még, hogy a kinek szümölcsc van, ezek számának megfelel  göböt 
köt egy ezérnára; ezt pedig rátekeri egy szent-Iván-alma szárára, melyet az 
eresz alá elás. Mikor az alma elrothadt, a szömölcs is elvész. Jó ez ellen még 
egy döglött patkánynak a hátsó lábát fonállal megkötni s ezt annak a fülén át 
húzva karácsony el tt egy héttel a temet ben egy fának a legmagasabb ágára 
kötni. Vagy végre a szömölcsöt Szilveszter-éjjelén egy patkány fogához dörzsölni.

Kelés ellen kereszt alakban kell egy vöröshagymát fölvágni, a sebre nyomni 
és sóban zacskóba helyezni s ezzel együtt a keresztútra tenni. A ki legel ször 
keresztül lép rajta, megkapja a kelést, a másik pedig megszabadul t le.

A szellemidézés szintén divatos, de él t is meg lehet idézni, ha az ember 
egy temet b l hozott koponyát forralásig f z. Mikor forrni kezd, megjelen, a kit 
látni akarunk.

Az id jóslatokat nem említjük, mert ezeknek szintén se szere, se száma. 
Csak a lakodalmi, keresztelési és temetési babonákból említünk egyet-kett t, 
így némely helyen a lakodalmat az esküv  el tt hat héttel megtartják, s más 
nap a menyasszonyt a község kútjához vezetik, hol a násznagy megitatja s a 
korsót, melyb l ivott, eltöri. Aznap éjjel, mikor a 12-t t üti, fejére teszik a 
kontyot, s ett l kezdve menyecske a neve. Hat hét múlva, mikor az esküv r l 
visszatérnek, a honmaradtak vásznat terítenek az uj pár elé, hogy el ne vál 
janak. Ekkor tartják a második lakodalmat. Esküdni az els  lakodalom után 
hat hétre is csak keddi napon szabad. Más napon ez szentségtörés.

A keresztelésre vitt gyermeket útközben senkinek sem szabad megmutatni, 
mert «megárt neki a szem».

Mid n valaki meghal, az nap este a házban lakomát csapnak, mert most 
már az elköltözött is az angyalokkal mulat az égben stb.
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Hogy mindebb l és a többi számtalan ilyen babonás szokásból melyik 
tiszta magyar és melyik szláv eredet , igen nehéz megmondani. Egyáltalán a 
mig minden vidék etnográfiáját külön-külön tüzetes munkákban nem bírjuk, 
számbavehet  és eredményes összehasonlító tanulmányról szó sem lehet. Ezt a 
néhány adalékot is inkább annak bebizonyítására közöljük, hogy megyénk 
nemcsak természeti, hanem etnográfiái tekintetben is tudományos kutatásra méltó 
kincses bányának mondható.





II.

Serm észetrajzi rész.





Y 7T ID N 1845-ben a magyar orvosok és természetvizsgálók VI. vándor- 
/ \ / \  gy lésüket tartották Pécsett, boldogult Nendtwich Tamás, ki Pécs 

J  " vidékének faunája és flórája körül jeles érdemeket szerzett, ismer 
tette e vidék faunáját és flóráját. Meg kell ezt említenünk, mert munkálatával 
alapját vetette meg a kés bbi nemzedék újabb buvárlatainak.

Majd félszázad múlt el azóta keretében oly változásokkal, melyek az állat- 
és növényvilágra lényeges befolyással lehettek. Ezekr l akarunk itt megemlékezni.

1845-ben városunk déli és délnyugati felében lev  területek állandóan víz 
zel voltak borítva. B ven volt ott szalonka, vadkacsa stb. vizi szárnyas. A csatorna 
hosszában majdnem minden nyárfán varjak (Corvus cornix) fészkeltek s nagy 
csapatokban tanyáztak a seregélyek (Sturnus vulgaris). A tavaszi olvadási id t 
leszámítva a viz elt nt és vele vizi madaraink. A varjak és seregélyek nagy 
csapatai rég elt ntek Pécs határából.

Ily változás észlelhet  a fauna és flóra majd minden típusában.
A mocsaras helyek szárításával a nád (Arundo phragmites), gyékény (Typha 

latifolia), káka (Scirpus) stb. mindinkább leret veszítenek. Ez az oka, hogy az 
ezen növényeken él  Nonagria cannae és arundinis hernyók ma faunánk rit 
kább fajai közé tartoznak.

Eltekintve azon változásoktól, melyeket a város nagyobbítása és a vasút 
id közben történt építése el idézett, 30 évvel ezel tt sok birtokrész hevert par 
lagon, avagy Juniperus, Crataegus, Bosa, Prunus, Rubus s más hasonló fajú 
dudvával volt ben ve, mely most a földm velés szolgálatban áll, de másrész 
r l az akkor oly busásan term  sz l ket már évekkel ezel tt a filokszera pusz 
tította el és most legtöbbnyire csak gyomot teremnek.

Az erd állomány is, az akkori viszonyokhoz hasonlítva, más képet nyert 
az éleibe léptetett észszer  erd gazdaság folytán. Az erd ben való juhlegeltetést 
beszüntették és ezáltal a kiszóródott vagy a szél által összehordott mag csírá 
zásnak indulhatott, a növények zavartalanul tenyészhettek és szaporodhattak. 
Hol ezel tt 30 évvel a juhok csak egy f szálat is alig hagytak érintetlenül és 
mindenütt csak a csupasz földszin volt látható, ma már buja növényzet tenyé 
szik. Az erd ben lev  kopár helyek, a sok kedvez tlen év ellenére is, fárad 
hatatlan ulánültetés folytán nagy részben fiatal épületfával vannak beültetve, 
melyek közül Pinus sylvebtris és austriaca el bb nem voltak itt képviselve, 
most már szállást is nyújtanak az oda vándorolt rovaroknak.

Az els  rovar, melyet a Pinus-oi\ megfigyelni alkalmunk volt, egy Lophyrus 
pini Linné, közönséges feny levél-darázs volt, mely tudvalev leg szerfölött vészé-

3*
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lyes, de szerencsére az Ichneumonidák több mint 20 féle faja és a sokféle Ta- 
cliinák pusztítják, melyek él sdi módon a hernyókban és bábokban élnek. Egy 
másik ép oly veszélyesen káros Psilura monacha Linné, apáczabuvár vagy 
apáczabuvár-pók nev  rovart Horváth Antal ügyvéd úr 1886. augusztus 11-én 
szétlaposva talált a sétatéren.

Beköltözött rovar: a Petina Bouoliana, Schiff, és rcsinella Linné is. Hogy 
mikor fognak ezekhez csatlakozni a Sphinx pinastri Linn., Lasiocampa pini L., 
Panolis piniperda Panzer és Bupalus piniarius L., bizonyára már csak id  kérdése.

A jelen sorokban kimutatni igyekeztünk, hogy az itteni faunában egynéhány 
szaporodás észlelhet , azonban kísérletet tenni a kiveszés megjelölésére nézve hiba 
volna, mert a tapasztalat arra tanított bennünket, hogy mindazon fajok, melyeket 
Nendhvich úr itt felfedezett és melyeket hosszas kutatásaink ellenére sem vol 
tunk képesek megfigyelni, a fauna-világban elrejt zve továbbra is létezhetnek.1

Mindezen okok fontosaknak látszottak nekünk arra nézve, hogy Pécs 
faunáját és flóráját felvegyük e könyv keretébe kiegészitöleg az eddigi közlések 
hez. A Lepidopteráknak és Coleopteráknak teljes katalógusát közöljük tek. Viertl 
Béla cs. és kir. kapitány adatai alapján, ki több mint 20 éve lakója városunk 
nak és lelkes tanulmányozója Pécs rovar-faunájának.

A flórából ismeretesebb növényeinket virágzási idejük és lel helyükre való 
tekintettel 8 csoportban mutatjuk be.

Végül különféle ásványok hiányában, miután a Böckh János által megirt 
«Pécs városa és környékének geológiai viszonyai» a Földtani társulat évkönyvé 
ben jelenvén meg, közkézen nem forog, Pécs és környéke geológiai viszonyait 
közöljük.

1. Pécs és környékének faunája.
1. Mammalia.

Nagy fül  denevér. Plecotus auritus. Az egész vidéken el fordul, de sehol 
sem gyakori.

Közönséges denevér. Vespertilio murinus. Tornyokban nem ritka; különösen 
gyakori a Lámpás-völgyben, hol elhagyatott bányatárnákban tartózkodik.

Vizi denevér. Vespertilio Daubentoni. A vashámor tájékán egyszer észleltetett
Törpe denevér. Vesperugo pupistrellus. Szórványosan fordul el  s meg 

lehet s ritka.
Esti denevér. Vesperugo noctula. Legnagyobb a vidék denevérei közt, szin 

tén szórványosan fordul el .
1 A tapasztalat jogosít e feltevésre.
A Pygaera Unton Hb. 1815. óta, azaz teljes 50 éven keresztül teljesen hiányzott a 

brünni faunából, mid n 1865. május 11-én egy kirándulás alkalmával ezen ritka pillangófaj 
egy példányát egy bükkfán sikerült fellelni, melyr l Wildner a természetvizsgálók 1865. decz. 
12-én tartott ülésén referált és a pillangót elvesztett polgárjogába ismét visszahelyezte.
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Laposorrú denevér. Rhinolophus hypposideros. Igen ritka.
Vadmacska. Felis catus ferus. A Mecsekhegység erdeiben valamikor nem 

volt ritka, most azonban igen ritkán található.
Erdei nyest. Mustela martes. A pécsi erd ségek ritkaságai közé tartozik.
Házi nyest. Mustela foina. Szintén meglehet sen ritka, de az el bbinél 

valamivel gvakoriabb.
Görény. Putorius foetidus. A sz l k közt, különösen a város közelében s 

a külvárosok kertéiben nem épen ritka.
Menyét. Putorius vulgaris. Némely esztend ben, mid n az egerek elszapo 

rodnak, nem ritka, különösen  sz felé a szántóföldeken.
Hermelin v. hölgynyest. Putorius erminea. Állítólag a inánfai erd ben egy 

ízben lövetett.
Borz. Meles taxus. Az erd ségekben szórványosan fordul el  s a tengeri 

érésekor a szántóföldekre is ellátogat, hol odúkban lakik.
Róka. Vulpes vulgaris. Ez az ismeretes európai polgár az egész vidéken 

el fordul, de a mi sajátságos, rendkívül csekély számban.
Közönséges sün. Erinaceus europaeus. Kertekben s a sz l k sövényeiben 

nem ritka. Gyakori az üszögi területtel határos homokbányákban.
Valcotul. Talpa europaea. Kertekben s szántóföldeken igen gyakori.

Erdei cziczkdny. Sorex vulgaris. Az erd kben mindenhol található, de csak 
korlátolt számban.

Házi cziczkdny. Crocidura aranea. A kertekben mindenütt el fordul, de 
nem gyakori, csak cserebogarakban gazdag években fordul el  nagyobb szám 
ban, mid n a kertek utain gyakran találjuk macskák által megfojtott, de fel 
nem falt hulláit.

Vízi cziczkdny. Crossopus fodiens. A megyeri malom környékén a kanális 
partjain észleltetett.

Evetke, mókus. Sciurus vulgaris. Öreg erd kben azel tt gyakori volt, de 
most már ritkább.

Urge. Spermophilus citillus. A szántóföldeken s a legel k szélein némely 
évben valóságos csapást képez, más években pedig alig látható.

Erdei pete, bükkfa-mókus. Myoxus glis. Hükkfaerd kben nem valami ritka, 
bár nappal nagyon elrejt zik odújába.

Mogyorós pele. Muscardinus avellanarius. Némely esztend ben, mint pl. 
1893-ban is, gyakori.

A  kerti pele: Eliomis nitela. Állítólag szintén el fordul Pécs vidékén.
Házi patkány. Mus rattus. Némely évben a városra nézve valóságos csa 

pás, igy pl. 1880-ban, mid n a macskák a koszjárvány folytán elpusztultak, a 
patkányok veszedelmes mértékben elszaporodtak.

Vándor patkány. Mus decumanus. Pécsett csak egyes példányai voltak 
észlelhet k, bár nem valószín tlen, hogy némely évben gyakoriabb, de az el bbi 
t l nem lévén könnyen megkülönböztethet , az észlel k figyelmét kikerüli.
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Házi egér. Mus musculus. Az egész város területén el fordul.
Fekete egér. Mus agrarius. A szántóföldeken fordul el , de felette ritka.
Erdei egér. Mus sylvalicus. Némely esztend ben a Mecsek erdeiben gya 

kori s a makkvetések elpusztítása által felette kártékony.
Törpe egér. Mus minutus. Egyszer találtuk fészkét a basamalom árkának 

partján. A kanális mentén hihet leg nem igen ritka.
Hörcsök. Cricetus frumentarius. A szántóföldeken fordul el , de rend 

kívül ritka.
Vizi poczok. Arvicola amphibius. A basamalomhoz vezet  mély árkokban 

egyszer észleltük.
Güzii. Mezei egér. Arvicola arvalis. Némely évben a szántóföldeken nem 

ritka s jelenlétét az  szszel összehordott úgynevezett »güzühordás« által árulja el.
Mezei, nyúl. Lepus vulgaris. A szántóföldeken nem ritka, az erd ségekben 

sokkal ritkább.
Dámvad. Datna vulgaris. Csak mint eltévedt vad fordul el  nagy ritkán 

az erd ségek északi határán : igy pl. 1893. tavaszán láttak egy fekete tehenet 
a »Hosszúcser« nev  erd részben.

Óz. Capreolus capraea. Az erd ségekben el fordul mint állandó vad is, 
de évr l-évre kevesbedik.

Vaddisznó. Sus scrofa. Mint kóborló vad. makkterm  években néha na 
gyobb csürhékben csatangol a Mecsek erdeiben.

2. Keptilia.

Vizi tekn cz, tekn sbéka. Emys orbicularis. Pécs vidékén nem észleltetett. 
de állítólag néha a pellérdi vizekben el fordul.

Erdei sikló. Callopeltis Aesculapi. (Aesculap kígyója.) A vidék legnagyobb 
siklója s az erd kben nem épen ritka. Kár, hogy a nép ezt a hasznos, külö 
nösen egerekkel táplálkozó kígyót annyira pusztítja. E szép kígyó  szkor a 
szántóföldekre is levonul s ott az egerek közt nagy pusztításokat végez.

Réz-sikló. Coronella austriaca. Száraz, füves és dombos helyeken ritkán 
található; különösen kedveli az elhagyatott téglaházak környékét, hol leginkább 
a kövi gyikkal táplálkozik.

Vizi sikló, örvös sikló. Tropidonotus natrix. A réteken mindenhol gyakori, 
de az erd ben sem épen ritka vízfolyások környékén. A basamalom árkában 
egy gyönyör  válfaját találták két hófehér csikkal a háton. Ez a példány jelen 
leg a nemzeti múzeumban van.

Koczkás sikló. Tropidonotus tessellatus. Mindazon vizek környékén talál 
ható, melyekben halak tartózkodnak, de mindenhol igen ritka.

Zöld gyik. Lacerta viridis. Az erd kben napos helyeken, különösen enyhe 
tél után igen gyakori s néha óriási példányokban látható.
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K övi gyilc. Lacerta muralis. Kertekben, napos köves helyeken igen gyakori.
Fürge gyík. Lacerta agilis. Kizárólag a rétek lakója s nevének éppen nem 

felel meg, mert a f ben oly lomhán fut. hogy igen könnyen megfogható.
Törékeny kúsznia. Anguis fragilis. Erdei napos utakon, különösen  szszel 

nem ritka.
Pannóniái gyilc. Ablepharus pannonicus. (?) Kérdés, hogy a pécsi f gim 

názium múzeumában lev  példány Pécs környékér l való-e.

Cicindelidae.
Cicindela. 

campestris L.
Carabidae. 
Calosoma. 

inquisitor L.
v. coeruleum Ragusa. 

sycophanta L.
Procrustes. 

coriaceus v. banaticus 
Redtb.

Carabus. 
violaceus L.

v. German Arm. 
intricatus L. 
variolosus F. 
clathratus L. 
granulatus L. 
cancellatus Iliig.

v. nigricornis Dej. 
Ullrichi Germ. 
Scheidleri v. praecellens 

Pali.
Scheidleri v. Kollárt.

Palid, 
scabriusculus Oliv.

3. Coleoptera.1

nemoralis Müll, 
convexus F.

Cychrus. 
rostratus L.

Leistus. 
rufomarginatus Duft.

N'ebria. 
brevicollis f.

Notiophilus. 
aquaticus L. 
bigeminus Thoms, 
palustris Duft, 
rufipes Curt, 
biguttatus F. 
substriatus Waterh.

Omophron. 
limbatus Fb.

Dyschirius. 
aeneus Dej.

Clivina. 
fossor L.

Broscus. 
cephalotes L.

Tachypus. 
flavipes L.

Bembidion. 
lampros Herbst, 
properans Steph. 
punctulatum Drap, 
varium Oliv, 
adustum Schaum, 
tibiale Duft, 
ustulatum L. 
decorum Panz. 
nitidulum Marsch, 
elengalum Dej. 
quadripustulatum Serv. 
quadrimaculatum L. 
tenellum Erichs, 
articulatum Gyll. 
oclomaculatum Goez. 
assimile Gyll. 
guttula f. 
biguttatum f.

Tachys. 
bisulcatus Nicol, 
bistriatus Duft.

Tachyta. 
nana Gyll.

Trechus. 
quadristriatus Sclirnk.

1 A rendszerezés dr. L. v. Heyden, E. Ritter és I. Weise: «Catalogus coleopteronim 
etc.» ez. m ve nyomán.

Bogarak.
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austriacus Dej. 
palpalis Dej.

Patrobus. 
atrorufus Ström.

Platynus. 
ruficornis Goeze. 
obscurus Herbst, 
assimilis Payk.

Agonum. 
viridicupreus Goeze 

v. austriacus F. 
Mülleri Herbst, 
viduus Panz

v. moestus Duft. 
Dahli B rre, 
micans Nie. 
dorsalis Pont.

Synuchus. 
nivalis Panz.

Calathus. 
fuscipes Goeze. 
erratus Sahib, 
melanocephalus L.

Laemosthenes. 
punctatus Dej. 
inaequalis Pnz.

Sphodrus. 
leucophthalmus L.

Platyderus. 
rufus Duft.

Layarus. 
vernalis Panz.

Poecilus. 
cupreus L. 

v. affinis Sturm.

Pterostichus. 
aterrimus Hrbst. 
elongat us Duft.

oblogopunctatus F. 
niger Schall, 
vulgaris L. 
nigrita F. 
anthracinus Iliig, 
interstinctus Sturm, 
strenuus Panz. 
diligens Sturm, 
cylindricus Herbst, 
hungaricus Dej.

Abax.
ater Vili, 
parallelus Duft, 
carinatus Duft, 

v. porcatus Duft.
Stomis. 

pumicatus Panz.
Amara. 

fulvipes Serv. 
plebeja Gyll. 
similata Gyll. 
ovata F. 
saphyrea Dej. 
communis Panz. 
convexior Steph. 
curta Dej. 
aenea Degeer. 
eurynota Panz. 
familiaris Duft, 
lucida Duft, 
equestris Duft, 
ingenua Duft, 
crenata Dej. 
apricaria Payk.

Zabrus. 
tenebrioides Goeze.

Aristus. 
clypeatus Bossi.

Ophonus. 
sabulicola Panz. 
diffinis Dej.

cordatus Duft, 
azureus F. 
maculicornis Duft, 
mendax Rossi, 
pubescens Müll, 
griseus Panz. 
calceatus Duft.

Harpalus. 
aeneus F. 

v. confusus Dej. 
v. semipunctatus Dej. 

psittaceus fourc. 
smaragdinus Duft, 
rubripes Duft, 
luteicornis Duft, 
atratus Latr.

v. subsinuatus Duft, 
honestus Duft, 
tenebrosus Dej. 
dimidiatus Rossi, 
autumnalis Duft, 
politus Dej. 
tardus Pa’nz. 
flavicomis Dej. 
anxius Duft, 
modestus Dej. 
picipennis Duft.

Anisodactylus. 
binotatus f.

v. spurcalicornis Dej. 
nemorivagus Duft.

Diachromus. 
germanus L.

Bradycellus. 
harpalinus Dej.

Stenclophus. 
teutonus Schrank.

Acupalpus. 
flavicollis Sturm, 
interstitialis Reift.
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suturalis Dej. 
dorsalis f. 
exiguus Dej. 
meridianus L. 
consputus Duft.

Aniblystomus. 
metallescens Dej.

Badister. 
unipustulatus Ron. 
sodalis Duft.

Licinus. 
cassideus F.

Chlaenius. 
nigricornis F.

v. melanocornis Dej. 
vestitus Payk.

Chlaenites. 
spoliatus Rossi.

Panagaeus. 
crux major L. 
bipustulatus F.

Leb ia. 
cyanocephala L. 
crux minor L. 
trimaculata Vili, 
humeralis Dej.

Metabletus. 
obscuroguttatus Duft.

Blechrus. 
glabratus Duft, 
maurus Sturm.

Bromius. 
linearis Oliv, 
agilis F.
quadrimaculatus L. 
nigriventris Thoms, 
sigma Ross.

Demetrias. 
imperialis Germ, 
atricapillus L.

Brypta. 
dentata Rossi.

Odacantha. 
melanura L.

Brachynus. 
crepitans L. 
explodens Duft.

Dytiscidae.
Halipus. 

fulvus F.
lineatocollis Marsh.

Hydroporus. 
Genei Aub. 
marginatus Duft, 
planus F.

Agabus. 
guttatus Payk. 
biguttatus Oliv, 
nigricollis Zoubk. 
bipustulatus L. 
nebulosus forst. 
maculatus L.

Ilybius. 
fenestratus F.

Rhantus. 
exoletus Forst.

Hydaticus. 
transversalis Pont.

Gybister. 
laterimarginalis Deg.

Gyrinidae.
Gyrinus. 

minutus F. 
natator Ahr.

Hydropliilidae.
Hydrous. 

aterrimus Esch. 
piceus L.

Hydrophilus. 
caraboides L. 
flavipes Stev.

Limnoxenus. 
oblongus Herbst.

Hydrobius. 
fuscipes L.

lleleochares. 
erythrocephalus F.

Philydrus. 
testaceus F. 
melanocephalus Oliv, 
affinis Thunbg.

Anacaena. 
limbata F. 
globulus Payk.

Laccobius. 
gracilis Motsch. 
nigriceps Thoms 

v. maculiceps Rott. 
scutellaris Motsch. 
alutaceus Thoms.

Limnebius. 
papposus Muls. 
truncatellus Thunb. 
picinus Marsh.

Berosus. 
signaticollus Charp.

Cercyon. 
ustulatus Preys, 
obsolitus Gyll. 
flavipes f. 
lateralis Marsh.
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unipunctatus L. 
granarius Er.

Megasternum. 
obscurum Marsh.

Cryptopleurum. 
atomarium Oliv.

Sphaeridium. 
bipustulatum F. 

v. quadrimaculatum M. 
v. bimaculatum Kmv. 

scarabaeoides L. 
v. lunatum F.

Coelostoma. 
orbiculare F.

Helophorus. 
nubilus F. 
griseus Herbst, 
aquaticus L. 
dorsalis Marsh, 
pumilio Er. 
confrater Kuw. 
granularis L.

Hydraena. 
riparia Kugel.

Parnidae.
E  Imis.

Volkmari Panz.

Lareynia.
Maugeti Latr. 
aenea Müll.

Riolus. 

cupreus Müll.

Dryops. 

substriatus Müll.

Eamus. 
prolifericornis F. 

Heteroceridae.
Ileterocerus. 

fusculus Kiesw. 
laevigatus Panz.

Stapliyliiiidae.

Ocalea. 
badia Er. 
puncticeps Kr.

Ilyobates.

nigricollis Payk. 
Merkli Epp.

Colodéra.

nigrita Mannh.

Ehloeopora.

reptans Grav. 
corticalis Grav.

Oxypoda.

lividipennis Steph. 
vittata Märk. 
opaca Grav. 
atricapilla Maki. 
alternans Grav.

Microglossa. 
nidicola Fairm. 
suturalis Salilb.

Aleochara. 
fuscipes fabt. 
crassicornis Lac. 
laevigata Gyll. 
rufitarsis Heer, 
nitida Grav.

Homoeusa. 

acuminata Mark.

Dinarda. 
dentata Grav.

Atcmelcs. 
pubicollis Bris.

Zyras. 
collaris Payk.

Myrmedonia. 
funesta Grav. 
limbata Payk. 
lugens Grav.

Drusilla. 
canaliculata F.

Golpodota. 
fungi Grav. 
fuscipes Heer.

Amischa. 
analis Grav.

Th edura 
cuspidata Er.

Dadobia. 
immersa Er.

Dinaraea. 
linearis Grav.

Liogluta. 
brunnea F.

Atheta. 
crassicornis F. 
longicornis Grav.

Aloconota. 
sulci frons Steph.

Ischnopoda. 
umbratica Er.

Fala gr ia. 
sulcatula Grav. 
obscura Grav.

Autalia. 
impressa 01.
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Bolitochara. 
obliqua Er.

Euryusa. 
sinuata Er.

Leptitsa. 
piceata Rey.

Oligota. 
pusillima Grav. 
inflata Mannh.

Hypocyptus. 
seminulum Er

Habrocerus. 
capillaricornis Grav.

Tachinus. 
marginellus Fab. 
iimetarius Grav.

Tachyporus. 
solutus Er. 
chrysomelinus L. 
hypnorum F. 
atriceps Steph. 
nitidulus F. 
ruficollis Grav. 
saginatus Grav. 
pubescens Payk. 
immaculatus Steph. 
pedicularius Grav. 
bipustulatus Grav.

Bolitobius. 
lunulatus L. 
exoletus Er.

Bryocluiris. 
rufa Er.

Mycetoporus. 
splendidus Grav. 
elegans Maki. 
rufescens Steph.

nanus Er. 
punctus GyU. 
punctipennis Scriba. 
Reichei Pand. 
splendens Marsh, 
clavicornis Steph.

Acylophorus. 
glabricollis Lac.

Astrapaeus. 
ulmi Rossi.

Heterothops. 
quadripunctula Grav.

Quedius. 
lateralis Grav. 
ochripennis Mén. 
fulgidus F. 
mesomelinus Marsh, 
cruentus 01. 
xanthopus Er. 
scitus Grav. 
cinctus Payk. 
tristis Grav. 
fuliginosus (irav. 
ochroplerus Er. 
nigriceps Kr. 
dubius Heer, 
umbrinus Er. 
humeralis Steph. 
limbatus Heer, 
obliteratus Er. 
scintillans Grav. 
boops. Grav.

Emus. 
hirtus L.

Creophilus. 
maxillosus L.

Leistotroplius. 
murinus L.

Staphylinus. 
pubescens Deg. 
chloropterus Pnz. 
chalcocephalus F. 
latebricola Grav. 
fulvipes Scop. 
caesareus Ced.

Ocypus. 
olens Müll.

v. curtipennis Motsch. 
ophthalmicus Scop. 
nitens Schrank, 
aethiops Waltl. 
mus Brull. 
fulvipennis Er. 
edentulus Block.

Philonthus. 
politus L. 
carbonarius Gyll. 
atratus Grav. 
sordidus Grav. 
ventralis Grav. 
ebeninus Grav. 
concinnus Grav. 
immundus Gyll. 
sanguinolentus Grav. 
rufimanus Er. 
iimetarius Grav. 
nigritulus Grav. 
vernalis Grav. 
exiguus Nordm. 
decorus Grav. 
varius Gyll.

v. bimaculatus Grav. 
cruentatus Gmel. 
albipes (irav. 
micans Grav. 
fulvipes F.

Othius. 
fulvipennis F.
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Xantholiuus. 
punctulatus Payk. 
glaber Nordm. 
decorus Er. 
tricolor F. 
linearis 01.

Gryptobium. 
fracticorne Pk.

Dolicaon. 
biguttulus Lac.

Lathrobium. 
elongatum L. 
rufipenne Gyll. 
fulvipenne Grav. 
quadratum Payk.

Achenium 
depressum Grav.

Medon. 
brunneus Er. 
melanocephalus F. 
obsoletus Nordm.

Scopaces 
gracilis Sperk.

Stilicus 
orbiculatus Payk 
rufipes Germ.

Sunius 
filiformis Lata 
angustatus Payk.

Paederus 
littoral is Grav. 
fuscipes Curt.

Dianous 
coerulescens Gyll.

S tenus. 
bipunctatus Er. 
longipes Heer, 
fossulatus Er. 
incanus Er.

circularis Grav. 
humilis Er. 
melanarius Steph. 
morio Grav. 
fuscipes Grav. 
árgus Grav. 
pallitarsis Steph. 
flavipes Steph. 
subaeneus Er. 
fascicornis Er. 
pallipes Grav.

Oxyporus. 
rufus L.

Platysthetus. 
cornutus Grav.

Oxytelus 
rugosus F. 
inustus Grav. 
sculpturatus Grav. 
nitidulus Grav. 
tetracarinatus Block.

Bledius. 
fracticornis Pk.

Troyophloeus. 
riparius Sac. 
bilineatus Er. 
corticinus Grav. 
elongalulus Er. 
nitidus Baudi.

Coprophilus. 
striatulus F.

Lesteva. 
pubescens Mannh.

Lathrimaeum. 
atrocephalum Gyll.

Xylodromus. 
concinnus Marsch, 
depressus Grav.

Omalium 
rivulare Payk.

caesum Grav. 
cinnamomeum Kr. 
inopterum Steph. 
melanocephalum F. 
florale Payk.

v. nigrum Grav. 
salicis Gyll. 
striatum Grav.

Anthobium. 
abdominale Grav. 
sorb. Gyll.

Protinus 
brachypterus F.

Pliloeobium. 
clypeatum Müll.

Ploeocharis 
subtilissim i Mannh.

Micropeplidae.
Micropeplus. 

porcatus Payk. 
fulvus Er.

Pselaphidae.
Trimium. 

brevicorne Reiclib. 
carpathicum Saul.

Buplectus. 
nubigena Rtt. 
Fischeri Aub. 
piceus Motsch. 
nanus Reichb. 
signatus Reichb. 
Karsteni Reichb.

Batrisus. 
formicarius Aub.

Bryaxis. 
fossulata Reichb. 

v. aterrima Reitt. 
v. rufescens Beitt. 

impressa Panz.
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Rybaxis. 
sanguinea L.

Bytlnnus. 
crassicornis Molsch. 
Curt isi Denny, 
nodicornis Aub. 
securiger Reichb. 
Burelli Denny, 
validus Aub.

Pselaphus. 
dresdensis Herbst.

Clavigeridae.
Claviger. 

longicornis Müll.

Ncydmaenidae.
Cephennium. 

delicalulum Heilt.
Neuraphes. 

elongatulus Müll, 
ornatus Reitt. 
geticus Saul, 
latitans Saul. 
Sparshalli Denny.

Cyrtoscydmus. 
Godarti Latr. 
collaris Müll, 
pusillus Müll.

Euconmis. 
denlicornis Müll. 
Wellerhali Gyll. 
oblongus Sturm, 
pubicollis Müll.

Scydmacnus. 
tarsatus Müll, 
rulus Müll.

Silphidae.
Leptinus. 

testaceus Müll.

Nargiis. 
velox Spence, 
badius Sturm, 
brunnus Strm. 
anisolomoides Spence.

Sciodrepa. 
Watsoni Spence.

Catops. 
picipes F. 
nigricans Spence 
affnis Steph.
Kirbyi Spence 
chrysomeloides Panz.

Etomapliagus. 
varicornis Rosh. 
sericeus Panz.

Necrophorus. 
germanicus L. 
humator Goeze 
interruptus Steph. 
vespilloides Herbst, 
vespillo L. 
vestigator Hersch.

Asbolus. 
littoralis L.

Pscudopdta. 
sinuata F. 
rugosa L. 
thoracica L.

Aelypea. 
undata Müll.

Xylodrepa. 
quadripunctata Sehr.

Silplia. 
obscura L.

Peltis. 
atrata L.

Ablattaria. 
laevigata F.

Agyrtes 
castaneus Froh.

Anisotoniidae.
Colcnis. 

immunda Sturm.
Liodrs. 

rugosa Steph. 
cinnamomea Panz. 
calcarata Er.

Anisotoma. 
humeralis Kugel, 
orbicularis Herbert.

Amphycillis. 
globus F. 
globiformis Sahl.

Ayathidium. 
atrum Payk. 
pallidum Gyll. 
mandibulam Strm.

Clamhidae.
Calyptomerus. 

dubius Marsch.
Clambus. 

minutus Sturm, 
pilosellus Reitt. 
pubescens Redtb.

Corylophidae.
Parmulas. 

hrunneus Br.
Arthrolips. 

piceus Comol.
Serieodrrus 

lateralis Gyll.
Orthopcrus 

coriaceus Roy.

Tricliopterygidae
Nossidium 

jjilosellum Marsh.
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Ptenidium. 
evanescens Marsh, 
pusillum Gyll.

Ptilium. 
exaratum Allib.

Trichopteryx. 
intermedia Gillm. 
fascicularis Herbst, 
brevipennis Er.

Scaphidiidae.
Scaphidium. 

quadriinaculalum Oliv.
Scnpliosoma. 

agaricinum L. 
boleti Panz.

Phalacridae.
Phalacrus. 

grossus Er. 
íimetarius F.

Olibrus. 
bimaculatus Küst. 
bicolor F. 
liquidus Er. 
affinis Strm. 
ilavicornis Slrm. 
corticalis Panz.

Stillms. 
testaceus Panz. 
atomarius L. 
oblongus Er.

Erotylidae.
Engis. 

bipustulata Thunb.
Triplax. 

melanocephala Latr. 
lepida Fald. 
bicolor Gyll.

v. scutellaris Charp.

Cyrtotriplax. 
bipustulata F. 

v. binotata Reitt. 
v. pulchra Reitt.

Endomycliidae.
Dapsn. 

denticollis Germ.
Lycopcrdina. 

succincta L. 
v. fasciola F.

Endomychus. 
coccineus L.

Mycetaea. 
hirta Marsh.

Alexia. 
globosa Strm.

Cryptophagdae.
Diplocoelus. 

fagi Guér.
Cryptophagus. 

pilosus Gyll. 
nitidulus Mill, 
acutangulus Gyll. 
dentatus Herbst. 
Thomsoni Reitt. 
scanicus L.

Ilenoticus. 
serratus Gyll.

Caenos cells. 
ferruginea Sahib.

Atomaria. 
fimetarii Herbst 
nigri ventris Steph. 
linearis Steph. 
atricapilla Steph. 
atra Herbst 
luscipes Gyll. 
pusilla Schönh. 
apicalis Er.

rnficornis Marsh, 
testacea Steph. 
gibbula Er.

Ephistemus. 
nigriclavis Steph. 
globulus Payk 
exiguus Er.

Lathriidae.
Anommatus. 

duodecemstriatus Müll.
Lathridius. 

anguslicollis Gyll.
Enicmus 

minutus E. 
consimilis Mannli. 
anthracinus Mannli. 
rugosus Herbst 
transversus Oliv.

Cartodere 
elongata Gurt.
Argus Reitl.

Corticaria 
pubescens Gyll. 
crenulata Gyll. 
fulva Comolli 
serrata Payk.

Melanophthalmu 
transversalis Gyll. 
dislingnenda Com. 
gibbosa Herbst 
fuscula Hum.

Tritomidae.
Triphyllus. 

punctatus F.
Litargus. 

connexus Fourc.
Tritoma 

quadripustutata L. 
v. bipustulata Scliilsky.
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picea F. 
atomaria F. 
fulvicollis F.

Typhaea. 
fumata L.

Nitidulidae.
Cereus. 

pedicularius L.
Brachypterus. 

quadratus Creutz. 
urticae F.

Carpophilus. 
bipustulatus Heer, 
sexpustulatus F.

Epuraea 
silacea Herbst 
deleta Er. 
obsoleta F.

Micrurula. 
melanocephala Marsh.

Soronin. 
grisea L.

Ipidin 
quadrinotata F.

Fria 
dulcamarae Scop.

Mcligethes 
rufipes Gyll. 
coracinus Strm. 
brassicae Scop. 
subrugosus Gyll. 
Hoffmanni Reitt. 
umbrosus Sturm, 
picipes Sturm.
Diecki Reitt. 
difficilis Heer.

v. Kunzei Er. 
gagatinus Er.

bidentatus Brit. 
erythropus Gyll.

Pocadius. 
ferruginius F.

Cycliramus. 
luteus F.

v. fungicola Heer.
Cyllodes. 

ater Herbst
Cryplarclm. 

strigata F. 
bnperialis F.

Glischrochilus. 
quadripunctatus Oliv.

Pityophagus. 
quercus Reitt.

llhizopliayus. 
nitidulus F. 
bipustulatus F. 
politus Hellw.

Trogositidae.
Ncmosoma. 

elongatum L.
Tcnebroides. 

mauritanicus I,.

Colydiidae.
Biodesma. 

subterranea Er.
Orthocerus. 

muticus L.

Langelandia. 
anophthalma Aub.

Cicones. 
variegatus Hellw. 
pictus Er.

Colobirus. 
marginatus Latr.

D i torna. 
crenata F.

Colydium. 
elongatum F.

Aulonium. 
ruficorne Oliv.

Cerylon. 
histeroides F. 
ferrugineum Steph. 
impressum Er.

Cucujidae.
Pldoeosticlius. 

denticollis Redtb.

Laemophloeus. 
monilis F. 
testaceus F. 
duplicatus Walt!, 
ferrugineus Steph. 
ater Oliv, 
clematidis Er.

Hyliota. 
planatus L.

Silvanus. 
unidentatus Oliv, 
bidentatus F.

Monotonia. 
quadricollis Aub.

Trixagidae.
Trixagus. 

fumatus F. 
tomentosus Deg.

Dermestidae.
Der most es. 

Frisclii Kugel, 
laniarius Iliig, 
undulatus Bralnn. 
atomarius Er.
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lardarius L. 
ater 0.

Attagcnus. 
Schaffen Herbst, 
marginicollis Küst. 
pellio L. 
vigintiguttatus F.

Globicornis. 
marginata Payk.

Trogoderma. 
versicolor Creutz. 
glabrum Herbst.

Anthrcnus. 
scrophalariae L. 

v. gravidus Küst. 
v. albidus Brullé. 

verbasci L.
v. nebulosus Reitt. 
v. confusus Reitt. 

museorum L.

Cistelidae.
Syacalypta. 

spinosa Rossi.

Porcinolus. 
murinus F.

Seminolus. 
luniger Gerrn. 
pilula L.

v. auratopunct. Rtt. 
pustulatus Forst.

Pedii opJiorus. 
nitens Panz.

Histeridae.
Plntysoma. 

frontale Payk. 
compressum Herbst.

Hister. 
quadrimaculatus L. 
unicolor L. 
merdarius Hoffm. 
cadaverinus Hoffm. 
suecicola Thoms, 
terricola Germ, 
stercorarius Hoffm. 
purpurascens Herbst, 
neglectus Germ, 
carbonarius Iliig, 
quadrinotalus Scrib. 
sepulcharis Er. 
duodecimstriatus Sehr, 
corvinus Germ.

Epierus. 
italicus Payk.

Dendrophilus. 
punctatus Herbst.

Saprinus. 
furvus Er. 
nitidulus Payk. 
pulcherrimus Keber. 
immundus Gyll. 
rufipes Payk. 
conjungens Payk.

Plegaderus. 
pusillus Rossi.

Onthophilus. 
affinis Redtb.

Abracus. 
globosus Hoff.

Acritus. 
minutus Herbst.

Platyceridae.
Platyccrus. 

cervus L.
Horms. 

parallelepipedus L.

Systcnocerus. 
caraboides L.

Sinodendron. 
cylindricum L.

Scarabaeidae.
Sisyphus. 

Schaefferi L.
Gymnopleurus. 

cantharus Er.
Copris. 

lunaris L.
Ontophayus. 

amyntas Oliv, 
taurus Sehr, 
verticicornis Laich, 
vacca L. 
coenobita Herbst 
nuchicornis L. 
lemur F. 
fuerat us F. 
ovatus L.
Schreberi L.

Oniticcllus. 
fulvus Goez.

Apliodius. 
erraticus L. 
subterraneus L. 
fossor L. 
sulcatus F. 
fimetarius L. 
granarius L. 
lugens Crtz. 
inquinatus F. 
melanosticus Schm. 
prodromus Brahm. 
punctatosulcatus Strm. 
obliteratus Panz. 
pusillus Herbst, 
varians Dft. 

v. ambiguus Muls
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satellitius Herbst, 
rufipes L. 
luridus F.

v. nigripes F. 
corvinus Er.

Oyxomus. 
sylvestris Scop.

Plcurophorus. 
cacsus Panz.

ffliyssemus. 
germanus L.

Trox. 
hispidus Pontopp. 
scaber L.

JBolboceras. 
unicorne Schrank.

Odontacus. 
armiger Scop.

Geotrupcs. 
stercorarius L. 
mutator Marsh, 
sylvaticus Panz. 
vernalis L.

v. autumnalis Er.

Oryctcs. 
nasicornis E.

llhizotrogus. 
aequinoctialis Hrbst. 
vernus Germ, 
aestivus 01. 
solstitialis L. 
pilicollis Gyll. 
assimilis Hbst.

Mclolontha. 
vulgaris F.

v. albida Redtb. 
Ilomaloplia. 

ruricola F.

Anisoplia. 
tempestiva Er. 
cyathigera Scop, 
lata Er.
flavipennis Brull.

Hoplia. 
praticola Duft, 
llavipes Germ.

Epicometis. 
hirta Poda.

Lcucocclis. 
funesta Poda.

Cetonia. 
aurata L.

Potosia. 
marmorata F. 
speciosissima Scop, 
affinis Andersch. 
floricola Herbst, 
metallica Fbr. 
hungariea Hrbst.

Valgus. 
hemipterus L.

Osmoderma. 
eremita Scop.

Gnorimus. 
variabilis L. 
nobilis L.

Trichius. 
abdominalis Mén.

Buprestidne.
Aurigena. 

lugubris F.

Capnodis. 
tenebrionis L.

Dicer ca. 
berolinensis Herbst.

Lampra. 
rutilans F.

Eurythyrea. 
scutellaris Oliv.

Anthaxia. 
hungariea Scop. 
Croesus Villers. 
cichorii Oliv, 
millefolii F. 
manca L. 
dimidiala Thun. 
salicis F.
fulgurans Schrank, 
nilidula L.

v. signalicollis Kryn. 
sepulchralis F. 
quadripunctata L.

Ptosima. 
11-maculala Herbst, 

v. 6-maculata Herbst, 
v. confusa Vili.

Acrnacodera. 
degener Scop. 
flavofasciata Pili.

Splicnoptcra. 
metallica F. 
parvula Lap.

Chrysobothrys. 
affinis F.

Cornelius. 
fasciatas Vili, 
rubi L. 
elatus F. 
aeneicollis Vili.

Agrilus. 
biguttatus F. 
v. coerulescensSchilsky. 

sinuatus Oliv, 
mendax Mannh.

4
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subauratus Gebt, 
coeruleus Rossi, 
elongatus Herbst, 
angustulus Iliig, 
graminis Lap. 
derasofasciatus Lac. 
aurichalceus Redtb. 
integerrimus Ratz, 
hyperici Crtz.
Cylindromorphus. 

subuliformis Mannli. 
filum Gyll.

Aphanisticus. 
pusillus üliv.

Trachys. 
corrusca Ponz. 
pumila Iliig.

Eucnemidae.
Throscus. 

dermestoides L. 
elateroides Heer, 
obtusus Curt.

Drapestes. 
biguttatus Pili.

Dirrhagus. 
Emyi Rouget.

Elateridae.
Adéloméra. 

punctata Hbst.
Archontas. 

murinus L.
Drastcrius 

bimaculatus Rossi.
Elater. 

cinnabarinus Esch. 
sanguineus L. 
elongatulus F. 
crocatus Lac. 
sinuatus Germ.

Ischnodes. 
sanguinicollis Panz.

Megapenthes. 
tibialis Lac.

Hypnoidus.
minutissimus.

Cardiophorus. 
gramineus Scop. 
ruficollis L. 
rufipes Goeze. 
nigerrimus Er. 
a lam entarius Er. 
cinereus Herbst, 
equiseti Herbst, 
rubripes Germ.

Melanotus. 
niger F.
brunnipes Germ, 
rufipes Hbst. 
crassicollis Er.

Limonius. 
pilosus Leske. 
minuIus L. 
parvulus Panz. 
quercus Oliv, 

v. lythrodes Germ.
Athous. 

rhombeus Oliv, 
niger L.
haemorrhoidalis F. 
vittatus F. 
longicollis Oliv.

Ludius. 
virens Schrank.

v. signatus Panz. 
purpureus Poda. 
sjaelandicus Müll, 
insilivus Germ, 
tesselatus L. 
latus F.

bipustulatus L. 
v. flavescens Schilsky.

Agriotes. 
pilosus Panz. 
ustulatus Schaller. 
sputator L. 
lineatus L. 
sobrinus Kiesvv. 
jiallidulus Iliig.

Dolopins. 
marginatus L.

Synaptus. 
filiformis F.

Adrastus. 
pallens F. 
humilis Er.

Dascillidae.
Helodes. 

minuta L.
Cyphon. 

variabilis Thunbg.
v. nigriceps Kiesvv. 

coarclatus Payk. 
v. palustris Thoms.

Cantharidae.
Homalisus. 

fontisbellaquei Fourc.
Lampyris. 

noctiluca L.

Cantharis. 
fusca L. 
rustica Fall, 
pulicaria F. 
pellucida F. 
livida L.

v. rufipes Herbst, 
fulvicollis F. 
lateralis L.
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Metacantliaris. 
discoidea Alir.

v. liturata Redtb. 
haemorrhoidalis F.

Bhagonycha. 
translucida Kryn. 
fulva Scop, 
testacea Mars. 
pallipes F. 
elongata Fali. 
atra L.

Silis. 
nitidula F.

Malchinus. 
demissus Kiesw.

Malthinus. 
biguttulus Payk. 
punctatus Fourc. 
fasciatus Oliv.

Dr Hits. 
concolor Ahr.

Troglops.
silo Er.

Cliaropus. 
concolor F.

Hypebaeus. 
ilavipes F.

Antliolinus. 
analis Panz.

Axinotarsus. 
pulicarius F. 
marginalis Lap.

Anthocomus. 
equestris F.

Malachius. 
aeneus L. 
marginellus 01. 
bipustulatus L. 
elegans Geoffr.

geniculatus Germ, 
viridis F.

Henicopus. 
pilosus Scop.

Dasytes. 
niger L.
nigrocyaneus Muls. 
coeruleus Deg.
Ilavipes Muls. 
plumbeus Müll 
aerosus Kiesw.

Dolichosoma. 
lineare Rossi.

Haplocncmus. 
pulverulentus Küst 
impressus Marsh.

Trichoceblc 
memnonia Kiesw.

Danacaca. 
pallipes Panz 
marginata Kürst, 
hypolouca Kiesw.

Cleridae.
Tillus. 

unifasciatus F.

Opilo.
mollis L. 
pallidus Oliv.

Clerus. 
mutillarius F. 
formicarius L.

Tartostcnus. 
univittatus Rossi.

TrichodeS. 
apiarius L.

v. subtrifasciatus Sp. 
v. unifasciatus Klug.

Corynetes. 
coerulus Deg. 
rufipes Deg.

Elatcroides. 
dermestoides L.

Brucliidae.
Braclms. 

rufipes F. 
fur L. 
latro F. 
brunneus Duft, 
villiger Reitt. 
perplexus Muls. 
pilosus Müll, 
subpilosus Slrm. 
sexpunctatus Panz 
variegatus Rossi 
nitidus Duft.

Byrrliidae.
Byrrhus. 

striatus 01. 
rufipes 01. 
paniceus L.

Oligomcrus. 
brunneus Strm.

Xcstobium. 
rufo-villosum Dft. 
plumbeum Iliig.

Hrdobia. 
imperialis L. 
regalis Duft.

Ptilinus. 
pectinicornis L.

0  chin a. 
Latreillei Ron.

Xylctinus. 
pectinatus F. 
lalicollis Duft.

4*
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Lasioilerma. 
Redlenbacheri Bach.

Dorcntoma. 
dresdensis Herbst.

Spliindidae.
Sphindus. 

dubius Gyll.
Aspidiphorus. 

orbiculatus Gyll.

Lyctidae.
Lydus. 

unipunctatus Herbst, 
pubescens Panz. 
impressus Gomol.

Bostrycliidae.
Psoa. 

viennensis Herbst.
Sinoxylon. 

bispinosum Oliv.
Boslrychus. 

capucinus L.
Xylopertha. 

retusa Oliv.

Cisidae.
Xylographus. 

bostrychoides Duf.
Cis.

nitidus Herbst. 
Jacquemarli Meli, 
boleti F. 
caucasicus Mén. 
micans Hbst 
hispidus Gyll. 
alni Gyll. 
castaneus Meli.

Bhopalodonlus. 
perforatus Gyll.

fronti cornis Panz.
Enncarthron. 

affine Meli, 
cornutum Gyll.

Octotemnus. 
glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.
Gnaptor. 

spinimanus Pali.
Blaps. 

longicollis Stev. 
abbreviata Mén 
mortisaga L. 
parvicollis Esch. 
similis Latr.

Crypticus. 
quisquilius L.

Pedinus. 
femoralis L.

Opatrum. 
sabulosum L.

Gonocephaluin. 
pusillum F.

Bolitophugus. 
reticulatus L. 
armatus Panz.

Diaperis. 
boleti L.

Hoplocepliala. 
haemorrhoidalis F.

Scapliidcma. 
metallica F.

Alpliitophagus. 
b i fasciatus Say.

Palorus. 
depressus F.

Alpliitohius. 
chrysomelinus Hbst.

Anthracias. 
bicornis Redi.

Tenebrio. 
obscurus F. 
molitor L.

Laena. 
viennensis Sturm.

Helops. 
quisquilius F. 
caraboides Panz 
lanipes L.

Alleculidac.
Hymenalia. 

rufi pes F.
Gonodera. 

luperus Herbst.
v. ferruginea F. 

murina L.
Mycetochares. 

linearis Iliig.
Podonta. 

nigrila F.
Gteniopus. 

flavus Scop.
Omophlus. 

betulae Hbst.

Lagriidae.
Lagria.

hirta L.

Melandryidae.
Tetratoma. 

fungorum F.
Melandrya. 

caraboides L. 
dubia Schall.

Osphya. 
bipunctatus F. 

v. clavipes Oliv.
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Mordellidae.
Scrap tui 

dubia Oliv, 
fuscula Müll.

Mordelia. 
fasciata F.

v. basalis Costa, 
aculeata L.

Mordellistena. 
Neuvvalgiana Panz.

Anaspis. 
frontatis L.

v. lateralis F. 
pulicaria Costa, 
flava L. 
rufilabris Gyll.

Rliipiphoridae.
Rlnpiphorus. 

paradoxus L.

Meloidiie.
Melóé. 

proscarabaeus I,. 
violaceus Marsh, 
hungarus Sclirnk. 
ural ensis Pall, 
cicatricosus Leach, 
variegatus Don. 
rugosus Mrsh. 
murinus Brdt. 
scabriusculus Brdt. 
brevicollis Panz.

Cercoma. 
Schaefferi L.

Zonahris. 
floralis Pali.

Oenas. 
crassicornis 111.

Halosimus. 
syriacus L.

Lytta. 
vesicatoria L.

Epicauta. 
verticalis 111.

Zonitis. 
immaculata Oliv, 
fenestrata Pali.

llapalus. 
bimaculalus L.

Sitaris. 
muralis Forst.

Pyrocliroidae.
Pyrochroa. 

coccinea L. 
pectinicornis L.

Antliicidae.

Euglenes. 
pygmaeus Gyll. 
populneus Panz.

Not oxus. 
monoceros L. 
trifasciatus Rossi.

Formicomus. 
pedestris Ross.

Anthicus. 
floralis F. 
gracilis Panz 
hispidus Ross, 
autherinus L. 
bifasciatus Ross.

Oclitlienomus 

tenuicollis Ross.

Oedeineridae.
Sparedrus. 

testaceus And.
Nacer des. 

viridipes Schmidt.
Asclera. 

sangninicollis F. 
coerulea L.

Oed etnera. 
podagrariae L. 
flavescens L.
Ilavipes F. 
virescens L. 
lurida Marsh.

Pythidae.
Lissodema. 

quadripustulatum Mrsl i.
Rhinos imus. 

viridipennis Lalr.

Curculionidae.
Otiorrhynchus. 

inflatus Gyll. 
mastix Oliv, 
irritans Herbst 
hungaricus Germ, 
arrogans Friv. 
raucus F.
rugosostriatus Gocze. 
signatipennis Gyll. 
equestris Rich, 
tristis Scop. 
ligustici L. 
fullo Schrank, 
ovatus L.

Stomodes. 
gyrosicollis Boli.

Mylacus. 
rotundatus f.
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Ptochus. 
periteloides Fuss.

Phyllobius. 
urticae Deg. 
piri L.
artemisiae Desb. 
incanus Gyll. 
montanus Mill, 
argentatus L. 
aurifer Boh. 
betulae F.

v. trivialis Boh. 
oblongus L.

v. floricola Hbst.
Polydrums. 

marginatus Steph. 
mollis Stroem. 
sericeus Schall, 
chrysomela Oliv, 
cervinus L. 
tereticollis Deg. 
picus F.
viridicinctus Gyll.

Sciaphilus. 
caesius Hamp. 
scitulus (ierm.

Brachysomus. 
setiger Gyll. 
hispidus Bdtb.

Barypithes. 
aranei formis Sehr.

Omais. 
VIertli Weise.

Eusomus. 
ovulurn Germ.

B r achy der es. 
incanus L.

Mesugroecus. 
obscurus Boh

Sitona. 
crinitus Hbst.

v. albescens Steph. 
hispidulus F. 
puncticollis Steph. 
longulus Gyll. 
flavescens Marsh, 
humeralis Steph. 
inops Schönh. 
lineatus I.. 
sulcifrons Thnbg.

Trachyphlocus. 
alternans Gyll. 
ventricosus Germ.

Psalidium. 
maxillosum F.

Liophloeus. 
tesselatus Müll.
Herbsti Gyll. 

v. lentus Germ.
Tanymecus. 

palliatus F.
Brachycerus. 

cinereus v. lutosus Gyll.
Clconus. 

nigrosuturatus Gooze. 
excoriatus Gyll. 
glaucus v. turbatus Fahr, 
cinereus Schrank. 
Fabricii Gemm. 
piger Scop. 
trisulcatus Herbst, 
tigrinus Panz. 
pedestris Poda. 
mixtus v. varius Herbst..

Lixus. 
paraplecticus L. 
iridis Oliv.
Ascanii L. 
algirus L.

puncti ventris Bh 
cylindricus Hbst. 
vilis Bossi. 
cardui Oliv.

Lavinus. 
brevis Hbst. 
obtusus Gyll. 
sturnus Schall, 
planus F. 
jaceae F.

Tropiphorus. 
tomentosus Marsh.

Min y ops. 
carinatus Y.variolosus F.

Alophus. 
triguttatus f.
Kaufmann! Stierl.

Lepyrus. 
palustris Scop. 
capucinus Schall.

llylobius. 
abietis L.

Liparus. 
dirus Herbst, 
germanus v. cariniros- 

tris Gyll. 
coronatus Goeze.

Liosoma. 
deflexum Panz.

Adexius. 
scrobipennis Gyll.

Trachodts. 
hispidus L.

Hypera. 
oxalidis Herbst, 
tessellata Herbst, 
palumbaria Germ, 
punctata F. 
meles F.
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murina F. 
variabilis Hbst. 
plantaginis Deg. 
nigrirostris f. 
viciae Gyll.

Limobius. 
borealis Payk.

Pissodes. 
notatus F.

Notaris. 
acridulus L.

Dorytomus. 
longimanus Forst, 
tortrix L. 
flavipes Panz.
Dejcani Faust, 
affinis Payk. 
melanocephalus Payk.

Smicronyx. 
jungermanniae Reich.

Tanysphyrus. 
lcmnae Payk.

Bayous. 
petro Herbst, 
lutosus Gyll. 
glabrirostris Herbst.

Orthochactes. 
setiger Beck.

Rhyncolus. 
truncorum Germ.

Camptorrhinus. 
statua Rossi.

Acalles. 
denticollis Germ, 
camelus F.
Aubei Boli, 
echinatus Germ, 
hypocrita Boh.

Coeliodes. 
dryados Gmel. 
ruber Marsh, 
erythroleucus Gmel. 
cardui Hbst. 
quadrimaculatus L. 
lamii F.

v. punctulum Hbst.

Bhinoncus. 
Castor F. 
bruchoides Hbst. 
perpendicularis Reich.

Phytobius. 
comari Hbst.

Amatus. 
haemorrhous Hbst.

Ceutliorrhynch idius. 
troglodytes F. 
floralis Payk. 
pyrrhorhynchus Marsh.

Ceuthorrhynchus. 
topiarius Germ, 
symphyti Bed. 
albosignatus Gyll. 
geographicus Goeze. 
asperifoliarum Gyll. 
Aubei Boh.
Javeti Bris. 
ornatus Gyll. 
trimaculatus F. 
trisignatus Gyll. 
venedicus Weise, 
quadridens Panz. 
marginatus Payk. 
punctiger Gyll. 
pollinarius forsl. 
obsoletus Gyll. 
rapae Gyll. 
puncticollis Boh. 
sulcicollis Payk.

hirtulus Germ, 
erysimi F.

v. chloropterus Steph. 
v. cyaneus Weise, 

contractus Marsh, 
assimilis Payk. 
atomus Boh. 
parvulus Bris. 
nanus Gyll.

Poophayus. 
sisymbrii F.

Orobitis. 
cyaneus L.

Coryssoinerus. 
capucinus Beck.

Baris. 
artemisiae Herbst, 
laticollis Marsh, 
timida Rossi, 
coerulescens Scop. 

v. cbloris F.
Limnobaris. 

T-album L.
Sphenophorus. 

piceus Pali.
Calandra. 

granaria L. 
oryzae L.

Balanius. 
elephas Gyll. 
venosus Grav. 
turbatus Gyll. 
villosus F.

Balanobius. 
salicivorus Payk. 
pyrrhoceras Marsh.

Anthonomus. 
rubi Hbst. 
pubescens Payk.
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inversus Bed. 
ornatus Reiche, 
spilotus Redtb. 
pomorum L.

Bradybatus. 
Creutzeri Germ.
Kellneri v. subfasciatus 

Gerst.
Acalyptus. 

alpinus Villa.
Lignyodes. 

Muerlei Ferrari.
Tychius. 

quinquepunetatus L. 
ilavicollis Steph. 
junceus Reiche, 
meliloti Steph. 
tibialis Roh. 
tomentosus Hbst. 
picirostris F. 
cuprifer Panz.

Sibinia. 
primita Hbst.

V. phalerata Stev.
Rhynchaenus. 

quercus L. 
pilosus F. 
fagi L. 
rusci Hbst. 
avellanae Don. 
populi F. 
rulitarsis Germ.

Mecinus. 
pyraster Hbst. 
collar is Germ, 
janthinus Germ.

Gymnetron. 
stimulosum Germ, 
asellus Grav.

V. plagialum Gyll.

tetrum F.
V. plagiellum Gyll.
V. anlirrhini Gyll.

Miarus. 
graminis Gyll. 
campanulae L.

Clonus. 
scrophulariae L. 
tuberculosus Scop. 
Oliveri Ross, 
thapsi F. 
hortulanus Four, 
pulverosus Gyll.

Nanophyos. 
globulus Germ, 
gracilis Redtb. 
marmoratus Goeze.

Muydalis. 
barbicornis Latr. 
ruficomis L. 
aterrima L. 
cerasi L.

Apion. 
pomonae F. 
craccae L. 
carduorum Kirb. 
onopordi Kirb. 
stolidum Germ, 
holosericeum Gyll. 
atomarium Kirby. 
Hookeri Kirb. 
diflicile Hbst. 
genistae Kirb. 
pallipes Kirb. 
urticarinum Hbst. 
radiolus Marsh, 
saeculare Goz. 
pubescens Kirb. 
simile Kirb. 
seniculus Kirb.

longirostre Oliv, 
viciae Pavk. 
apricans Herbst, 
assimile Kirb. 
trifolii L.

V. ruficrus Germ, 
dichroum Bed. 
nigritarse Kirb. 
tenne Kirb. 
punctigerum Pavk. 
ervi Kirb. 
minimum Hbst. 
pisi F.
aethiops Hbst. 
meliloti Kirb. 
loti Kirb.
columbinum Germ, 
miniatum Germ, 
brevirostre Hbst. 
sedi Germ, 
violaceum Kirb. 
curtiroslre Germ.

Rhynchites. 
betulae L. 
Mannerheimi Hum. 
pubescens F. 
praeustus Roh. 
sericeus Hbst. 
germanicus Hbst. 
pauxillus Germ, 
aeneovirens Mrsh. 
purpureus L. 
coeruleus Iliig, 
auratus Scop. 
Bacchus L. 
hungaricus Hbst.

Rhinomacer. 
betulae L. 
populi L.

Cyphus. 
nitcns Scop.
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Nemonychidae.
Nemonyx. 

lepturoides F.

Authribidae.
Platyrrhinus. 

resinosus Scop.
Tropi deres. 

albiroslris Hbst. 
dorsalis Thunbg. 
niveirostris F.

Phtystomus. 
albinus. L.

Antliribus. 
fasciatus Forrt, 
variegatus Four.

Urodon. 
suturalis F. 
pyginaeus Gyll.

Mylabridae.
Mylabris. 

pisorum L. 
pallidicornis Boh. 
leni is Boh. 
sertata 111. 
rulipes Hbst. 
luteicornis 111. 
affinis froel. 
viciae Oliv, 
atomaria L. 
loti Payk. 
seminaria L. 
cisti F. 
debilis Gyll. 
bimaculata Oliv.

V. dispergata Gyll. 
varia 01.
imbricornis Panz. 
pauper Boh. 
foveolata Gyll.

villosa F.
V. pubescens Germ.

Sperviophagus. 
cardui Boh.

Seolytidae.
Hylastes. 

cunicularius Er. 
trifolii Müll.

Hylcsinus. 
viltatus F.

Scolytus. 
rugulosus Ratz.

Gr tipliül as.
fugi F.

Pityogen.es. 
quadridens Hart.

Xylocleptes. 
bispinus Duft.

Taphroryehus. 
villifrons Duf.

Platypus. 
cylindrus f.

Cerambycidae.
Prionus. 

coriarius L.
Aeijosoma. 

scabricorne Scop.

lihdgium. 
sycophanta Sehr, 
mordax Deg.

Toxotus. 
quercus Gocze.

Acinierus. 
Schäfferi Laich.

Acmaeops. 
collaris L.

v. nigricollis Muls.

Portodéra. 
humeralis Schall.

V. suturalis F. 
Frivaldszky Kr.

Lcpturd. 
rufipes Schall, 
sexguttata F. 
livida F.
maculicoinis Deg. 
sculellata F. 
sanguinolenta L. 
eerambyciförmis Sehr, 
erratica Dalm.

V. erythrura Ktist. 
sexmaculata L. 
aurulenla F. 
maculata Poda. 
reveslita L.

V. lerruginea Muls. 
melanura L. 
bifasciata Müll, 
septernpunctata F.

V. sulurata Reiche, 
nigra L. 
attenuata L.

Allostcrva. 
tabacicolor Deg.

Gxcunmoptera. 
ustulata Schull. 
ruficornis F. 
variegata Germ.

Necydalis. 
uhui Ghev.

Caenoptera. 
umbellatarum Sehr.

Stenopterus. 
rufus L.

Gallimus. 
angulatus Sehr.
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Gracilia. 
minuta F.

Axinopalpus. 
gracilis Kryn.

Ccrambyx. 
velutinus Brull 
cerdo L. 
miles Bon.
Scopolii Fiissl.

Stromatium. 
fulvurn Vili.

Anisarthron. 
barbipes Sehr.

Phymatodes. 
testacus L.

V. variábilis L.
V. fennicus F.
V. melanocephalus

Po n.
V. similaris Kiist. 
V. praeustus F. 

unifasciatus Oliv, 
alni L. 
rufipes F.

Pyrrhidium. 
sanguineum L.

Callidium. 
violaceum L.

Hylotrupes. 
bajulus L. 

v. lividus Muls.
Rhopalopus. 

maoropus Germ, 
feinoratus L.

Purpuricenus. 
Koehleri L.

Plagionotus. 
detritus L. 
arcuatus L.

v. Beichei Thom.

floralis Pali. 
v. abruptus Kr.

Clytus. 
arietes L. 
rhamni Germ.

Clytanthus. 
varius F. 
sartor F. 
liguratus Scop.

Anaglyptus. 
mysticus L.

v. hieroglyphicus
Hbst.
Dorcadion. 

aethiops Scop. 
fulvum Scop.
Scopolii Hbst 
pedestre Poda.

V. austriacum Gangl.
Dorcatypus. 

tristis F.
Morimus. 

funereus Muls.
Lamia. 

textor L.
Monohammus. 

sartor F.
Liopus. 

nebulosus L.
Exocentrus. 

adspersus Muls.
Pogonochaerus. 

hispidus L.
Dcroplia.

Genei Arag.
Haplocnemia. 

curcnlionoides L. 
nebulosa F.

, Anaesthetis. 
testacea L.

Agapantlna. 
Kirbyi Gyll. 
villosoviridescens Deg. 
cardui L. 
violacea F.

Saperda. 
similis Laich.

Tdrops. 
praeusta L.

Pilcmia. 
tigrina Muls.

Phytoecia. 
scutellata F. 
rubropunctata Goez. 
affinis Harr, 
virgula Charp. 
pustulata Sehr, 
rufimana Sehr, 
ephippium F. 
cylindrica L. 
coerulescens Scop. 
uncinata Redtb.

Obera. 
linearis L.
erythroeephala Sehr.

Chrysomelidae.
Orsodacne. 

cerasi L. 
lineola Panz.

Donacia. 
versicolorea Brahm. 
bicolora Zsch. 
brevicornis Ahr. 
c-lavipes F. 
semicuprea Panz.

Plateumaris. 
consimilis Sehr.

V. variábilis Kunz.
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Lema. 
cyanella L. 
flavipes Suff, 
melanopus L

Crioceris. 
lilii Seop. 
merdigera L
12-punctata L. 
asparagi L.

Labidostomis. 
humeralis Selin, 
lueida Germ.

V. axillaris Lac. 
longimana L.

Tituboea. 
macropus Iliig.

Lac hnaca. 
sex punctata Scop.

Clytra.
4-punct.ata L. 
laeviuscula Ratz.

Gynandroplithalma. 
tibialis Brull. 
salicina Scop, 
flavicollis Charp. 
anrita L. 
affinis Hellw. 
xanthaspis Germ.

Chilotoma. 
musciformis Goeze.

Goptocephala. 
unifasciata Scop, 
scopoliua L.

Cryptocephalus. 
coryli L.

V. temesiensis Suff. 
cordiger I,, 
octopuntatus Scop, 
signatus Laich.

imperialis Laich, 
bipunctatus L.

V. 4-notatus H. S. 
14-maculatus Schneid. 
Schafferei Sehr, 
villosulus Suff, 
sericeus L.

V. coeruleus Weise, 
aureolus Suff.

V. coerulescens Scliils. 
hypochoeridis L. 
virens Suff. 
elongatus Germ.
5- punctatus Harr.
10-maculatus L.

V. hothnicus L. 
flavipes F. 
chrvsopus Gmel. 
frontalis Marsh, 
labiatus L.
Moraei L.

V. bivittatus Gyll.
6- pustulatus Rossi, 
elegantulus Grav. 
pygmaeus F.

V. amoenus Drap.

Pachybrachys. 
hieroglyphicus Laich.

V. tristis Laich, 
tesselatus Oliv.

Lamprosoma 
concolor Sturm.

Pachnephorus. 
villosus Dufl.

Adoxus. 
obscurus L.

V. vitis F.

Chrysochus. 
preliosus F.

Eupales. 
ulema Germ.

Colaphus. 
sopliiae Schall.

Gastroidca. 
polygoni L.

Entomoscelis. 
adonidis Pall, 
sacra L.

Timarcha. 
violaceonigna Deg. 
corinthia Fairm.

Chrysomela. 
coerulea Oliv, 
haemoplera L. 
rossia 111. 
goettingensis L. 
limbata F. 
lurida L. 
staphylea L. 
sanguinolenta L. 
marginális Duft, 
marginata L. 
chalcites Germ, 
geminata Payk. 
hyperici Forst, 
cerealis L.

V. alternans Panz 
V. mixta Schall, 

fastuosa Scop, 
graminis L. 
menthastri Suff. 
varians Schall, 
polita L.

Phytodecta. 
fornicata Briig.

Ilydrothassa. 
aueta F.

Prasocuris. 
phellandrii L. 
junci Brahm.
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Phaedon. 
grammicus Duft. ■

Melasoma. 
populi L. 
tremulae F.

Agclastica.
alni L.

Phyllobrotica. 
adusta Creutz.

Lug er us. 
nigrofasciatus Goeze.

Lochmaca. 
caprae L. 
crataegi Forst.

V. sanguinea F.
V. tibialis Duft.
V. femoi'alis Duft.

Galerucella. 
lineola F. i
pusiüa Duft.

Galcruca. 
tanaceli L. 
circumdata Duft. 
Pomonae Scop, 
rufa Germ.

Podagrica. 
fuscicornis L.

Derocrepis. 
rufipes L.

Crepidodera. 
femorata Gyll.

Ochrosis. 
salicariae Pavk.

Epitrix. 
atropae Foud.

Chalcoides. 
helxines L. 
aurata Marsh.

Chaetocnema. 
concinna Marsh.

Psylliodes. 
chrysocephala L. 
napi F.

Haltica. 
oleracea L.

Phyllotrcta. 
exclamationis Thunb. 
ochripes Curt.

V. cruciata Ws. 
undulata Kutsch, 
vittiila Redtb. 
nemorum L. 
atra F.
cruciferae Goeze. 
nodicornis Marsh, 
nigripes F.

Aphthona. 
cyparissiae Koch, 
lulescens Gyll. 
venustula Knlsch. 
pygmaea Kutsch, 
eoerulea Four, 
cuphorbiae Sehr, 
herbigrada Curt, 
lacortosa Rosen.

Longitarsus. 
anchusae Payk. 
nigerrimus Gyllh. 
brunneus Duft, 
luridus Scop, 
lateripunctatus Rosh.

V. personatus Ws. 
nasturtii F. 
suturalis Marsh, 
curtus V. monticola Knt- 
Foudrasi Ws. 
vei’basci Panz.

lycopi Foud. 
juncicola Foud.

Dibolia. 
femoralis Redtb.

Mniopliila. 
muscorum Koch. 

llispa.
atra L.

Cassida. 
sanguinosa Suff. 
vibex L. 
nebulosa L. 
meridionalis Boh. 
atrata F. 
nobilis L.
margaritacea Schall.

Coccinellidae.
Epilachna.

Argus Four.
Subcoccinella.

24-punctata.
V. saponariae Hub. 
V. meridionalis Mot. 

Cyncgestis. 
impunctala L.

V. palustris Redtb.

Hipgodamia.
13-punctata L.

Adoniu. 
variegata Goez.

V. 5-maculata F.
V. constellata Laich. 
V. obversepunctata 

Sehr.
V. carpini Fom1.
V. arenariae Sajo.
V. biconstellata Sajo 

Anisosticta. 
19-punctata L.
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Semiadalia.
11-notata 

V. 9-punctata Four. 
Adalia. 

bipunctata L.
Coccinella.

7-punctata L. 
10-punctata L.

V. lutea Ross.
V. 4-punctata L. 
v. 6-punctata L.
V. trigemina Ws.
V. 8-punctata Müll. 
V. 12-punctata Müll, 
y. humeralis Schall. 
V. pantlierina Deg.
V. Scribae Ws. 
y. bimaculosa Hbsf. 
V. thoracica Schneid. 
V. 10-pustulata L.
V. gultatopunctata L. 
V. bimaculata Font. 

4-punctata Font, 
conglobata L.

V. rosea Dog.
14-pustulata L.

sinuatomarginata Fald.
V. ambigua Gred. 

lyncea.
Micraspis. 

sedecimpunctata L.
V. 12-punctala L. 

Anatis. 
occllata L.

Halyzia. 
sedecimgultata I..
12-guttata Foda. 
10-guttata L.

V. imperfecta Muls.
15-gutlata F.
14-guttat.a L. 
22-punctata L.
14-punctata L.

V. conglobata III.
V. tessulata Scop.
V. conglomerala F.
V. suturalis Ws.
V. fimbriata Sulz.
V. peilata Ws. 

Cliilocorus. 
renipustulatus Scrib. 
bipustulatus L.

Exochonms. 
4-pustulatus L.

V. distinctus Brull.
V. iloralis Motscli. 

flavipes Thunb.

Hyperaspis. 
campestris Herbst.

Coccidula. 
scutellata Hbst.

V. subrufa Ws.

Scymus. 
haemorrhoidalis Hbst. 
minimus Ross, 
subvillosus Goeze

V. juniperi Motsch. 
suturalis Tlmb.

V. limbatus Steph.' 
celer Ws. 
punctillum Ws. 
frontalis F.

V. 4-pustulatus Hbst 
interruptus Goeze'. 
bipunctatus Kugel.

Lepidoptera. 1

R h o l a p o c e r  a.

Papilionidac.

Papilio podalirius L.
„ „ ab zanclaeus Z.
„ machaon L.

Thais polyxena Schilf.
„ „ ab. ochracea Stdg.

Farnassius mnemosyne L.

Pieridae.
Aporia crataegi L.
Pieris brassicae L.

„ rapae L.
„ napi L.
„ „ a napaeae Esp.
„ daplidice L.
„ „ V. bellidice 0.

Anthocharis cardamines L.

1 A rendszerezés Dr. Standinger : «Catalog der Lepidopteren des europaetechen Faunen- 
gebieles» nyomán. ,
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Leucophasia sinapis L.
„ „ a lathyri Hb.
„ „ a diniensis B.
„ ,, ab erysimi

Bkh.
Colias liyale L.

„ ab flava Huss.
,, „ myrinidone Esp.
„ edussa f.
„ ,, ab helice Hb.

Rhodocera rhamni L.

Lycaenidae.

Theda betulae L.
„ spini Schiff.
„ w. album Knoch.
,, ilicis Esp.
,, ,, ab cerri Hb.
„ acaciae f.
„ pruni L.
„ quercus L.
„ „ ab bellus Gerb.
„ rubi L.

*1Pülyonunatus virgaureae L.
„ thersamou Esp.
„ dispar v. rulilus

Wernh.
„ hippothoe L.
„ alciphron Rott.
„ dorilis Hufn.
„ phlaeas L.

Lycaena argiades Pall.
„ ,. ab. coretas 0.
„  „  V. polysperchon

Berg.
„ argyrotoxus Bgslr.
,, argus L.
„ orion Pall.
,, baton Berg.
„ astrarche Bgstr.

Lycaena icarus Rott.
* „ amanda Schn.

„ bellargus Rott.
„ corydon Poda.
„ hylas Esp.
,, meleager Esp.
„ admetus Esp.
„ argiolus L.
„ minima Fuesst.
„ semiargus Rott.
„ cyllarus Rott.
„ jolas 0.

* „ alcon F.
„ árion L.

Erycinidae.
Nemeobius lucina L.

Apaturidae. 
Apatura iris L.

„ ilia Schilf.
„ „ ab. clytie Schiff.

* , ,  „  V. metis Frr.

Nympluilidae.
* Limenitis populi Lin.

„  C a m i l l a  Schilf.
* ,. siioilla Lin.
Neptis aceris Lepech.
Vanessa levänä L.

„ „ ab porima 0,
, ,  „  V. prorsa L.
„ c. album L.
„ polychoros L.

* „ xanthomelas Esp.
„ 1 album Esp.
„ urticae L.
„ jo L.
„ atalanta L.
„ cardui L.

Melitaea cinxia L.
„ phoebe Knoch.

1 A csillaggal jelöltek Nendlwich közlésében is benne vannak.
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Melitaea trivria Schiff.’
„ didym» 0.
,, atlialia Rott.
„ aurelia Nick.

* „ parthenie Bkh.
Argynnis seleno Schiff.

„ euphrosyne L.
* „ pales. Schiff.1

„ dia L.
„ daphne Schiff.
„ hecate Esp.
„ lathonia L.
„ aglaja L.

* „ niobe L.
„ adippe L.
„ „ ab. cleodoxa L.
„ paphia L.
„ „ ab. valesina Esp.
„ pandora Schiff.

Satyridae.
Melanagria galathea Ein.

„ „ ab. leucomelas
Esp.

„ „ ab. galene 0.
Satyrus hermione L.

„ circe F.
* ,, briseis E.

„ semele L.
„ arethusa Esp.
„ dryas Sc.

Pararge niaera L.
„ megaera E.
„ aegeria v. egerides Adg.

Epinephele janira L.
„ tithonus E.
„ hyperantus E.

Coenonympha iphis Schiff.
„ arcania L.
„ pamphilus L.

Ilcsperidae.
Spilothyrns alceae Esp.

,, altheae Hb.
„ Iavatherae Esp.

Syrichthus carthami Hb.
,, inalvae E.
„ orbifer Hh.

Nisoniades tages E.
Hesperia thaumas Hufn.

,, lineola 0.
„ sylvanns Esp.
,, comma E.

Cyclopides morpheus Pali.

H e t e r o c e r  a.
A. Sphinges.
Sphingidae.

Acheronlia atropos E.
Sphinx convolvuli E.

„ ligustri E.
*Deilephila galii Rott.

„ euphorbiae L.
„ livornica Esp.
„ celerio L.
„ elpener E.
„ porcellus L.
„ nerii L.

Simerinfhus tiliae E.
„ quercus Schilf.
„ ocellata L.

populi E.
Pterogon proserpina Pall.
Macroglossa hombylif'ormis 0. 

„ fuciformis E.

Sesiidae.
Trochilium apiforme CI.
*Sciapteron tabaniforme Sott.
Sesia tipuliformis CI.

„ conopiformis Esp.
1 A pales egy alpesi lepke és itt Nendtwich egy varialio vagy aberratio által való 

szín leg tévútra vezettelett.
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Sesia asiliformis Rótt.
„ myopaeformis Bkh.
„ stomoxyformis Hb.
„ ichneumoniformis F.
„ annellata Z.
„ empiformis E.sp.
„ stelidiforinis Fit .
,, bibioniformis Esp.
„ muscaeformis View.

Paranthrene tinei =  var. brosi- 
formis Hb.

Thyrididae.
Thyris feneslrella St.

Zygacnidac.
Ino ampelophaga Bayle.

„ pruni SchifL 
,, globulariae Hb.
„ cognata v. subsolana Stgr.
„ statises L.

Zygaena pilosellae Esp.
� � „  ab. polygalae 

Esp.
� � „  ab. pluto 0.
� � . ,  ab. interrupta 

Stgr.
� � brizae Esp.

*
� � scabiosae Scheven.
� � punctum 0.
� � achiileäe Esp.
� � ab. vicliae Hb.
� � cynarae Esp.
� � meliloti Esp.
� � lönicerae Esp.
� � filipendulae L.
� � angelicae 0.

*
� � ephialtes L. •
� � „  ab. coronillae 

Esp.
� � „  ab. trigonellae

, I  y Esp.
� � carniolica Sc.

Syntomidae.
Syntomis phegea L.

„ „ ab. phegeus Esp.
„ „ ab. cloelia Esp.
,, „ ab. ipliimedia

Esp.
Naclia aneilla L.

J{. Boniliyces.
Nycteolidae.

Sarrothripa und ulana Hb.
„  „  V. Degener-

ana Hb.
„ „ ab. punct-

ana Hb.
,, „ ab ramos-

ana Hb.
Hylophila prasinana L.

„ bicolorana Fuessl.

Lithosidae.
Nola togatulalis Hb.

„ cucullatella L.
„ cicatricalis Tr.
„ strigula Schiff.

Calligenia miniata Forst.
*Setina roscida Esp.

,, mesomelia L.
*Lithosia muscerda Hufn.

,, griseola Hb.
„ deplana Esp.
„ lurideola Zinck.
., complana L.
„  unita V. palleola Hb.
„ sororcula Hufn.

Gnophria quadra L.

Arctiidac.
Emydia striata L.
Deiopeia pulcliella L.
Euchelia jacobaeae L.
Nemeophila russula L.

„ plantaginis L.
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Callimorpha dominula L.
„ hera L.

Arclia čaja L.
„ rillica L.
„ ,, ab. angelicae B.
„  „  V. confluenz Rom.
„ purpurata L.
„ aulica L.

Ocnogyna parasita Hb. 
Spilosoma fuliginosa L.

„ lucluosa H. G.
„ mendica Cl.
„ lubricipeda Esp.
„ menthastri Esp.
„ uriicae Esp.

Hepialidae.
Hepialus humuli L.

,, sylvinus L.
„ lupulinus L.
„ hecta L.

Cossidae.
Cossus cossus L.
Zeuzera pyrina L.
Endagria ulula Bkli.

Cochliopodac. 
Hcterogenea limacodes llufn.

Psychidac.
Psycho unicolor Hufn.

,, viciella Schiff. 
Epichnopteryx pulla Esp.

„ helix Siebold.
Fumoa niidellä Ü.

Liparidae. 
Pentophora morio L.
Orgyia gonostigma F.

„ antiqua L.
*Dasychira selenitica Esp.

,, fascelina L.
,, pudibnnda L.

*Laria 1. nigrum Mueller.

Leucoma salicis L.
Porthesia chrysorhoea L.

„ similis Fuessl.
Psilura monadia L.
Ocneria dispar L.

„ rubea F.

Bombycidae.
Bombyx crataegi L.

„ populi L.
„ neustria L.
„ lanestris L.
„ catax L.
,, rimicola Hb.
„ trifolii Esp.
, ,  , .  V. medicagnis Bkh.
,, quercus L.
„ rubi L.

*Carteronyx taraxaci Esp.
„ dumi L.

Lasiocampa potatoria L.
„ pruni L.
„ quercifolia L.
„ „ ab. alnifolia 0.

* „ populifolia Esp.
„ tremulifolia Hb.

* „ ilicifolia L.

Saturnidac.
Salurnia pyri Schiff.

„ spini Schiff.
„ pavonia L.

Aglia tau L.

Dro.panulidac.
Drepana falcataria L.

,, binaria Hufn.
Cilix glaucata Sc.

Notodontidac.
Harpyia lurcula L.

,, bifida Hb.
„ vinula L.

Stauropus fagi L.
5
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Uropus ulmi Schiff.
Hybocampa Milhauseri F. 
Notodonta tremula Cl.

„ dictaeoides Esp.
„ ziczac L.
„ trepida Esp.
„ chaonia Hb.
„ querna F.
„ trimacula Esp.
„  „  V. dodonaea

Hb.
„ argentina Schiff.

Lophopteryx camelina E-p.
„ cuculla Esp. 

Plerostoma palpina L.
Ptilophora plumigera Esp. 
Cnethocampa processionea L.
* „ pilyocampa Schiff.
Phalera bucephala L.

„ bucephaloides 0.
Pygaera anastomosis L.

„ curl ula L.
„ anachoreta F.
„ pigra Hufn.

Cymatoplioridac. 
Gnophora derasa L.
Thyatira batis L.
Cymatophora octogesima Hb.

„ or F.
Asphalia ruficollis F.

„ diluta F.
„ flavicornis L.
„ ridcns F.

C. Noctuac.
Diloba caeruleocephala L.
Simyra nervosa F.
*Clidia geographica F.
Demas coryli L.
Acronycla aceris L.

„ megacephala F.
,, tri dens Schiff.

Acronycta psi L.
„ auricoma F.
,, euphorbiae F.
„ rumicis L.
„ ligustri F.

Bryophila raptricula Hb.
„ „ ab. deceptri-

cula Hb.
„ fraudatricula Hb.
„ strigula Bkh.
„ algae F.
„ muralis Foret.

Moma orion Esp.
*Diphthera ludifica L.
Agrotis janthina Esp.

„ linogrisea Schiff.
„ fimbria L.
„ augur F.
,, obscura Brahm.
,, pronuba I..
„ „ V. innuba Tr.
„ oibona Hnfn.
„ comes Hb.
„ castanea v. neglecla lib.
„ triangulum Hufn.
„ c nigrum E.
,, ditrapezium Bkh.
„ stigmatica Hb.
,, xanthographa F.
„  „  V. cohaesa H. S.
„ festiva Hb.
„ multangula Hb.
„ plecla L.
„ flammalra F.
„ simulans Hufn.
„ putris L.
„ signifera F.
„ forcipula Hb.
,, fimbriola Esp.
„ exclamationis L.
,, nigricans L.
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Agrotis nigricans.
„ ab. rubricans Esp.
„ tritici L.
„  „  V. aquilina Hb.
„ obelisca Hb.
,, „ V. ruris Hb.
„  „  V. Villiersä Gn.
,, saucia Hb.
„  „  V. margarilosa Hw.
,, ypsilon Rótt.
„ sogetum Schär.
,, corticea Hb.
„ crassa Hb.
„ praecox L.

Charaeas graminis L.
Neuronia populáris F.

„ cespitis F.
Mamestra leucophaea View.

„ contigna Vili.
,, thalassina Rott.
„ dissimilis Enoch.

* „ pisi L.
„ brassicae L.
„ persicariae L.
„ albicolon Hb.
„ oleracea L.
„ genistae Bkh.
„ dentina Esp.
„ trifolii Rott.
„ reticulata Vili.
„ chrysoxna Bkh.
„ serena F.

Dianthoecia luteago Hb.
„ nana Rott.
„ compta F.
„ capsincola Hb.
„ cucubali Fuessl.

Episema glaucina Esp.
„ „ ab. Tersina Tersa.
„ „ ab. dentimacula Hb.

*AporophyIa lutulenta Bkh.
Annnoconia caecimacula F.
Folia polymita L.

„ ílavicincta F.
„ chi E.

Thecophora lovea Tr.
Dryobola roboris B.

„ mouochroma Esp.
„ protca Bkh.

Dichonia convergens F.
„ aeruginea Hb.
„ aprilina L.

Chariptera viridana Walch.
Miselia oxyacanthao L.
Valeria oleagina F.
Apainea testacea Hb.
Luperina matura Hufn.

„ virens L.
„ ,, v.immaculataStgr.

Hadena porphyrea Esp.
„ lalcricia Hufn.
„ monoglypha Hufn.
„ lithoxylea F.
„ sordida Bkh.
„ rurea F.
„ gemina Hb.
„ illyrica Frr.
„ didyma Esp.
„ ,, ab. nictitans Esp.
,, strigilis CI.
„ „ ab. lalruncula Lang.
„ „ ab. acthiops Hw.
„ bicoloria Vili.

Dypterygia scabriuscula L.
*Rhizogramma detersa Esp.
Cloantha hyperici F.

,, polyodon CI.
*Eriopus purpureofasciatus Pillér.1
Polyphaenis sericata Esp.
Trachea atriplicis L.

1 A »Pteris aquilina Lin« hernyó tápnövénye itt igen gyéren fordul el .
5*
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Euplexia lucipara L.
Brotolomia metriculosa L.
Mania maura L.
Naenia lypica L.
Ilydroecia nictitans Bkh.
*Gortyna ochracea Hb.
Nonagria cannae 0.

„ arundinis F.
Tapinostola Hellmanni Ev.
Leucania impura Hb.

„ pallens L.
„ obsolela Hb.
„ conigcra F.
„ evidens Hb.
„ vitellina Hb.
„ 1. album L.
„ albipuncta F.
„ lythargyria Esp.
„ turca L.

Grammesia trigrammica Hufn.
Garadrina quadripunctata F.

„ Kadenii F it .
„ respersa Hb.
„ alsines Brahm.
„ superstes Fr.
„ ambigua F.
„ taraxaci Hb.
„ lenta Fr.

Rusina tenebrosa Hb.
Amphipyra tragopoginis L.

,, tetra F.
„ livida F.
„ pyramidea I,.
„ cinnamomea Goeze.

Perigrapka cineta F.
Taeniocampa gotbica L.

„ miniosa F.
„ pulverulenla Esp.
„ stabilis View.
„ gracilis F.
,, incerta Hufn.

Taeniocampa munda Esp.
„  „  V. immacu-

lata Stgr.
Pachnobia rubricosa F.
Mesogona acelosellae F.
Dicycla oo. L.

„ „ ab. renago Hw.
Calymnia diffinis L.

„ affinis L.
„ trapezina L.

Cosmia abluta Hb.
Dyschorista fissipuncta Hw.
Plaslenis retusa L.

„ subtusa F.
Cirroedia ambus!a F.
Orthosia lota G.

„ macilenta Hb.
„ circellaris Hufn.
„ heloola L.
„ pislacina F.
„ humilis F.
„ laevis Hb.
„ lii ura L.

Xanlliia citrago E.
„ sulpburago F.
„ aurago F.
„ fulvago F.
„ gilvago Esp.

Hoporina croceago F.
Orrhodia erythrocephala F.

„ „ ab. glabra
Hb.

„ veronicae Hb.
„ vaupunctatum Esp.
„ vacinii \ j .
„ „ ab. spadicea Hb.
„ „ ab. mixta Stgr.
„ ligula Esp.
„ ligula ab. pulita Hb.
„ „ ab. subspadicea Stgr.
„ rubiginea F.



69

Scopelosoma satellitia L.
Scoliopleryx libalrix L.
Xylina furcifera Hufn.

,, ornilhopus Hufn.
*Calocampa ven us La lib.

„ exolela L.
Xylomyges consplicillaris L.

„ ab. íne- 
taleucaVievv.

Asteroscopus sphinx Hufn.
*Lithocampa ramosa Esp.
*Calophasia casla Bkh.

„ lunula Hufn.
*Gleophana antirrhini Hb.
Cucullia verbasci L.

„ scrophulariae S. V.
„ lychnitis Rbr.
„ umbratica L.
„ laclucac Esp.
„ chamomillae Schiff.
„ tanaceti Schilf.

* „ artemisiae Hufn.
„ absinthii L.
„ formosa Rogenh.

Eurhipa adulatris Hb.
Plusia triplasia L.

„ asclcpiadis Schiff.
„ tripartita Hufn.

* „ deaurata Esp.
„ moneta F.

* „ illustris F.
,, chrysitis L.

* „ festucae L.
,, gutta Gn,
„ gamjna L.

Aedia funesta Esp.
Heliaca tencbrata Sc.
Heliothis ononis F.

„ dipsaceus L.
* „ scutosus Schiff.

,, peltiger Schiff.

Chariclea delpliinii L.
„ umbra Hufn.

Acontia lucida Hufn.
„ „ ab. albicollis F.
„ luctuosa Esp.

Thalpochares arcuinna Hb.
„ respersa Hb.
,, communimacula Hb.
„ pur purina Hb.

* „ paula Hb.
Erastria argentula Hb.

„ pusilla View.
„ deceptoria Sc.
,, fasciana L.

Agropliila trabealis Sc.
Metoponia Koekeritziana Hb. 
Euclidia mi Cl.

„ glyphica L.
* „ triquetra F.
Grammodes algira E.
Pseudophia lunaris Schiff. 
Catephia alchymistra Schilf. 
Catocala fraxini L.

,, elocata Esp.
„ nupta L.
„ dilecta Hb.
„ sponsa L.
„ promissa Esp.
„ electa Bkh.
,, paranympha L.
„ hymenaea Schiff.
„ conversa v. agamos Hb.
„ diversa H. G.
„ nymphagoga Esp.

Toxocatnpa lusoria L.
„ craccae F.
„ limosa Tr.

Boletobia fuliginaria L.
Heliä calvaria F.
Zanclognatlia tarsiplumalis Hb.

,, tarsicristalis Hb.
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Zanclognatlia grisealis Hb.
„ tarsi pennái is Tr.
„ tai'sicrinalis Knoch.
„ emortualis Schilf.

Herminia cribrumalis lib.
„ tentacularia L 
„ derivalis Hb.

Pechipogon barbalis Cl.
Hypena rostralis L.

„ ab. radiatalis Hb.
Hypenodes costaeslrigalis Steph.
Rivula sericealis Sc.

Brephides
Brcphos parthenias L.

„ nothum Hb.
* „ puella Esp.

I), Geometridae.
Pseudolerpna pruinata Hufn.
Geometra vernaria Hb.
Phorodesma pustulata Hufn.

„ smaragdaria F.
Nemoria porrinata Z.

„ pulmentaria Gn.
Thalera fimbrialis Sc.
Jodis putata L.
Acidalia trilineata Sc.

„ ochrata Sc.
„ rufaria Hb.
„ moniliata F.
„ virgularia Hb.
„ pallidata Bkh.
„ subsericeata Hw.
„ herbariata F.
„ trigeminata Hw.
„ filicata Hb.
„ rusticata F.
„ „ v.vulpinariaH. S.
„ humiliata Hufn.
„ holosericeata Dup.
„ Degeneraria Hb.
,, inornata Hw.

„  „  V. deversaria H. S.
„ imniorata L.
„ rubiginata Hufn.
„ inarginepunctata Goeze.
„ incanata L.
„ strigaria Hb.
„ ornata Sc.

Acidalia decorata Bkh.
Zonosoma annulata Schulze.

„ porata F.
,, punclaria L.
„  „  V. subpunc-

taria Z.
„ „ ah. rulicili-

aria H. S.
„ linearia Hb.
„  „  V. slrabonaria Z.

Timandra amata L.
Pellonia vibicaria C.

„  „  V. strigata Stgr.
Abraxas grossulariata L.

„ adustata Schilf.
,, marginata L.

Orthostixis cribraria Hb.
Bapta picaria Curt.
Stegania dilectaria Hb.
Cabera pusaria L.

„ exanthemata Sc.
Melrocampa margaritaria L. 
Eugonia quercinaria Hufn.

„ erosaria Bkh.
„ „ ah. tiliaria Hb.
„ „ ab.unicolorariaEsp.
„ quercaria Hb.

Selenia bilunaria Esp.
„  „  V. juliaria Hw.
,, Iunaria Schiff.
„  „  V. delunaria Hb.
„ tetralunaria Hufn.
„  „  V. aestiva Stgr.

Pericallia syringaria L.
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Therapis evonymaria Schiff.
Hirnera pennaria L.
Grocallis elinguaria L.
Eurymene dolabraria L.
Angerona prunaria L.
Urapteryx sambucaria L.
Rumina luteolata L.
Caustoloma flavicaria Hb.
Venilia macularia L.
Hyberaia bajaria Schilf.

„ leucophaearia Schiff.
„ aurantiaria Esp.
„ marginaria Bkh.
„ defoliaria A.

Anisopteryx aceraria Schiff.
„ aescularia Schiff.

Phigalia pedaria F.
Riston hispidarius F.

„ hirtarius A.
„ stratarius Hufn.
„ bctularius L.

Sinopsia sociaria Hb.
Boarmia cinctaria Schiff.

„ gemmaria Brahm.
„ Viertlii Boh.
„ consorfaria F.
„ angularia Thnb.
„ lichenaria Hufn.
„ selenaria Hb.

Gnophos dumetata Tr.
„ furvata F.
„ obscuraria Hb.

Ematurga atomaria L.
„ „ ab. 5  unicolora-

ria Stgr.
Selidosema ericetaria Vili.
Phasiane glarearia Brahm.

„ clathrafa E.
Eubolia arenacearia Hb.

,, murinana F.

Eubolia murinana ab. cineraria 
Dup.

Scodiona conspersaria F.
Scoria lineata Sc.
Lythria parpuraria L.
Ortholitha limitata Sc.

„ moeniata Sc.
Mesotype virgata Rott.
Minoa murinata Sc.

„ „ ab. cineraria Stgr.
Lithostege griseata Schiff.

,, farinata Hufn.
Anailis plagiata L.
Lobophora polycominata Hb.

„ halterala Hufn.
Cheimatobia brumata L.

„ boreata Hb.
Triphosa dubitata L.
Scotosia vetulata Schiff.

„ rhamnata Schiff.
„ badiata Hb.

Lygris primala L.
Cidaria dotata L.

„ fulvata Forst.
„ ocellata L
„ viridaria F.
„ fluctuata L.
„ dilutata Bkh.
„ riguata Hb.
„ picata Hb.
„ cuculata Hb.
„ galiata Hb.
„ sociata Bkh.
,, porcellata F.
„ alchemillata E.
„ candidata Schiff.
„ bilineata L.
„ corylata Thnb.
„ nigrofasciaria Gocze.
„ rubidata F.
„ comifata E.
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Ci aria vitalbata Hb.
„ cor ticala Tr.
„ tersata Hb.

Eupithecia oblongata Thnb.
„ Gueneata Milliére1.
„ irriguata Hb.
„ alliaria Slgr.
„ linariala F.

Eupithecia scabiosata v. orfnafa
Boh.

„ innotata Hufn.
„ fraxinata Crewe.
„ plumbeolata Hw.
„ absinthiata A.
„ pumilala.

II. Pécs és környékének flórája.

Pécs és környéke íelületi változatosságának természetes következménye 
növényéletének gazdagsága. Hegyeink növénygazdagsága oly jelentékeny, hogy 
bátran szólhatnánk külön mecseki flóráról. A hegyek meszes talaja korán fej 
leszti ki növényeinket2 s a gazdag tavaszi flórát észrevétlenül váltja mintegy 
fél a nem szegényebb nyári és  szi növényzet. Sajnos, hogy Mecsekünk flórája 
egy évszakban sincs kell kép tanulmányozva. — Gazdag növényvilágunk ismerete 
Nendtwich közléseinél csak annyival van el bbre, a mennyiben olyan megfigye 
lésekr l számolhatunk be. melyek a modern botanika követelményének meg- 
felel leg a növények lel helyére és virágzási idejére vonatkoznak.

E tekintetben növényvilágunk néhány szebb alakját a következ  csoportok 
ban mutatjuk b e :

I. Csoport.
A Mecsekhegy ligeteiben február és márczius hónapban nyílnak :

Leucojum verrum, 
Galanthus nivalis. 
Gagea lutea.
Tulipa sylvestris, 
Scilla bifolia, 
Muscari,
Frilillaria meleagris, 
Primula farinosa,

„ vulgaris.
„ veris,
,, officinalis,

Cornus mas.

Prunus padus, 
spinosa,

Helleborus viridis odorus,3 
Anemone ranunculoides,

„ pulsalilla.
,, pratensis.
„ nemorosa,

Adonis vernalis.
Hepatica triloba,
Isopyrum thalictroides, 
Dentaria enncaphillos,

„ bulbifera,

1 Ezen lepkét, mely Francziaországban (Ardéche) fordul el , 1893-ban lárva állapotban 
Dr. Staudinger úr volt szives determinálni.

* így a Galanthus nivalist 1873-ban febr. 3-án, az Anemone pulsatilldt márcz. 1-én, 
a Helleborus viridist 1874-ben márcz. 9-én már virágzó állapotban lelték.

3 Vidékünkre jellemz  faj.
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Orobus vernus, Doronicum Nendtvvichi,
Corydalis, sib.

I I .  Csoport.
Száraz réteinken és mez inken tavaszszal találhatók :

Ornithogalum umbellatum. Galium cruciatum,
Gagea pratensis, Pulmonaria,
Orchis-ok szebbnél-szebb fajban, Erysimum alliaria,
Veronica arvensis. Erodium,

„ Chamaedrys, Fumaria,
„ triphillos. Potentilla stb.

I I I .  Csoport.
Ligetekben, sövények mellett, sz l kbe vezet  utak mentén tavaszszal 

virítanak :
Ligustrum,
Lonicera,
Viburnum,
Sambucus, több fajban, 
Solanum dulcamara, 
Lycium,
Physalis,

IV . Csoport.
Az erd ségek nyári 

Album ursinum.
Lilium mariagon,
Orchis maculata,
Orchis militaris, 
Convallaria majális, 
Polygonatum Majanthe- 

mum.
Fraxinus excelsior,

„ ornus,
Asarium,
Galium silvaticum, 
Asperula odorata,

V. Csoport.
Száraz réteink nyári 
Ismeretesebb alakok 

Galium mollugo,
Galium verum,

Melissa,
Comus sanquinea. 
Spirea,
Rosa canina, 
Crataegus,
Clematis,
Aquilegia,

flórájából kiválók : 
Atropa belladona, 
Physalis,
Stachys silvatica, 
Lamium maculatum, 
Galeobdolon,
Galeopsis,
Veronica officinalis, 
Melampyrum nemoro- 

sum,
Euphrasia,
Sorbus aucuparia,

flórája sokkal gazdagabb.

Hyosciamus niger. 
Datura,

Cytisus.
Colutea,
Acer platanoides, 
Rhamnus frangula, 
Evonymus,
Rerheris vulgaris stb.

Mespilus germanica, 
Geum,
Aconithum authora, 
Polygala,
Genista.
Acer pseudoplatanus, 
Acer campestre, 
Slaphilea pinnata. 
Epilobium.
Dictamnus albus,1 
Pirula,
Trientalis, stb.

mint a tavaszi.

Anchusa,
Thymus,

Legszebb vasvirágjaink egyike.
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Salvia, Anthriscus, Turritis,
Marrubium, Chaerophillum, Diplotascis muralis,
Verbascurn, Aegopodium, Ononis spinosa,
Achillea, Conium maculalum, Coronilla,
Cichorium, Thallicfruus angusti- Lathyrus tuberosus,
Hieracium, folium, Chelidonium május,
Scnecio, Delphinium, Valeriana officinalis.
Carduus, Adonis aestivalis, slb.

VI. Csoport.
Hegyeink nyári flórájára legjellemz bbek a következ k:

Anthericum ramosum, Veronica montana, Saxifraga,
Veralrum album, Digitalis, Hypericum montanuin.
Vincetoxicum, Campanula-fajok, Helianthemum,
Gentiana, Gychnis, Sempervivum,
Erica, Alyssum aquilegifolium, 

Dictannus a1 bus.
Ginum, stb.

VII. Csoport.
Vizeink flórájából kiválnak :

Iris pseudoacorus, Orchis latifolia. Geum nivale,
Gladiolus palustris, Galium palustre, Caltha palustris,
Leucojum aestivum, Stachyis palustris, Lepidium,
Alisina, Veronica scutellala, Rannunculus aqualilis,
Bulomus, Saponaria, Cardamine pratensis,
Sagillaria, Cucubalus, Nymphaeu,
Orchis palustris, Epilobium,

Lythrum,
Hippuris, stb.

V III. Csoport.
 szi flóránk szebb alakjai közöl kiválnak:

Cholchicum autumnale, Leontodon aulumnalis, Dalilia-fajok,
Anthericum ramosum. Senecio, Aethusa,
Solanum nigrum, Gnaphalium, Heracleum,
Gentiana, Helianthus luberosus, Málva-fajok,
Erythrea, Chrysanthemum, Althaea rosea,
Eehinum, Artemisia. Althaea officinalis,
Galeopsis, Aster-fajok, Hedcra helix, stb.



III. pécs geológiai viszonyai.

Ha Pécs és legközelebbi környékének földtani térképét, melyet — a m. kir. 
földtani intézet megbizásából — kiváló pontossággal Böclih János készített, 
szemügyre vészük, akkor geologiailag elég tarka kép tárul elénk, mert arány 
lag csekély területen a legváltozatosabb geológiai viszonyokra találunk s ez az, 
a mi Pécs és környékének tájképét oly érdekessé teszi.

A kristályos Msetek (fagyagos pala, gneisz és gránit) csekély felületi el 
terjedésben és er sen mállóit állapotban öt helyen emelkednek felszínre, u. m .: 
a Makár-hegy keleti alján, a Magyar-Ürögh felé vezet  utón, a Csoronikába 
és Bálicsba vezet  sz l utakon, legnagyobb kiterjedésben a Petresselyeni-nteza 
hosszában, a katona-kórháztól kezdve a Kálvária-hegy aljáig keskeny szalag 
ban és végre a Te%e-utczában a Kniffer-forr ás környékén. A felszín alatt 
újabban a pécsi sertéshizlaló kutjában 14-O'íO "j mélységben tanulmányozlatott.1

A fent említett kristályos k zetek képezik Pécs és környékének alaphegy 
ségét, erre települtek a viz által lerakott üledékes, sedimentär-rétegek, a melyek 
az els  korbeli lerakódásoktól kezdve egészen a jelenkori lerakódásokig számos 
tagozattal vannak képviselve.

E tagozatok a következ k:
Fels  Dyas,
Alsó Trias 7 tagozattal,
Fels  Trias 2 »
Rhäti emelet,
Alsó Lias 2 »
Neogen 5 »
Negyedkor 2 »
Jelenkor 2 »

A legrégibb üledékes képz dmények a Jfccse/í-hegységnek s igy Pécs váro 
sának nyugati részében jutnak napfényre. A Ssent-Jakab-hegy délnyugati lejt  
jén, Kövágó-Ssöllös és Cserkút területén barna-sárgás, szürke és vörös szinü 
homokk -rétegek és konglomerát-padok észlelhet k. A homokk vel vékony réteg- 
zésü, csillámos, agyagos homokk -pala és palaagyag váltakozik.

Cserkút és Kövágó-Ssöllös környékén számos kovásult fatuskót lehet 
találni, melyek óriási nagyságú, az Araucarites családhoz tartozó fák marad 
ványai. A homokk -rétegekkel fellé]«) pala-agyagban szintén növénylenyomatokat 
találhatni.

Kövágó-Ssöllös és Boda közt a dyas-rétegekben még k szén-nyomok is 
láthatók több árokban, mely k szénnyomok, úgy a múltban, mint jelenleg is 
szénkutató vállalkozókat csallak oda, de minden kutatás negativ eredmény ny el járt.

1 Dr. Ágh : A pécsi artézi kút.
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Másodkorbeli lerakódások.

Az alsó Iriasból 2 f csoport van Pécs környékén képviselve: a tarka 
homokk - és a kagylómész-csoport és pedig a szóban lev  területnek majdnem 
fele részén. Böckh úr a tarka homokk -csoportban 4, viszonylagos korbeli és 
petrografiailag különböz  képz dményt állapított meg. A Szent Jakab-hegy dél 
nyugati lejt jén, közvetetlen az els  korbeli rétegekre rátelepülve és azokat öv- 
szerüleg határolva, barnás-vörös, durva kvarcz-konglomerát, fej nagyságú kvarcz- 
porphyr darabokkal, észlelhet k. A fent említett arauearites-féle, kovásult fatuskók 
darabjai szintén találhatók e konglomerátban, de itt már másodlagos helyen, mert 
kopott, gördült alakot mutatnak.

E porphyr tartalmú durva kvarcz-konglomerát petrografiailag ama képz  
désekhez hasonlít, melyeket az Alpesekben már régóta «Verrukanó» névvel 
szoktak jelölni.

A durva kvarcz-konglomerátra települve következnek vörös kvarcz homokk  
rétegek, melyek a Szent-Jakab-hegyet és annak délkeleti oldalát egészen Magyar- 
Üröghig alkotják.

E homokkövek többnyire szilárdabbak, mint a dyashoz tartozók és azért 
itt több k bányát is találunk. A homokk ben fehér pontok láthatók, melyek 
mállóit orthoklaslól származnak. A vörös homokk ben zárványként zöld vagy 
vörös palaagyag darabok vannak, miáltal a homokk  foltos lesz. Ezt különösen 
Magyar- Ürögh mögött lehet észlelni.

A szóban lév  homokk  majd durvább, majd finomabb alakban lép fel; 
olykor egészen konglomcrátos szerkezettel is bir, különösen a verrukanóhoz 
közel fekv  rétegekben, de azért még sem nyer oly durva konglomcrátos ki 
fejl dést, mint amaz. A fed  felé többnyire finomabb szem  lesz a homokk  
és rétegzete is vékonyabbá válik, s t a vörös vagy zöld csillámban dús pala 
agyag közfekveteket képez már benne.

A Szent-Jakab hegyet alkotó vörös homokk  olyan földtani állással bir, 
mint az Alpesekben a «grödeni» homokk  ; t. i. szintoly átmeneti tagot képez 
a dyas és az alsó triashoz tartozó lerakódások közt.

Szerves maradványokat eddig nem sikerült a szent jalcab-hegyi homokk  
ben találni, de — minthogy úgy a verrukanó konglomerat, valamint a vörös 
homokk  a dyashoz tartozó rétegekkel itt ellenkez  (discordant) települést mu 
tatnak, másrészt szoros összeköttetésben vannak a közvetetlen reájuk települt 
werfeni rétegekkel,— a verrukanó konglomerat és a szent-jakab-hegyi homokk  
már a triashoz számítandók. A szent-jakabhegyi homokk  képz dményeket az 
úgynevezett <■werfeni» rétegek majdnem teljesen körülövezik. Kelet felé egészen 
Pécs városába terjednek a «Bárány-uU-ig, hol is a sz l ültetvények nagyobb 
részének alsó talaját képezik és «lapor»-nak neveztetnek. A Donatus-kápolna tájé 
kán bírnak legnagyobb felszíni kiterjedéssel. Böckh a werfeni rétegeket két 
különböz  részre osztja: egy alsó és egy fels  részre.



a) Az alsó rétegsorozatban f leg homokk , homokos pala és agyagpala 
váltakoznak és csak ritkábban találhatók benne dolomit-padok. A rétegsorozat 
mélyebb szin-tája tarka, f leg vörös vagy zöld színezettel bir. Szerves marad 
ványok alig találhatók e rétegsorozatban. Böckhnek szorgos kutatása után csak 
egy helyen, a Pécsr l Cserhátra vezet  mezei ut mentén sikerült egyetlen egy 
kagylótöredéket találni a Myophoria costataból; azonkívül sajátságos gyökér 
alakú k darabokat is észlelt és gy jtött, melyek valószín leg növény eredet ek.

h) A werfeni rétegek fels  sorozatában a dolomit-padok valamint márgálc 
és feketés-szürke, fehér mészpát-erek által festett mészkövek b vebben fordul 
nak el ; a palaagyag-rétegek alárendeltebbek és színük felette ritkán vörös, 
rendesen zöldes vagy szürke.

Szerves maradványok a fels  rélegsorozatban, kivált a mészk  rétegekben 
nagyon gyakoriak ugyan, de fajokra nézve nem változatosak. Böckh a következ  
kövületeket találta:

Miophoria costata,
Modiola triquctra,
Gervillia mytiloidcs,
Pccten cfr. Albcrtii és 
Lingula tcnuissima.

A werfeni rétegek alsó csoportjából számos és b  vizforrások fakadnak, 
melyek képesek lesznek Pécs városa növeked  vízszükségletét majdan pótolni.

Ha Pécs városától északra a Kardos Kálmán utón megyünk, a Mecseh- 
crd  kezdeténél széles terrászra érünk, mely máslermészetü mészk -rétegekb l 
áll, mint az imént tárgyalt fels  werfeni rétegsorozat: itt már kagylómész 
területen állunk.

Eleinlén ugyan, a werfeni rétegek szomszédságában, vékony rétegzésíi, 
feketés-szürke, fehér mészpát-erek által haránt ni festett mészkövek is mutatkoz 
nak, de tovább felfelé haladva vastagabb kifejl dést nyernek a mészk rétegek. 
A sárgás vagy vöröses mészk fekvetek már csak ritkábban s alárendelteid 
mérvben mutatkoznak.

A kagylómész k zetei általában fekelés vagy világosabb szürke, olykor 
bitumenes mészkövek. Vörös szín  kevés van. Olykor maga a tömött mész is 
tartalmaz sárgás vagy vöröses részeket tömegében, mint például a Bertalan 
hegy délkeleti oldalán, valamiinint a Tcttyc melletti k bányákban.

A dolomitok a Mecsek hegységben általában csak alárendelt szerepet ját 
szanak. Bános mellett, a Toplicza völgyében vezet  utón több lábnyi vastag 
ságú fehér vagy vörösbe játszó szilárd dolomit található.

A Mánfára vezet  országút mellett, valamint a szamárhut átellenében 
nyugatra és a Bertalan hegy tetején szintén el fordulnak dolomit fekvetek.

A kagylómész k zetei között olyíéleségek mutatkoznak, melyeknek felületén 
sajátságos gumós külsej , különféle alakú, gömbölyded vagy hosszúkás dóm-
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borodások láthatók. E féleségek többnyire márgásabb természet ek. Vannak 
továbbá olyanok is, melyek az alapanyagban sötétobb szinü különféle foltokat 
mutalnak, s igy mozaikszerü külsejük van.

Böckh a kagylómész rétegeit 3 tagra osztja.
Az alsó taghoz f leg azon, rendesen feketés szinü, több ízben fehér mész- 

pát-erek állal harántolt, olykor bitumenes mészköveket számítja, melyek a fekü 
felé a vverfeni rétegekkel állanak kapcsolatban.

Kövületek gyéren találhatók benne.
Gyakoribb alakok :

Pcctcn discitcs,
Myophoria elegáns,
Modiola liirndiniformis,
Myoconclia sp. cfr.,
Plcuromya Albertii,

továbbá kis gasteropodák átmetszetei és erinoideák.
Ez a tag képezi egyszersmind a kagylómész leghatalmasabb képz dmé 

nyét s Pécs városa környékén nagy elterjedéssel bir.
A középs  tagot azon brachiopodákban dús, gumós rétegek alkotják, me 

lyek petrografiailag és palaeontologiailag legjobban jellemezvék a kagylómész 
k zetei között.

A Pettye völgyét l a Bertalan hegyre vezet  ut oldalain lév  k bányák 
ban jó rétegfeltárásokat lehet látni; a feketés-szürke mészk pad telve van 
brachiopodákkal. — Igen gyakori a

Tercbratula vulgaris, ritkább el fordulásuak a 
Retzia trigonclla,
Lima costata,
Myophoria és 
Pcctcn discites.

A Pécs környékbeli kagylómész szolgáltatja az ismert szép márványféle 
ségeket, de azok — sajnos — nincsenek eléggé kiaknázva. A helybeli k faragók 
nagyobb részt csak sírköveket állítanak el  bel le, a többi nagy mennyiség  
anyag utak kavicsolására és utczaburkolat-koczkákra használtatik fel.

A kagylómészhez tartozó rétegek Pécs városára még más tekintetben is 
fontosak, minthogy bel lük fakad a b  Tettye-forrás, mely az egész várost jó 
min ség  ivóvízzel látja el.

A kagylómész-rélegre települve találunk, közvetlen a Bcrtalan-hegy hátán, 
fekete vagy barnás, vékony rétegzéssel bíró, bitumenes márgapalákat, melyek 
már a fels  triashoz tartoznak.

Böckh e palákban, a bennük gyér számban talált szerves maradványok 
alapján, úgymint
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Uybodus plicatilis,
Equisetitcs arenaceus,
Macropterigium Bronnii sib., 

az Alpesek ivcngeni rétegeinek megfelel  fels  triashoz tartozó rétegsorozatot 
ismert lel.

A barnás, bitumenes palarétegek a Bertalan-hegyt l kezdve Kantaváron 
át egészen a «Kozári mez n» lev  kunyhóig félkörben észlelhet k a felszínen. 
E palarélegekb l kit n  min ség  források fakadnak : a kantaviin és a kozári 
mez i forrás stb. Ez utóbbiból a pécsi bányatelep vízvezetéke nyer táplálást.

Kantavárnál a wengeni palák feköjében a íelületen elfedve a kagylómész 
van képviselve. Jelenlétét mégis azon tölcsérszorü mélyedések által árulja el, 
melyeket «dolinákénak szoktak nevezni — A JZecsc/c-hegység wengeni palája 
fed jében hatalmas homokk -lerakódás következik, mely telepmentes homokk  
név alatt ismeretes.

A homokk  vaskos rétegei közt azonban palaagyag és nagyobb zöldes 
szürke t zálló agyagtömzsökök taláhatók, mely agyag kiaknázására Zsolnay Vil 
mos olt rendszeres bányam velést  z.

Az els  szerves maradványokat e rétegsorozatban 1879-ban Böekh fedezte 
fel földtani felvétele alkalmával.

A nagybányai völgyben körülbelül 400 méter távolságban, az els  vagy a 
legmélyebb k széntelep fektéjében, egy vékony rétegzésü csillámlarlalmu, zöldes 
szürke palaagyag-rélegben, mely kemény, zöldes szürke, csillámlarlalmu kvarcz- 
homokk  állal van fedve, nagyobb mennyiség  növénymaradványok találhatók, 
úgymint:

Zamitcs distans,
„ „ var. longifolia,

Palissya Braunii,
Thaumatoplcris Braunü.

Leggyakoribb a Zamitcs és Palissya.
Böekh összesen 88 növénylenyomatot talált e rétegben.
A nagybányai völgy fels  részében, az el bb említett fossil-növénylel hely 

feküjében és a völgy keleti lejt jében lekötés szín , csillámtartahnu homokos 
márgaréleg lép napfényre, melyben tömérdek kagylófödelek fordulnak el , jól 
megtartott példány azonban ritka.

Egy faj különösen gyakori és újnak mutatkozik. Böekh ezt Cardinia 
lloffmanni-nak nevezte. Egy kis fogat is talált még, mely az Acrodus mini- 
WMS-tól származik. Egy másik helyen Equisetitcs Ungeri-l talált.

Az úgynevezett telepmentes homokkövet, a rétegekben talált szerves ma 
radványok alapján, a »Rhät«-i emelethez sorozzuk. Lehet azonban, hogy alsó 
részében még a fels  triashoz tartozik.

A telepmenles homokk -rétegek után váltakozva következnek márgapala-,
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homokk - és k szénrétegek. Ez képezi a kiváló fontosságú k széntartalmu lias- 
csoportot.

A széntelepok száma a hegység déli széntartalmu vonulatában 70-nél több, 
melyek közül mintegy 25 telep mivelésre méltó. E rétegcsoport vastagsága 
körülbelül 850 méter és elterjedési területének hosszúsága 10—11 kilométer, 
szélessége pedig l 1/ ,—2 kilométer.

A nagy számban el forduló kövületek, a 
Cardinia Listcri,

„ unioides,
Mytilus Morrisi,
Lima gigantea,
Geromya infraliasica,
Perna infraliasica,
Grypliaea arcuata,
Acgoceras angulatum stb., 

eléggé bizonyítják, hogy e képz dmény az alsó liasz mélyebb részéhez tartozik.
A széntartalmu képz dményben még vékony agyagvas-éreztelepek is for 

dulnak el .
A k széntelepek nagyszer  bányászatnak képezik tárgyát A has-féle 

lerakódások nemcsak a bányatelep körül találhatók, hanem Pécs városának 
északi részében is.

A Petrezselyem és Kálvária-utezák hosszában egy sajátságos jól jelölt 
partféle emelkedés észlelhet , mely nyugat felé a Kis-SzlcóJcóba vezet  sz l  
hegyi útig nyomozható, kelet felé pedig a Kálvária-utcza mentén egészen a 
'Pettye völgyébe nyúlik, hol annak nyugati partját képezi. Ez is lias-féle el jövetel. 
Hoszszúsága mintegy 800 ölre terjed, legnagyobb szélessége pedig körülbelül 800 
métert tesz ki és ez képezi ama els  avagy legmélyebb terrászt, mely Pécs vá 
rosa felelt emelkedik. K zetei f leg sárgás homokk , sárgás, kékes vagy fekete- 
szürke bitumenes márga.

Szénnyomok több helyt észlelhet k e lias lerakódásokban, különösen a 
liasrétegek északi szélében. Az Adler-féle sz l kért mellett és az onnét a 
Kardos úthoz levezet  sz l ut mentén kissé feltárva is láthatók, hol is a szén 
lerakódásban homokk rétegek is vannak betelepülve.

Szénnyomok találhatók továbbá a Bárány utón. Ez utóbbi ut és a Kis- 
Szlcókóba vezet  ut közti magaslaton sárga bitumenes liasi márga és k szén 
láthatók kisebb foltokban.

Nyugat felé, a hálicsi és a csorónilcai sz l kbe vezet  utakon és végre 
a Maicár hegy dél-keleti alján Aidinger polgármester úr sz l je alatt megint 
szénnyomokat láthatunk.

Az itt felsorolt liasrétegek és k szénnyomok t szomszédságában, illet leg 
azok ágyában, gránit-, gneisz- és fagyagos-pala mindenütt észlelhet . A lias-
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rétegek a hegy belseje felé d lnek, tehát Pécs városától ellenkez  irányban, a 
zavargásoknak nem minden nyoma nélkül. E zavargásokat pedig alig okozta a 
gránit netaláni feltódulása, mert minden tektonikai jel arra enged következtetni, 
hogy a gránit és a kristályos k zetek egy vet dési vonalon mutatkoznak, és 
bár csak az alsó lias lerakatása után juthatott napfényre: az itt képviselt üle 
dékes k zeteknél mégis sokkal id sebb, és e vet dési vonal hosszában a kris 
tályos k zetek, mint az alaphegység k zetei jutnak felszínre.

A kristályos k zetek t szomszédságában azonban, különösen a Mahír- 
hegy délkeleti alján, az Anna-völgyben és az Adler-féle borház mellett egy 
vulkanikus k zet is figyelhet  egészen alárendelt kiterjedésben, melynek az üle 
dékes k zetek zavargása leginkább tulajdonítható.

A pécsi áttörési k zet megegyezik a Mecsek hegység /créte-korbeli trachyt 
dolerltjaival, melyek Egrcgy és Kárász vidékén nagy elterjedésben feltódultak, 
illet leg a hegység vulkáni központját képezik és a pécsi el fordulások mint a 
hegység délnyugat felé el tolt hegyei szerepelnek.

A közvetlen Pécs városa fölött látható liasrétegek közt a k széntartalmu 
rétegeknek mélyebb földtani fekvésük van.

Az István-utczától kissé keletre, a sz l kbe felvezet  ut fels bb részén 
számos kövület található a márgás rétegekben.

A legjellemz bb kövületek a következ k :
Gryphaca obliqun,

,, cymbium,
Eceten priscus,

„ liasinus,
Gervillia betacalcis.

Ezen lel helyt l kissé nyugatra gryphaeák már hiányzanak és f leg brachio- 
podák találhatók, úgymint:

Spirifcrina verrucosa, 
leggyakrabban ,, Ilaucri és 

ritkán Ammonites stellaris.
A található kövületek tehát az alsó hasra utalnak és e rétegek párhuzam 

ban állanak a Somogy és Vasas körül található lerakódásokkal, melyek köz 
vetlen a széntartalmu képz dmények fölött vannak települve.

Az eddig leirt rétegsorozatok alkotják azon vázat, melyek körül a har- 
madkorbeli rétegek lerakódtak, vagy az alacsonyabb pontokon rátelepültek.

Harmadkorbcli lerakódások.

A harmadkori lerakódásokból Pécs városa környékén csakis a mediterrán-, 
ssármáti- és ponti képz dmények vannak képviselve.

Ezek közül a mediíem/ n- lerakódás, még pedig ennek fels  osztálya, Pécs 
városa mellett csak alárendelt mérvben jut napfényre, minthogy el jövelelei

6
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csak kisebb foltokban mutatkoznak, s csak tovább észak-kelet felé akadunk na 
gyobb mérvben rétegeire.

A Tettyc völgye keleti partján, t. i. amaz út közelében, mely a völgyb l a 
Bertalan-hegyre vezet, találjuk az alsó mediterrán-emelethez tartozó rétegeket 
kis elterjedésben feltárva.

E rétegek a Tcttyc-xöÍgy mindkét partján házi pinczékben és kezdetleges 
k bányákban ismeretesek.

A rétegek anyaga zöldes-szürke vagy barnás-sárga, csillámlarlalmu ho 
mok, szilárd homokk -padokkal váltakozva. Található azonban a mélyebb szint 
ben vastagabb lerakódásban szürkés, agyagos fehér homok, mely anyag már 
évszázadok óta kit n  min ség  fazekas-máz el állítására szolgál.

A magyarországi fazekasok ezt az anyagot „Pécsi fehér föld“ — a szla 
vóniai és boszniai fazekasok „Báisza“ név alatt ismerik és régóta használják.

Kétséget sem szenved, hogy a pécsi „fehér földet“ már a törökök is ismer 
ték és használták. Érte a Tettyc-xöÍgy mindkét partja a legkezdetlegesebb módon 
össze-vissza van turkálva.

Pécs bosnyák eredetit lakóssága, mely e környéket lakja,  zte e primitiv 
bányaipart s minthogy az anyagot a földszint l csak 2— 4 méternyi mélység 
ben, minden bányászati szabály nélkül vájták ki, házsülyedések e környéken 
még most is igen gyakoriak.

Jelenleg egyedül csak Zsolnay Vilmos aknázza a pécsi fehér földet. A leg 
több lelket összevásárolva rendszeres bányaüzemet folytat a pécsi fehér föld 
mélyebb rétegeinek kiaknázására. A nyert anyagot Zsolnay nagyrészben saját 
keramikai gyárában használja fel, de jórésze még szállításra kerül a magyar 
alföldre és Szlavóniába a fazekasok részére.

Fels  mediterránhoz tartozó rétegekre Pécs közvetlen környékén még csak 
egy helyen akadunk.

A Sst. János kút és a József-akna közti völgy mentén gumós mészkövek 
jutnak csekély mérvben napfényre, melyek a benne található kövületek alapján 
a lajta-mésshes tartoznak.

Lithothamidk és foraminiferdk b ven észlelhet k benne. Azonkívül meg 
találhatók

Turritella Archimcdis,
Pcctcn aduncus és 
egy Conus species.

A nagylányai völgyben, az Albrecht-akna alatt, különösen ott, hol a 
szabolcsi bányagyarmattól a pécsi bányagyarmathoz vezet  ut a völgyet keresz 
tezi, meszes homok és apró kavicsrétegek vannak feltárva, melyekben számos 
kövületek találhatók, úgymint:
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Ancillaria glandiformis,
Terebra sp.,
Cerithium crenatum,
Turitclla turris,

» Archim alia,
» bicarinntn,
» nov. sp.,

Nation millepunctata,
Cardium sp.,
Lucina Iconina,

» columbella,
• sp.,

Pectunculus obtusatus,
Area diluvii,
Pedon Beudanti.

A nagybányai völgyben lefelé haladva, már nem messze a szóban lev  
helyt l megint gumós mészk  található elszórva, mely telve van lithothamniák- 
Icai, tehát litliothamniwn mészk nek nevezhet .

Szabolcs község határában, ugv a fels  mint alsó mediterrán rétegek 
már nagyobb elterjedést nyernek számos és változatos faunával.

A szármáti emelet lerakódásai Pécs városa területén csak a keleti részben 
jutnak napfényre nagyobb elterjedésben. Az Arpád-utczából a Kis-Szkokéba 
vezet  ut mellett csak kis szármáti el jövetel ismeretes. Itt ugyanis, nem 
messze a gránittól, fehér laza homokk  van feltárva, mely nagyon meszes; 
savval érintve élénk pezsgést mutat. E lerakódás egyes részeiben azonban mész 
k vé is válik, több vagy kevesebb homoktartalommal, s ez utóbbi féleségekben 
kis cardiuniok és gasteropodák k magvait vagy lenyomatait észlelhetjük, úgy 
mint : Ervilia maradványok és Cerithium pictum. Sokkal nagyobb mérvben 
látjuk a szármáti rétegeket a város keleti és észak-keleti részében napfényre 
jutni, hol egyszersmind számos k bányában töretnek is.

Ide tartozik továbbá ama mészk , mely a Meszes-völgyiben és a Cassián- 
akna közelében töretik.

A szármáti emelet lerakódásai a Pettye völgyét l valamivel nyugatra, a 
Kálvária-utczában, keskenyebb vonalban terjednek ki, de a Mindszentek tem 
ploma körül már nagyobb elterjedéssel bírnak.

Ezen vonalon a lias el jöveteleit szegélyezik, minthogy alantabb vannak 
elhelyezve, mint a lias rétegei.

A Tcttye völgye keleti oldalában azonban magasra felemelve és különféle 
képen hajlítva látjuk a szármáti mészk  rétegeit.

A szármáti emelet lerakódásait ez utóbbi ponton is f leg fehér vagy sár 
gás mészk  képezi. A szármáti mészk  északi végén, a sziklán álló keresztnél,

6*
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hol kagylómész-rétegekkel lép érintkezésbe, meredek diiléssel mulatja rétegeit. 
Itt ugyanis mintegy 80 fok alatt d lnek rétegei éjszak leié, mintha a kagyló 
mész alá akarnának húzódni. Innen to\ áh!> délre, a Havi holdogasszony-\emplom 
felé, a rétegek már délkeleti d lést mutatnak 50—60° alatt; közvetlen a neve 
zett templom mellett azonban, a vastag padozatú mészkörétegek már délnyugat 
felé, tehát Pécs városa felé d lnek 30—35° alatt.

Igen szépen látható, mily hajlást szenvedett a szármád rétegeknek ama • 
része, mely a Tettye völgye keleti oldalában, a Havi boldogasszony-templom és 
a Bertalan-licgy kagylómesze közt fekszik.

A szármád rétegek települési viszonyai tisztán mutatják, hogy csak hatal 
mas zavargás, illet leg emelkedés folytán jutottak a Havi-boldogasszony temploma 
tájékán, jelenlegi magas állásukra. A rétegek dülésének a Berlalan-hcgy kagyló 
mesze felé növeked  meredeksége arra mutat, hogy a szármád rétegek ez oldal 
ról nyomást szenvedtek.

Minthogy a szármád emelet lerakódásai a Tettye völgyének csakis keleti 
oldalában tolattak fel, e völgy nyugati oldalában ellenben sokkal mélyebb szin- 
tájban maradtak, bizonyítja, hogy a vet dési vonal, melynek hosszában az 
emelkedés történt, a Tettye völgye menetének irányával összeesik.

A kagylómész rétegei a Tettye körül szintén nagy zavargásnak lehettek 
kitéve s nem a véletlen tüneményének tekintend , hogy épen a Tettye völgyé 
ben fakad Pécs városának leger sebb forrása, t. i. maga a * Tettye-forrás», 
mert tagadhatatlan, hogy ily vet dések alkalmával a rétegekben okozott repe 
dések igen is alkalmasak bizonyos területek földalatti vizeinek felszínre hozására 
a szükséges utakat megnyitni.

A Tettye völgye keleti oldalában oly er sen történt a szármád rétegek 
feltolatása, hogy itt még a fiatalabb mediterrán emelet agyagos homokrétegei 
is napfényre jutottak. A szármád rétegek feltárásai közt legjobb a Tettyevölgy 
keleti lejt jében lév  k bánya.

A feltárás szelvénye fölülr l lefelé a követ kez :
1. Vékony rétegezésü porhanyós mészk , mely több irányban repedezett 

és kis gasteropoda magvakat tartalmaz.
2. Fehér tömött mészk  2 méter vastagságban anélkül, hogy egyéb réle- 

gezésl. mutatna. E vastag rétegben többnyire Ocrithium (Cer. mediterránénál) 
házaitól ered  üregeket lehet észlelni.

3. Alább következik közel 3 méter vastag, kis részben szintén tömött 
fehér, de nagyobb részben porhanyósabb, szabálytalanul repedezett mészk , 
mely sárga vagy barnasárga foltokkal bir. E rétegzés nélküli leltárásnak külö 
nösen alsó része már kissé márgás keveréket árul cl.

4. Ez alatt következik 8 cm. vastag vöröses-szürke márgafekvet, mely 
kagylótöredékeket és kis gasteropodákat nagy mennyiségben tartalmaz.
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5 Az idézett márgás fekvet alatt közel 3 méter vastag világos sárgás, 
setétebb foltok és erek által átjárt porhanyósabb mészk  következik, mely nagy 
mennyiségben cardium és inadra lenyomatokat tartalmaz, gasteropodákat ellen 
ben csak ritkán lehet észlelni. A található és felismerhet  k magvak a követ-

kL'Z(Jk ' Mactra Podolica,
Cardium obsolet um,
E roilia Podolica,
Trochus p ictus.

6. Végre legalant fehér homokos mészk  észlelhet , melyben apró fora- 
miniferák láthatók.

A szármáti rétegek Pécs környékén majdnem kizárólag mészk b l állanak. 
A bányatelep környékén, különösen a Cassián-okna körül szintén a sárgás 
szármáti mészk  található. A bányatelepi malom szomszédságában szintén vas 
tag mészk -padok vannak feltárva, melyekben a szármáti rétegeket jellemz  
kövületek b  mennyiségben találhatók, többnyire azonban csak k magvakban 
vagy lenyomatban.

A Káposztás- és Nagybánya-völgyben a számlát i rétegek szintén több 
helyen fel vannak tárva.

A Pécsr l Szabolcsra vezet  ut azon részén, mely a Meszes-v'ólgyet át 
szeli, egy kissebbszerü mészk bányában legfelül fehér vagy sárgás mészmárga 
rétegzet van, melyben egy kis Cardium faj nagy mennyiségben található és 
ezek társaságában Böckh még egy parányi Congeria triangularist és egy apró 
Planorbis fajt talált.

Pécs városa környékét l észak-keletre a szármáti rétegek anyaga változik, 
mészk  már alig található. A márgarétegek lesznek uralkodók.

Poniasi emelet.
Pécs városának nagyobbrésze a pontusi emelethez tartozó rétegekre van 

építve. A város nagy terjedelm  és mély pinezéi mind a pontusi rétegekbe 
vannak ásva.

A rétegek anyaga rozsdás szinü, csillámtartalmu homok és homokos 
agyag. Némely helyen homokk padok is találhatók. A pécsi téglavet k mind a 
pontusi emelethez tartozó homokos agyagot használják téglagyáríásra.

A pontusi lerakódásokat Pécs városa tájékán két f csoportra oszthatjuk.
a) A  fels  csoportba sorozhatok a vasoxydhydrátban dusabb, túlnyomólag 

homoklerakódások, melyekben a
Congeria triangularis,
Conger. Partsclii,
Conger. Balatonica stb. találhatók.

b) Az alsó csoportba tartoznak mindazon lerakódások, melyek a fels  
csoport rétegei és a szármáti emelet rétegei között feküsznek.
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Ezen lerakódások igen különböz  kifejl dést nyernek és más faunát mu 
tatnak, mint az el bbi csoport. Az alsó csoport rétegei f leg fehér finomabb és 
durvább homok s t kavicsból állanak, mely utóbbi néha konglomerátot képez. 
A szamár kút tájékán lév  nagy fehérhomok bányákban, a Káposztás- és Nagy- 
bánya-völgyekben a pontusi rétegek egészen mások, mint közvetlen Pécs városa 
alatt. A Schroll-akna mellett következ  feltárás mutatkozik:

Legfelül kavics, keverve fehér vagy vörös-barnás, durva szemcsés kvarcz- 
homokkal.

E réteg alatt, durva, mészdús kvarczhomokkövek települnek, melyekben 
sárgás vagy fehéres foraminifera tartalmú mészk  (szármáti mészk ) gördült 
darabjai találhatók.

E rétegek litJiotamniákat is tartalmaznak és ezek helyenként annyira sza 
porodnak, hogy tökéletes lithotamnia-mészkövekké fejl dik a k zet, a mint ezek 
a mediterrán-emeletben találhatók. Közfekvetenként sárgás, finom kavicsos vagy 
homokos rétegek is mutatkoznak.

Tovább alatta vékony rétegzésü, gumós kinézés , fehér mészdús homokk  
következik, melyben Melanopsisok és ritkábban Gongeriák, nagy mérvben fordul 
nak el , s t vastagabb melanopsis-padokat lehet látni lithotamniálckal. Még to 
vább a fekü felé szintén fehér, vékony rétegzésü, mészdús homokk -rétegek 
következnek, melyek közt mészdús kvarcz-homok mutatkozik.

A homokkövek nem képeznek szakadatlan padokat, hanem a rétegzési 
irányban mint gumók állanak ki. A Melanopsis-áós rétegek a fehér mészdús 
homokk -lerakódás közt mutatkoznak és vele egy egészet képeznek.

A felsorolt képlet alját szétomlott mészdús, kavicsos és homokos lerakó 
dás képezi, melyben ökölnyi nagyságú gördült, tömött mészk darabokat (való 
szín leg szintén szármáti mészk ) figyelhetünk, Melanopsisok szintén találhatók.

Végre vékony rétegzésü, szintén homokos, meszes rétegek következnek, 
a kavics durvább lesz, de a rétegek mindinkább szétmállanak. Melanopsisok 
itt sem hiányoznak.

A Pécs városa területén található pontusi fauna többnyire csak k magvak 
kal van képviselve; Pécs városától délre azonban, a félórányira fekv  Árpád 
község körül nagyon érdekes és jól conservált. faunát találhatunk.

Negyed- és jelenkorbeli lerakódások.

A negyedkorbeli-, vagyis ífiÍM»m7is-)erakódások f leg l sz-b i és csekély 
mérvben kavicsanyagból állanak.

A kavics, melyben f leg a Mecsek-hegység különféle k zetei, valamint a 
kvarcz görgetegei vannak képviselve, az üszöghi erd ben és a pécsi téglavet k 
nél található csekély vastagságban.

A lösz, mely különösen az egész dunántúli vidéken oly nagy elterjedéssel 
bir és helyenként hatalmas vastagságban lép fel, Pécs közvetlen környékén
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szintén képviselve van és különösen a dombos vidékeket alkotja; csakis a számos 
völgy és árok fenekén találhatjuk l sz alatt a pontusi rétegeket feltárva.

A rendesen sárga szinü l sz mélyebb rétegeiben néha barnás-vörös s z ív ó s  
agyaggá válik, melyben szórványosan babércz található.

Mammut-íogakat és csontokat a Pécs-vidéki löszben ismételten találtak.
A szárazföldi csigák közül a

Helix candidula,
Papa mulcorum,
Succinea obiontja sat.

mindenütt találhatók a löszben.
Az alluviális- vagy jelenkorbeli lerakódások a Pécs városa alatt elterül  

lapályban nagy elterjedéssel bírnak.
E lapályra összefolynak mindazon légbeli csapadékok, melyek nyílt csator 

nákon távolittatnak el Pécs városa hegyes-dombos környékér l.
Az alluviális képz dményhez tartozik továbbá ama hatalmas mésztulfa- 

lerakódás, mely a Te%e-forrástól ered és a l'ettye-\öÍgy fenekét messze lefelé 
kitölti.

A mésztuffa- rétegek egészen 10 méter vastagságban vannak helyenként 
feltárva.

A Pettye vizének mészlartalma oly nagy, hogy egy év leforgása alatt 
5 mín vastag mésztuffa-réteget képes lerakni.

A mésztuffában számos növénylevél lenyomatait lehet észlelni, valamint 
bemeszesedett mollusca-marad vány okat lehet lelni, úgymint:

Succinea oblonga,
Clausilia costata,
Bulimus radiatus,
Helix nitidosa,

„ circinnata, 
pomatia,

Pisidium amnicum.
Mennyire ér vissza a mésztuffa lerakódásának ideje, azt nem igen lehet 

megállapítani.
A Pettye völgye keleti oldalában szerepl  szánnád rétegek akkor már 

mindenesetre ki voltak emelve, minthogy a Mindszentek temploma el tt, a 
mésztuffa-padok a Pettye völgyében, s t annak keleti lejt jében is szép víz 
szintes fekvésben láthatók. Minthogy pedig a szánnád rétegek felemelése itt 
csak a ponti rétegek lerakódása után történt, világos, hogy a mésztuffa kép 
z dése csak a ponti rétegek lerakódása után vehette kezdetét.
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Közegészségügyi rész.





I. JNépmozgalmi viszonyok.

Bevezetés, korstatisztika, születés, halálozás, lialál-okok, betegségek.

¥  ¥  AGYARORSZÁGON a nagyobb városok nemcsak mint a m veltség, lu- 
/  \ l  \  domány és ipar középpontjai és el liarczosai állanak els  helyen, 
� hanem a nemzet fizikai fejl dése és számbeli gyarapodása szempont 

jából is a legfontosabb szerepel viszik. A legutóbb megejtett statisztikai vizs 
gálatok határozottan azt mutatják, hogy a nagyobb városok fizikai és népesedési 
■ gyarapodása a vidékét és a kisebb városokét messze túlszárnyalja, s hogy 
nevezetesen a f város mint mindenben, úgy ebben is a vezérszerepet játsza. 
Pécs szab. kir. város a népszaporodás tekintetében hazánkban a negyedik he 
lyen áll. Ennek egyszer  bizonyítására elegend  volna az 1881. és 1890. évi 
népszámlálásnak megfelel  számadatait egymás mellé állítani; de minthogy 
a száraz számok a népesedési viszonyoknak fiziológiáját és egyes mozzanatait 
— melyek az orvosra nézve sokszor érdekesebbek, mint a számeredmény — 
nem fejezik ki és városunk e tekintetben több sajátlagos egyéni vonást is mutat, 
ez okból nem lesz tán fölösleges a számok eredményét egyes tényez ire szét 
bontani és ezeket külön bemutatni.1

Pécs város születési és halálozási viszonyainak tárgyalása el tt szükséges 
azonban még megismerkedni ezen megfigyelésnek alapul szolgáló emberanyaggal, 
illet leg ezen emberanyagnak — a város lakosságának — életkor szerinti össze 
tételével; mert a születési és halálozási arányszámok csakis úgy bírnak igazi 
értékkel, ha egyszersmind tudjuk, hogy a halálozásokból mennyi jut az egyes 
életkorokra; mennyiben m ködik ebben közre a gyermek, az aggkor és egyéb 
korbeli viszonyok.

Kor statisztika.
Miután az egyes lakosoknak, de f leg a be- és kivándorlóknak folyton 

számontartása, mint minden nagyobb városban, úgy minálunk is még kivihetet 
len, ez okból nemcsak le kell mondani egy önálló korstatisztika elkészítésér l,

1 Jelen ismertetés leginkább az utolsó tíz év megfigyelésére vonatkozik. Ezen tiz évi 
id szak a megfigyelésre elég anyagot nyújt, mert mig egyrészt úgy kedvez  egészségi álla 
potot, mint nagyobb járványokat mutató éveket ölel fel, másrészt mint közelmúlt élénk 
emlékezetben van s a népmozgalmi tényez kre er sen reagáló fiatalabb korról egészen tiszta 
képet ad.

Bevezetés.

koristat iszt ika.
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de az 1890. évi népszámlálásnak városunkra vonatkozó ezen részét sem lehet 
egyszer en az azóta lefolyt három év szülötteinek hozzáadásával és a halottak 
levonásával kiegészíteni, mert ekkor még a be- és kivándorlás tényez ivel nem 
számoltunk be. Ez okból a következ  sorozat az 1890. év elején történt nép- 
számlálás adatait adja oly módosítással, hogy a népességet az emberi élet 4 f bb 
szakaszai szerint 4 korosztályra osztja.

I. Korosztály.

Hány
éves férfi n együtt Hány

éves férfi n együtt

0 371 365 736 8 350 348 698
1 363 309 672 9 321 306 627
2 349 318 667 10 339 331 670
3 353 347 700 11 319 281 600
4 347 347 694 12 315 295 610
5 350 384 734 13 363 353 716
6 329 325 654 14 333 343 676
7 332 345 677 15 361 395 756

1. tábla.

Ezen számok összegét a 34,067 f nyi összes lakossághoz viszonyítva azt 
találjuk, hogy ezen I. korosztály (a 0—15 évesek) az összes lakosságnak 3196 
százalékát teszi ki. E szám úgy az országos átlagos, mint a megyei viszonyo 
kat véve tekintetbe tényleg igen kicsiny, mert daczára honunk ismert nagy 
gyermekhalandóságának, mely a szülötteknek nagy számát már az els  évek 
ben nagyon leszállítja, az egész országra nézve ezen korosztály még mindig 
36'68 százalékkal szerepel.

De még megyénk is, ismert gyermekszegénysége daczára, kedvez bb vi 
szonyt tár elénk, a mennyiben ott ugyanezen rovat 32'6 százalékot mutat.

Ha a fent adott soron végig tekintünk, azt találjuk, hogy a gyenge kezdetet 
adó 1 év alattiakat követ  szamok nem mutatnak er sebb gyermekhalálozások 
által feltételezett rohamos csökkenést, a mi Pécsett járványos betegségek külö 
nös behatása nélkül nem is szokott történni, s t a 13. életévnél er s fel 
szökés látható. Ez azonban azon körülménynek következménye, hogy ezen és 
a hozzá közel álló korban lev  idegenek az iparvállalatok és iskolák vonzó 
hatása következtében nagy számban vonulnak be a városba. Az összes pécsi 
tanintézetekb l összegy jtött adatok szerint az idegen illet ség  tanulók száma 
1890—1891. évben 1019 volt : ezek közt volt 6—10 éves 131 ; 10—15 év
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közt 392; 1 5 -2 0  közt 426; 20—22 év közt 70. Ezek közt összesen csak 
43 leány, a többiek mind fiuk.'

Az 5-ös és 10-es számoknál mutatkozó felszökés a szomszédos számok 
kisebbedésével karöltve, mi részben a kor nem ismeretén, a magasabb számok 
nál részben hiúságon is alapul és valamennyi korosztályon végig követhet , a 
bevallás tökéletlenségének rovandó fel. Felt n  még, hogy az er sebb nemnek 
megfelel  számok kevés kivétellel nagyobbak, mi úgy a született, mint a meg 
felel  korban bevándorlóit fiuk lúlnyomóságának következménye.

il. K o ro sz tá ly .

Hán y
éves férfi n együtt

Hány
éves férfi n együtt

16 310 307 617 28 289 311 600
17 364 360 724 29 216 246 462
18 284 341 625 30 272 326 598
19 257 299 556 31 233 229 462
20 303 357 660 32 278 242 550
21 190 292 482 33 271 221 492
22 183 336 519 34 252 280 532
23 220 288 508 35 232 247 479
24 243 360 603 36 234 281 515
25 262 320 582 37 243 227 470
26 283 336 619 38 296 292 488
27 288 311 599 39 235 198 433

40 299 344 64-3

2. tábla.

A 15—40 évig terjed  korosztály Pécsett az összes lakosságnak 40*86 
százalékát foglalja magában, mert mig Magyarország összes népességének csak 
38*47 százalékát és Baranyamegye lakosságának csak 37*2 százalékát képezi, 
addig nálunk a leger sebb korosztály, melynek ép és er s sorai a gyermek 
kornak er sen tizedel  betegségeit kiállva, az élet küzd terén minden bajjal leg 
könnyebben daczolnak. E korosztály képezi a város népmozgalmi fejl désének 
és gyarapodásának f anyagát, mely pótolja azt, mit az I. korosztály elmulaszt.

Ezen korosztálynak ereje és nagysága két tényez ben keresend : az els , 
hogy ama években, melyekben ezen egyének gyermekéveiket élték, kisebbek és 
ritkábbak voltak az er s halálozásokkal egybekötött járványok, s így többen 1

1 Ezen számokkal természetesen a Pécsett tartózkodó megfelel  korban lev  idegen 
illel ségüeknek túlnyomó része van feltüntetve, de nem kimentve.
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érhették el ezen kort. A másik tényez  pedig, melynek hatása ennél sokkal 
er sebb az, hogy a fölötte élénk bevándorlás különösen ezen korosztályra esik. 
Az 1. korosztálynak ama felt n  jelensége, hogy a fiuk száma túlnyomó, itt a 
18. évnél a n k el nyére egyszerre megváltozik és a 30. évig állandóan ilyen 
marad. Ezen korosztály bevándorlóinak tulnyomó részét a keresetmódok egyéb 
ágai mellett a szolgálattal foglalkozók teszik, kiknek nagyobb része a n i nem 
hez tartozik. A 8300 családnál alkalmazásban lev  2000 n cseléd közül csak 
600 pécsi, illet leg bányatelepi születés , mig a többiek mind a szomszédfaluk 
ból jönnek a városba (legtöbb a várostól keletre fekv  német-ajkú községekb l).

III. Korosztá l y .

Hány
éves férfi n együtt Hány

éves férfi n együtt

41 187 168 355 51 164 139 303
42 256 300 556 52 177 173 350
43 202 187 389 53 154 171 325
44 194 225 419 54 134 181 315
4*5 212 212 424 55 156 161 317
46 209 228 437 56 126 132 258
47 159 135 294 57 83 118 201
48 212 220 432 58 102 95 197
49 129 153 282 59 68 75 143
50 275 314 589 60 147 176 323

3. tábla.

A III. korosztály, mely a 40—60 évig lerjed, 2(h28 százalékát képezi a 
város népességének, mely arányszám Magyarország összes ily korban lev  né 
pességének 18-46 százalékát fölülmúlja, de a megyei 22-2 százalék alatt. áll. A 
növeked  korral fokozódó halálozási arány csak lassan csökkenti az egyes 
számokat; c mellett itt és a IV. korosztályban a 10 számok er sebb bevallá 
sának hatása még jobban mutatkozik.
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IV. Korosztá l y .

Hány
éves férfi ..no

_____
együtt lián y 

éves férfi n együtl

61 65 73 138 76 20 31 51
62 86 99 185 77 26 24 50
63 75 93 168 78 19 24 43
64 77 115 192 79 18 13 31
65 79 93 172 80 20 31 51
66 63 90 153 81 7 11 18
67 64 88 152 82 6 16 22
68 69 94 163 83 3 4 7
69 47 44 91 84 8 8 16
70 77 116 193 85 7 7 14
71 38 37 75 86 i 5 6
72 45 51 96 87 i 1 2
73 27 41 68 88 i 5 6
74 39 49 88 89 i »*.» 4
75 33 45 78 90 — 6 6

-i. tábla.

A 60 éven felüliek korosztálya (V9 százalékát teszi a város népességének. 
Magyarország összes népénél ezen korosztály 6-39 százalékkal van képviselve; 
a megyében azonban ezen korosztály 8-00 százalékát tevén, a városénál sokkal 
nagyobb, mi ama ténynyel van kapcsolatban, hogy az emberek a vidéken álta 
lában magasabb kort érnek el és a koldulási engedély er sebb megszorítása 
óta öreg emberek bevándorlása Pécsre ritkábban történik.

Ezen számok nem bírnak ugyan a népmozgalmi viszonyaink megítélésére 
teljes matematikai értékkel; mégis ha a hibaforrásokat mindenütt tekintetbe 
vesszük, sok irányban biztos köveikeztetéseket engednek meg, a melyek, hogy 
helyesek, azt az összevágó egyébb stalisztikai adatok is bizonyítják. így az 
1890. évi népszámlálás alkalmával a dunántúli megyékben általában azt tapasz 
talták, hogy a vidék népessége sokkal kisebb számokkal gyarapodott, mint a 
mennyit a születések és halálozások számkülönbözete kitett. Ezen nagy ember- 
veszteség (104,149 lélek) csakis a kivándorlás által fejthet  meg és nem szenved 
kétséget, hogy ezen kivándorlási áram legalább részben városunk felé irányult, 
mely mint egy nagyobb vidéknek középpontja a környékre nagy vonzer t gyakorol.

Bizonyos, hogy Pécs városa, mely 1880—1890. évig 5365 lélekkel (18-69°/0) 
szaporodott, miután a születések és halálozások közötti számkülönbözet ezen 
10 évben csak 440 lelket (P43%) tesz ki, ezen eredményt ily nagyobb fokú
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bevándorlás nélkül önerejéb l el nem érhette volna. Ezen bevándorlás, mióta 
a vidék sz l i a íilokszera által tönkremennek, még sokkal er sebb mérvben 
történik, úgy hogy a legközelebbi népszámlálás alkalmával ennek hatása még 
jelentékenyebb lesz. Pécs sz. kir. város tehát a bevándorlások által gyarapodó 
városokhoz tartozik. E tünemény az európai nagy városokban szokott mutatkozni.

Vidékünk kivándorlóit leginkább Horvátország és a szomszédos Slavonia 
veszi fel az ottani munkaer -hiány és a földek olcsósága miatt.1

Baranyából az utolsó 10 év alatt körülbelül 6000 ember választotta a horvát- 
slavoniai földet uj hazának, ezek tönkrement szántóföld- és sz l tulajdonosok, 
földm vesek, napszámosok, cselédek, kiket az el nyösebb birtokszerzési és m  
velési viszonyok vonzottak oda. A pécsiek száma ezen kivándorlottak között 
igen kicsiny.

A. Születés.2
A születéseknek százalékos kiszámításánál, minthogy az 1880—90. évi 

népszaporodás az el z  11 évivel megegyez, tehát az utolsó 20 év alatt majd 
nem állandónak tekinthet , a lakósság az egymásutáni éveknél annyival vétetett 
többnek, mintha a szaporodás tényleg egészen arányosan történt volna. Pécs 
az 1891. évi népszámlálás alkalmával 34,067 f nyi lakosságot számlált, ezek 
közt volt 15 ezer helybeli születés , 6 ezer megyebeli, 9 ezer más megyebeli, 
600 horvátországi, 2500 ausztriai és külföldi.
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1884 551 498 1049 304 166 34-2 31-9 2 5 0 23-5
1885 544 539 1083 311 160 35-4 33-3 23-3 21-9
1886 564 549 1113 244 174 34-7 3 4 3 25-9 17-8

. 1887 537 488 1025 242 150 31-5 31-1 24-0 23-4
1888 555 502 1057 311 174 32-5 31-8 29-4 22-7
1889 601 532 1133 337 149 3 3 7 34-0 34-6 18-3
1890 536 492 1028 272 179 30-1 30-8 25-0 31-5
1891 601 549 1150 287 177 33-2 34-2 33-3 30-0
1892 554 568 1122 360 196 31-9 33-7 27-5 32-8
1893 614 579 1193 361 174 33-4 35-3 28-4 42-1

Összesen 5657 5296 10953 3029 1699 10 évi 
átlagban 3 2 9 33-0 27-6 26-4

5. tábla.

1 Az oda évente bevándorló és ott letelepül  több ezer ember nagyobi) része Bács- 
Bodroghmegyéb l jön, ezután a határ közelsége miatt Somogyvármegye kövelkezik.

2 A következ  táblán a 10 utolsó évi f orvosi havi jelentésekb l vett születési számok 
évi összegekre vannak összevonva.
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Ha ez irányban határozott számadatokkal nem is rendelkezünk, mégis 
elég biztossággal feltehet  az, hogy a születéseknek túlnyomó nagy része ama 
15 ezer benszülöttre esik, kik szokott viszonyaik közt otthonosan élve, reájuk 
nézve a családalapítás kevesebb nehézségbe ütközik. A bevándorlók kevésbbé te 
kinthet k azon népelemhez tartozóknak, mely a születés által való szaporodásnak 
számát lényegesen nagyobbítja, habár egy részük fizikai erejével a város munka 
erejét nagyban növeli, a milyenek az iparossegédek, munkások, napszámosok. 
Még kevésbbé jönnek tekintetbe a cselédek, inasok, tanulók, koldusok és azon 
napszámosok, kiknek családja a szomszédos falukban otthon marad. A katonák 
a város 34067 f nyi lakosságába nincsenek beleszámitvá. Ily módon a város 
törzsanyaga, daczára a folyton bevándorló nagyobb embertömegnek, ezáltal 
benszülöttekben nem sokat nyer. Nem hagyható említés nélkül a más nagyobb 
városokéval megegyez  élet és élvezetmód, mely mindkét nemben a csökkent 
valláserkölcsi érzettel együtt a család iránti érzéket is nagyon eltompítja és ha 
nem is vezet általánosan a megyénk több vidékén divó egy gyermekrendszerhez, 
mégis sok esetben vagy a családképz dést akadályozza meg, vagy legalább a 
nagyobb gyermekáldás el l mesterségesen tér ki.

Ily kedvez tlen körülmények összehatása folytán a táblán feltüntetett 
alacsony születési számokat igen természeteseknek fogjuk találni. Sokkal gyen 
gébbek ezen számok, mint bárhol az egész vidéken, azon megyéket sem véve 
ki, honnan a bevándorlók nagy része jön. így Somogymegyében a születési 
arányszám 41‘8% és Tolnamegyében 4(>8°/o; de még Baranyamegye is 37\8 
p. m. sigy születéseivel túltesz városunkon, noha lakosainak egy része, mint érintve 
volt, az egy gyermekrendszernek hódol, igy nevezetesen a reformátusok, kik a 
lakosság 15%-át teszik és a kikr l ezen bünes üzelem már a Mecsek déli 
részén lakó más felekezet ekre is átragadt.

Ha a születések számát az egyes vallásfelekezetekhez tartozók 1000 lélek 
számúhoz viszonyítjuk (I. táblát), azt találjuk, hogy a katolikusoknál az egyes 
évek születés számai 311 és 35 3 közt mozognak, középszám 33 0. A zsidók 
nál már nagyobb az eltérés, amennyiben 23 .3 es 34-6 közt van, a középszám 
27 6. A többi vallások, minthogy a számok oly kicsinyek, hogy ezen népesedési 
mozgalomnál  ket egyenkint nem lehet tekintetbe venni, együtt számíttattak. 
Ezeknél, mint ez kisebb mennyiségeknél mindig lenni szokott, még nagyobb in 
gadozások vannak 17-8 és 42-l közt, középszám 2(>-4. Ezen számok nem mu 
tatnak szabályt, sem a számoknak egymáshoz való viszonyában, sem abban, 
hogy a házasságkötések nagyobb számát a következ  évben a születések na 
gyobb száma követné.

A tiz év alatt történi házasságkötések száma az összes lakossághoz 
viszonyítva, évente 1 házasságkötés esik 110 lakosra, a mi más vidékekhez 
viszonyítva épen nem nagy szám; minthogy azonban ezen számot 0 és 16 év 
köztiek nagy száma nálunk jobban kisebbíti, mint más vidékeken, ezeknek ki-

7
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hagyása ulán megejtett összehasonlításnál a viszony sokkal kedvez bbé válik, 
így az 1891. évi népszámlálás adatai szerint Pécsett a 16 éven felüli férfiak 
nak 60-65 százaléka n s és a 16 éven felüli n knek 54'11 százaléka férjezett. 
Ez utóbbiak száma azért kisebb, mert köztük sok a bevándorlott hajadon cseléd, 
így Pécs város házasságkötései számával a 26 törvényhatósággal biró város 
közt a középhelyet foglalja el, bár megyénknek ez irányban igen kedvez  viszo 
nyaitól igen távol áll. Megyénk ugyanis az összes megyék közt a második helyet 
foglalja el, habár a kedvez tlen születési viszonyok ennek hasznát meghiúsítják.

Ama gyarapodási viszonyt, melyet az egyes telekezetekre nézve a házasság- 
kötések és születések számaránya teremtene, mint sok helyen, úgy minálunk is a 
bevándorlás a gyengébbnek el nyére megváltoztatja. A zsidók, kik úgy a családi 
élet erkölcsi értékét legjobban megbecsülik, mint kedvez  anyagi viszonyok közt 
vannak — mit gyenge halálozásuk is mutat — ennek daczára kisebb házas 
ságkötési számot tüntetnek lel : mert a nagy számú bevándorlók nagy része a 
keresked  osztályhoz tartozik, kik közt a házasságkötések számaránya kisebb 
szokott lenni. Ismeretes a zsidóságnak átlagos szaporodás csökkenése az utóbbi 
években. Hogy városunkban ugyanez szintén be nem állott, annak csakis az 
igen er s bevándorlás az oka, melynek eredménye, hogy az utolsó húsz év 
alatt a zsidóság számaránya 6.80-ról 9.17-re emelkedett, inig a katolikusoké 
90.66-ról 86.55 százalékra csökkent.

A nem tekintetében a 10 évi összeszámítás 5657 fiút és 5296 leányt 
eredményezett, mi 107—100 aránynak felel meg. Az egy 1892 évet kivéve, a 
többi 9 évben a fiúk száma volt nagyobb, Ikerszülctésck száma egyes években 
7 és 17 között ingadozik, középszámilásban 11.2 volt. A törvénytelen szülöttek 
száma (1699) az összes születéseknek (10953) 15-53 százalékát tette, úgy hogy 
100 szülött közt 85.9 törvényes és 14-1 törvénytelen származású volt, mely 
viszony az egyes években csak keveset változott. A halva szülöttek a 10 évi 
állagban a törvényes születéseknek 7-78 százalékát, a törvénytelen születéseknek 
9-07 százalékát teszik ki.

B. Halálozás.
Mióta az emberi életnek a törvény által való biztosítása az er szak és esélyek 

által való halálozások számát kevés esetre szorítja le és a »Párkák« munká 
jában a betegségek viszik a f szerepet, azóta a halálozások statisztikája, ha 
nem is azonos, de legalább párhuzamosan halad a betegedések statisztikájával. 
Legtermészetesebb volna tehát városunk halálozási viszonyainak tárgyalását a 
betegedési viszonyok leírásával bevezetni annál is inkább, mert az orvost leg 
jobban ezek érdeklik.1

1 Sajnos, hogy ez id ben még nálunk- úgy mint máshol a betegedések hivatalos fel 
jegyzései csakis egyes ragályos kórokra szorítkoznak és ez okból egy belegt dési statisztikának 
készítésére, a kórházak feljegyzéseit leszámítva, az anyag még teljesen hiányzik. A halál 
eseteknek egyszer  összegezése vagy százalékos kiszámítása nem elegend  art a, hogy nép- 
mozgalmunknak ezen fontos mozzanatát általa teljesen kifejezzük; ép úgy, mint a régi pénz- 
gy jtemény egy bizonyos kornak historikus megvilágítására igen érdekes adatokat foglalhat 
ugyan magában, annak teljes megismertetéséhez azonban nem elegend .
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Tájékozásul azon magasság iránt, a melyre városunk halálozási számai 
fel szoktak emelkedni, Ilúth Zoltán dr. „Népünk korviszonyai és halálozási 
statisztikája“ czim  m vének 136. lapján közölt táblás kimutatásra utalunk, a 
hol Magyarország 24 legnagyobb városának 1880—1890 évi halálozási arány 
száma átlag 32'6-ot tesz ki ezer lélekre. Pécs sz. kir. város e kimutatásban 
311 számmal szerepel. Ezen kedvez  aránynak megfelel en városunk, ha a 
legnagyobb halálozást mutató városon [Arad 34T p. m.) kezdjük és lefelé 
megyünk, a 19-ik helyen áll, utána csak 5 gyengébb halálozással biró város 
van még. A legkedvez bb halálozási viszonyok Sopronban vannak. (26.6 p. m.)

Városunk kedvez  halálozási viszonyait azonban hivebben fejezi ki és 
jobban részletezi a következ  táblás kimutatás, melyen az utolsó 10 évben 
elhaltak és az 1000 lélekre es  arányszámok oly módon vannak összeállítva, 
hogy a halottak számaiból a kórházakban elhalt oly idegenek, kik gyógykezelés 
czéljából betegen utazlak ide, le vannak vonva, a lakosság pedig évr l évre 
536 lélekkel nagyobbnak van felvéve, minthogy középszámitásban ennyit tesz 
ki 20 év óta az évi szaporodás.

£ V elhaltak
1000 lé 

lekre

1884 770 24-9
1885 751 23-9
1886 770 241
1887 857 264
1888 814 250
1889 663 199
1890 780 23-1
1891 987 28-5
1892 1071 30-4
1893 862 242

Állaga 10 évnek 

(5. tábla.

250

Hogy ezen számítás csak 25 0 p. m. eredményt mutat, tehát sokkal 
kevesebbet mint a diáik dr. féle táblás kimutatás, annak oka kevésbbé rejlik 
azon körülményben, hogy az els  és utolsó három szám más-más évek 
b l vannak véve, mint inkább abban, hogy Ráth számításánál, mint látszik a

7*
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kórházakban elhunyt idegeneknek le nem vonása a halálozás számát magasabbá 
teszi; a mi pedig azért történt, mert a városok rendes jelentéseiben ezen szá 
mok rendesen nincsenek feltüntetve.

Az egész 10 évi halálozási összegben az egyes életkorok a következ  
arány szerint osztozkodnak:

százalék

0-tól 1 éves korig . . 245
1 » 5 » » . . 11-3
5 » 20 » . . 9-2

20 » 30 » » . . 7-3
30 » 40 » » . . 7-8
40 » 60 » » . . 17-8
60 » 80 » » , . 18-8
80 é\•es koron felül . . 2-8

7. tábla.

Ha azonban ezen egyes életkorokhoz tartozó elhaltak számát az összes 
születések számához viszonyítjuk, azt találjuk, hogy az életük els  hónapjában 
elhunylak az összes szülötteknek <S'4 százalékát teszik, tehát életük els  hónap 
jában Vio-nél kevesebb hal el. Az els  év végéig elhaltak az összes születések 
számának 22-8 százalékát teszik, azaz csak valamivel többet, mint ama egy 
ötödöt, a melyet a legtöbb szerz  ezen korban a kedvez  gyermekhalálozási 
viszony zsinórmértékéül fel szokott venni. Az 5. év végéig elhaltak a születések 
számának 333 százalékát tevén ki, ezáltal gyermekhalálozásunk egészen kedvez  
alakot ölt, mert a szülötteknek csak egy harmadrésze hal el az ötödik év 
befejezéséig.

A  törvénytelen származású gyermekek sokkal kedvez tlenebb halálozási 
arányt adnak, a mennyiben ezeknek 36-9 százaléka hal el az els  5 év alatt, 
mig a törvényes származásúaknak csak 32'8 százaléka. Igen érdekes a törvényes 
és törvénytelen származásúak halálozási viszonyainak egybevetése úgy az els  
életévben, mint az els  és ötödik életév közli korban. Mert mig az els  élet 
évben a törvényes származásúaknak csak 21-5 százaléka hal el; a törvénytelen 
származásúaknak elhunytjai e korban 30 6 százalékot tesznek. Az 1-s  és 5-ik 
életév közti korban elhunytak száma azonban a törvényes származásúaknái 
11*3 százalékot tesz ki, mig a törvényteleneknél 6 3 százalékra csökken. Ennek
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oka, hogy a törvénytelenekb l a kedvez tlen hygieniai viszonyok s a gondozás 
nak sokszor szándékos elhanyagolása az els  évben sok oly gyenge szervezetet 
ragadnak el, melyek a törvényes születésiteknek egészben véve kedvez bb viszo 
nyai között életben maradnának; mig a törvénytelen születésüekb l az els  év 
ben történt er s kiselejtilés után megmaradtak sokkal nagyobb ellentállási képes 
séggel bírnak, mint a törvényes származásúak, kik közt sok olyan van, kik csak 
nagy ápolás után jutottak el ezen korig.

A mi a nemet illeti, az összes tiz évi haláleseteknek 55'5 százaléka a 
férfi és 45 5 százaléka a n i nemre esik. Minthogy azonban lakosságunknál a 
finemüek száma kisebb mint a n ké, ezért a halálozást a két nemnél külön 
számítva, a íinemnél ez Hik9 százalékot, a n i nemnél 263 százalékot tesz ki.

Az egyes vallásfelekezeteknél az elmúlt 10 év alatt a halálozási arányszám 
a születésekhez úgy állott, hogy 100 születésre katolikusoknál 963, a zsidóknál 
58-3, más vallásuaknál együtt 103’9 halálozás esett. Ez utóbbiaknál teliát több 
ember halt el mint született. A zsidóknál csak valamivel több hal el, mint a 
fele a szülöttek számának. Ezen kedvez  halálozási arányszám részben a gyen 
gébb születési számnak tudandó be — ismeretes dolog, hogy ott, hol kevesebb 
gyermek születik, kisebb a halálozási arány; — de a zsidóknak egészben 
véve jobb módja és kedvez bb egészségügyi viszonyaik is közrem ködnek ezen 
kedvez  eredmény létrehozására.

A halálozási számok, ha mindjárt kor szerint vannak is összeállítva, még 
sem nyujLanak teljes képet, ha nem lesznek ugyanolyan korcsoportokhoz tartozó 
él knek számához viszonyítva. Mert, feltéve pl. hogy 100 halott közt 20 egy 
éves gyermek van, ez lehet egy sok gyermekkel biró vidéken kevés, mig egy 
kevés gyermekkel biró városban sok. Ez okból a következ  táblás kimutatás a 
halálozásokat az utolsó népszámlálásnál talált korcsoportokhoz viszonyítja, ki 
mutatva, hogy egy-egy korcsoportnak egyénei közül hány százalék halt cl.1

1 Minthogy a korstatiszlika az 1891. év els  napjaiban történt népszámláláson alapszik, 
ez okból csak az 1891. évnek halálozási számait leheL hiba nélkül ezen korstaliszlikára al 
kalmazni. Miután azonban az 1891. év, melyben difteritisz és az 1890. év végén támadt tífusz 
járvány dühöngtek, normális évnek nem tekinthet , mei’t elszomorító adatai rendes viszonya 
inkat nem tükröznék hiven vissza: ez okból az összes utolsó tiz évnek halálozási számai 
lettek ezen 1891. évi korcsoportokra kiszámítva és egymás mellé sorakoztatva.
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Korcsoport 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893

1 év végéig 16-6 17-6 171 18-3 18-8 15'2 16-6 190 19-7 18-1
1—5 évig 2-9 3 0 31 3-8 2-8 2-3 2-5 54 8-0 71
5—20 » 0-8 0-6 0-5 0-8 0-6 0-4 0-7 1-5 1-7 2-5

20—30 » 11 1-2 11 1-5 1-4 1-2 1-8 1-2 1-2 1-2
30—40 » 1-4 1-6 1-6 1-4 1-7 1-5 1-4 1-9 1-6 1-3
40 -(>0 > 25 21 2-6 2-5 31 22 2-5 29 2-9 2‘7
60—80 » 6-4 71 7-6 7-5 9-2 8-1 9-7 10-5 10-7 91
80 éven felül 29-4 23-8 27-6 29-4 27-7 26-6 238 34-2 24-7 29‘5

8. tábla.

Ha ezen táblázatnak számai nem is bírnak abszolút értékkel, mégis érde 
kesen mutálják, hogy az egyes életkorokban mennyire különböz  a halálozási 
viszony; hogy ez rendesen az 5—20 év közt lesz legkisebb — a legtöbb szerz  
a 14-ik életévet veszi fel — és ett l fogva ismét nagyobbodik. Mutatja ezen 
táblázat azon változásokat is, melyeket egyes korokat er sebben ér  halálozások 
— pl. a járványok — a korosztályok halálozási viszonyaiban okoznak; igy a 
halálozási minimum a 3 utolsó évben az 5 éven felüli gyermekeket nagyobb 
mérvben pusztító difteritisz járvány befolyása által a 20—30 év közti korszakra 
ment át.

Halál-okok.
Halál -okok. Azon nagy befolyásnál lógva, melyet égalj, légmérséklet és id járás a ha 

lálozási viszonyok alakulására gyakorolnak, igen érdekes volna az e m ben foglalt 
meteorologikus kimutatások és halálozási számaink közt párhuzamot vonni. 
Minthogy azonban ez czélunk keretén kiv l esik, másrészt az egyes betegsé 
geknél ilynem  vonatkozások úgy is történnek, ez okból a következ  táblázaton 
a 10 évi halálozási számoknak évnegyedekre történt felosztása által csak azon 
hullámzás van feltüntetve, melyet az egyes életkorok az évszakok befolyása által 
általában szenvednek.
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K o r I.
1

II. III. IV.

0—1 év 562 573 792 596
1—5 » 347 285 230 299
5—20 év 267 227 197 263

20—30 » 217 193 154 188
0

5 0 1 ö V 223 196 171 212
o L © 542 475 360 444

60—80 » 624 469 391 449
80 éven túl 109 71 54 55

összesen 1891 2489 2349 2507
9. tábla.

E táblán azt látjuk, hogy a halálozások összege az 1. — január, február, 
márczius — évnegyedben legnagyobb. Ezt követi a IV. — október, novem 
ber, deczember — évnegyed. Leggyengébb a halálozás a III. negyedben.

Az egyes életkorok halálozási számaikkal külön is — a 0 és 1 közti els  
életkort kivéve — ezen irányban mozognak; az els  életévnek halálozási ma 
ximuma azonban igen nagy számmal a III. évnegyedre esik, mi természetes 
következménye annak, hogy sok csecsem  nyáron az erjed  tehéntejt l meg 
betegszik.

E táblázatban feltüntetett számok különbözeiéi eléggé jellegzetesek ugyan, 
de mégsem oly nagyok, mint sok más vidéken: minek részben éghajlatunk 
aránylagos enyhesége az oka, mert nálunk úgy a nyár heve mint a tél hidege 
ritkábban öltenek tulnagy fokot. A mi éghajlati viszonyaink közül még az 
id járásnak — f leg tavaszszal — sokszor beálló gyors és er s változása az, a 
mi a helybeli egészségi állapotokra kedvez tlen befolyást szokott gyakorolni. 
Másrészt nálunk oly nép-elem, mely szegénységénél fogva az id járás viszontag 
ságaival daczolni nem tud, alig van.

Pécsett ezen 10 év alatt az öngyilkosság, a küler szak és a véletlen halá 
lok (együttvéve 226 eset) nem nagy számmal szerepeltek, másrészt oly jelleg- 
zettel nem bírtak, hogy leírásuk különös orvostani vagy népismei értékkel 
bírhatna. Ellenben némely kórok — f leg a járványok — városunkban e 10 év 
alatt szokatlan, néha eltér  jelleget mutattak.1

1 A kóroknak következ  leírása csak a sz kébb értelemben veit városra vonatkozik és 
ez okból a városnak eddig alapul vett népességszámából a Kolónia lakossága, mely 10 évi 
átlagban 3050-et tesz ki, le van vonva. Csak a ragályos kórok számadatai vonatkoznak az 
egész 34067 f b l álló összes lakosságra.
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I. Nan ragályosó gyermek-kórok.
Nem ragály ózó 
gyermek-kórok.

V eleszületett
gyengeség.

Eeelam psln, 
t r i smus.

Amaz ismert fölületes és sokszor téves elbánás, melyben gyermekhalálozá- 
soknál a kórisme igen sokszor részesül, oka annak, hogy a veleszületett gyenge 
ség, görcsük, gyomorbélliurut és bélsorvadás (tabes meseraica) mint halál-okok a 
halálozási naplókban egymást lépten nyomon helyettesitik. Ez okból egy vidék 
rendes gyermeklialálozási viszonyainak ismertetésénél nem lehet ezen kórokat 
egymástól elválasztani, hanem össze kell azokat vonni. Ezen m veletet az 1887. 
évi belügymin. jelentésben foglalt számadatokkal a 26 törvényhatósággal biró 
városra keresztülvive és az ekként kapott összegeket az egyes városok összes 
halálozási számaira mint százalékokat kiszámítva, azt találjuk, hogy Pécs 28 
halálozási százalékával ezen í  kórfajból Versecz, Pozsony, Dcbreczen, Arad, 
Kolozsvár, Szabadka és Temesvár után mint nyolezadik következik. Az 1892. 
évben pedig ezen városokon kívül még Kecskemét, Szeged, Szatmár-Németi, 
Marosvásárhely, Nagy-Várad, Fiume és Székesfehérvár mutatnak kisebb halálo 
zási arányt ezen négy kórfajból együttvéve; úgy hogy Pécs a 15-ik helyen állt, 
a mi azonban, — ha tekintetbe veszszük. hogy Pécsnek ez évben gyermek 
halálozása ezen kórokban csak 20 százalék volt, a 26 városnak átlaga pedig 
2P7 és hogy ezen szám rendesen a városok nagyságával arányosan kisebbedik 
— épen nem fejez ki kedvez tlen viszonyt.

1. A  veleszületett gyengeség az utolsó 10 év alatt az eseteknek 5'3 százalé 
kában van mint halál-ok feljegyezve. Ez túlságos nagy szám, melynek lehe 
tetlen volta mindjárt szembeötlik, ha tekintetbe vesszük, hogy a veleszületett 
gyengeség mint halál-ok majdnem kizárólag csak az els  hónap végéig szokott 
számot tenni: úgy hogy e szerint ezen életkorban elhaltaknak több mint fele 
veleszületett gyengesége miatt pusztult volna el. Hogy ez képtelenség, azt eléggé 
bizonyítják azon intézeteknek, hol a gyermekhullák mind bonczolva lesznek, 
jegyz könyvei. Ezekben a veleszületett gyengeség mint halál-ok ritkán fordul el . 
Természetes, hogy ezen hibaforrás mint zavaró tényez  a többi gyermekhalál 
okoknál is befoly. Az 1892. évi belügyin, évijelentés számadataiból azt látjuk, 
hogy a többi 25 legnagyobb város a debilitásnak mint haláloknak feltüntetésé 
ben városunkhoz hasonlóan jár el, mert 18 város még nagyobb számokat mutat 
és a 26 városnak együttvéve 5'8 a középszáma.

2. A  gyermek-ránggörcsök (ecclampsia) és újszülöttek derméje (trismus) 
mint halál-ok 773 esetben szerepeltek, mi 7 5 százalékot tesz ki. Ezen 773 
esetb l 94 nem érte el az egy hetes kort. Egy hónapos koron alul elhalt 
összesen 273. Egy és két hónap közti korban elhalt 100. Ezután a szám hó- 
napról-hönapra kisebb lesz, csak a hatodik hónapnál emelkedik kissé a fogzási 
id nek megfelel en. Az egész els  év összege 700-at tesz ki. a második évé 
53-at és ett l fogva elenyész .

3. Gyermekhurut és 4. bélsorvadás. Ha a 10 évi halálozási naplókban ezen 
nevek alatt bejegyzettekb l az öt éven felüli 63 esetet levonjuk, marad a zsenge
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gyermekkorra G42 gyomorbélhurut és 251 bélsorvadási eset. E/.eu 893-ból el 
halt az élet els  hónapjában 202. Habár e szám hónapról-hónapra kisebbedik, 
mégis az els  év végéig az összeg 785-öt tesz ki. Az 1 és 2 év közt ezen 
betegségekben elhunytak száma már 57-re csökken, a 2 és 3 év közt 37-re.

Mig a bélsorvadási esetek fellépésük számában évszak és id t l nem lát 
szanak függeni, addig a gyomorbélhurut-esetek száma f leg a nyári hónapok 
ban szökik fel magasra, az egy éven aluli gyermekeknek ama er s halálozását 
okozván, mely a 9. sz. táblázatban látható. Ha ezen számokhoz még hozzá 
gondoljuk a gyomorbélhurutnak azon eseteit, melyek — minthogy a halál görcs- 
roham tünetei közt állt be — a ránggörcsök rovatába lettek igtalva, valamint 
a tévesen veleszületett gyengeségnek kórismézett eseteket, úgy íellün  nagy 
számot kapunk, mely élénken világítja meg azon általánosan ismert tényt, hogy 
gyermekegészségügyünknek legfontosabb pontját a csecsem táplálkozás kérdése 
képezi, mely nálunk úgy mint minden magyarországi városban, lényeges javí 
tásra szorul.

Az anyatejet ugyan minálunk mindenki a legjobb csecsem tápláléknak 
tartja, mégis annak általános elfogadása sok esetben különböz  okok által 
megakadályoztalik. Sok esetben az anyának tüd baja vagy attól való fé 
lelme képezi az állított okot, mely mögött azonban hiúság vagy kényelem rej 
t zik; a miért azután egész vagyontalan családoknál is a szoptató-dajka tar 
tása mindennapi dolog. Hogy ez utóbbiak Pécsett mily kelend ségnek örvendenek, 
mutatja azon körülmény, hogy a szoptató dajkákat hozzánk sokszor a szom 
szédos megyékb l is hozzák. A dajkának havi dija a rendes ellátáson kívül 
12—18 forint és a házbahozó is rendesen pár forintot kap. A helybeli szülész 
n k bejegyzései szerint 100-nál többet tesz ki a Pécsett évente igénybe vett daj 
kák száma. Ugyanennyi gyermeknek kell természetesen a természeladla jogától 
megválnia és tehéntejjel beérnie. Ez utóbbiak képezik a gyomorbélhurut és 
bélsorvadásnak legtöbb szomorú áldozatát.

Minthogy a 100 dajka között alig akad zsidó vallásu, másrészt a dajkák 
nak nagy része zsidó családokhoz tartozik, ez okból a dajkaügy a gyer 
mekhalálozási viszonyoknak ezen hitfelekezetre nézve el nyösebbé tételére lé 
nyegesen befoly. A n i tej pótlására Pécsett kizárólag csak a tehéntej lesz 
használva, mi itt ezen tápláléknak jósága és olcsóságánál fogva minden 
tekintetben legczélszerübb. A solleth-féle és hasonló készülékkel kevés házban 
találkozunk.

II. Agy, gerinczagy és agyburkolc bántalmai.

Az agyvérömlény 10 év alattt 317-szer lett mint halál-ok bevezetve, mi AgytérSmiény. 
a halál esetek 3 3 százalékát, az összes lakosság számának PO pro millejét 
teszi s mégegyszer annyi, mint a mennyit a szerz k rendesen felvesznek. Lehet 
séges, hogy a nálunk elég gyakran fellép  iitérkeményedés oka ennek. Más agy-
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hántoltnak 38,  erme 15, elmezavar általi halálozás 10, gerinczagybánta^ma& 28 
es iben voltak halálthozók.

Acjiiártjnioii. Agyliártyalob mint halálok 302 esetben észlelteiéit, 181-szer öt éves 
koron aluli gyermekeknél. Az egyes éveknek különben csak keveset eltér  
számaitól az 1891. évben van nagyobb eltérés, mert ekkor a halál esetek 
száma 52 volt, köztük 36 öt éves koron aluli gyermek; de járványos jellege e 
kórnak ekkor sem volt; mert 1832. év óla — e kórfaj Pécs polgári lakossága 
közt nem lépett fel. A helyben állomásozó katonák közt ismételten észlel 
teiéit a járványos agygerinczagykérlob: igy 1887. év tavaszán a sátortáborban 
6 eset volt 3 halálozással, 1890. év tavaszán a Lakits-kaszárnyában 6 eset 2 
halálozással és az u. n. Nádossv-kaszárnyában egy halálos kimenetel  eset volt.

Tüd  és mell* 
hártyalob.

Cilim ok  r.

Szívbajok.

III. Légz  és vérkeringési szervek betegségei.

A tüd  és mellhártyalob a 10 év alatt mint halál ok 529-szer van be 
jegyezve, mi az összes halálozásoknak 5-6 százaléka s az összlakosságnak P75 
p. m.-je. Ezen számot valószín leg a gyakori megh léseket okozó gyors h - 
mérsékváltozások okozzák, melyek nálunk igen gyakoriak. Höghurut és légdag 
278-szor, a halálesetek 29  százalékában vannak feljegyezve, a lakossághoz 
viszonyítva 0 9  p. m. A tüd vizeny  halál okkal bejegyzett 96 eset nagyobb- 
része kétségtelenül a már említett légz szervi bániaknak rovatába tartozván, 
ezek ennyivel nagyobbaknak veend k.

Az eddig leirt légz szervi korcsoportok évnegyedes számai a 9. számú 
táblázat számai szerint kisebbednek úgy, hogy a legtöbb beteg az I. negyedben 
van, ezt követik a IV. II. és III. évnegyed. A gümökór 15'9-szer szerepelt mint 
halál ok (a kétségtelenül g m kórosagykérlob esetek e számban fel vannak véve, 
de a görvélvkór, továbbá a hydrocephalus chron. és az encephalitis esetek ki 
vannak hagyva.) A halálozásoknak 161 százaléka, tehát egy hatodrésze esik 
a gümökórra és a lakosságnak 5 p. m.-je lesz évente ezen betegség áldozata. 
Minthogy városunknak különben egészséges népességében különleges hajlamot 
épen ezen betegségre nem lehet feltételezni, — öröklött hajlamról azért sem 
lehet szó, mert a népesség bevándorlás által folyton változik — ez okból csakis 
küls  befolyásokban lehet annak okát keresni, hogy a gümökór nálunk oly 
er sen pusziit. Nem lehet elvitatni, hogy a czélszerüllen utczaburkolat és hiá 
nyos utczasöprés által el idézett folytonos por a leveg ben lényegesen közre 
m ködnek. A güm kórnak évnegyedes halálozási számai az eddigiekt l eltér  
I. II. III. IV. sorrendet követnek.

A sz ív  és a nagyobb véredények betegségei 337 esetben, a halálozások 
3\5 százalékában, a lakossághoz viszonyítva P l p. m. voltak halálthozók. E szá 
mok a rendesen észlelt középszámokat csak kevéssel múlják felül.
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Xem fert z  
kórok.IV. Egyébb nem fert z  kórok.

A veselobok az utolsó 10 évben 404-szer, a haláleseteknek 4 3  százaléká 
ban, 1000 lakoshoz viszonyítva l -3-szer képeztek halál-okot. E szám annál ke- 
vésbbé nevezhet  nagynak, mert ezen években több vörheny-járvány is volt. 
Összesen 47 öt éven alatti gyermek halt el a veselobban és ezeknek legnagyobb 
része az 1891. és 1892. években, mid n a vörheny járvány leger sebb volt. 
Az id járás is er s befolyást gyakorol a veselobok el idézésében; mert általá 
ban a hideg évszakokra esik a legtöbb halálozási eset ezen kórban és talán 
nem volt puszta véletlenség, hogy több ízben oly nyári hónapokban is, melyek 
ben a szokott h ség még nem állott be, a veselob esetek szintén nagyobb 
számban észlelteitek.

Vesemedenczelob, hugyhólyaglob, hugykö, hugycsölob összesen 13-szor vol 
tak halált hozók.

Csúz és köszvény mint halálok nem tesznek számot; ép úgy a hugyár. 
Fehérvér ségben 5 ember, mocsárlázban egy idegen halt el.

Hashártyalob 65 esetben szolgáltatott halálra okot.
Aggkór 1101 esetben, a halálesetek 11*7 százalékában, 1000 lakos közül 

3'6-szor volt mint halált okozó bejegyezve. Ezen nagy szám úgy jött létre, 
hogy az elhunytnak magasabb kora miatt a bejelentésnél sok esetben a kór 
isme elhanyagoltatott. Kit nik ez azon körülményb l is, hogy a 60 éven felüli 
korban elhaltak száma e 10 évben 2201 volt és igy ezeknek fele halt volna el 
marasmus senilisben, a mi képtelenség (a legtöbb szerz  1/6—V6-et vesz fel.) 
Evvel kapcsolatban ama feltevés sem helyes, mintha Pécsett sok ember érné 
el ama magas kort, a melyben az ember betegség nélkül, csak korával járó 
kimerülés folytán hal el, mint a túlérett gyümölcs, mely fájáról leesik. Ez kü 
lönben a korstatiszlikának azon tényével is ellenkeznék, hogy Pécs az aggok 
számában nem b velkedik.

Zsugormáj és májlob 69-szer, a más helyeken is megszokott 0-7 száza 
lékban (0-2 p. m.) volt halált okozó. Úgy ezen számnak aránylagos kicsinysége, 
mint az alkoholélvezetre visszavihet  más betegségekben való nagyobb szám 
nak hiánya azt mondja, hogy a kiterjedt borélvezetnek — a melyre az utolsó 
évekig Pécsett elég alkalom volt — káros befolyása az életre, a halálozási 
lajstromnak ezen számaiban nem látszik kifejezve. Az agyvérömlenynek és a 
szívbajoknak arányszámai kétségtelenül nagyobbak a rendeseknél; ennek az 
alkohol élvezettel való összefüggése azonban nem bizonyos. Szeszmérgezés mint 
közvetlen halál-ok csak 5-ször volt bejegyezve.

Gyermekágy és elvetélés 60, a n i nemz szervek lobos folyamatai 5, jó 
indulata álképletei 7 esetben vannak mint halál-okok feltüntetve.

Bujakor 15-ször (11 öt éven aluli gyermek), görvély 31, angolkór 9, kü- 
teges bajok 6, evvérüség és genyvériiség 48, tályog és kötszövetlob 14, üsz k 19,

Vesclob.

Aggkór.

Májbajok.
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csontszú 17, sérv 16, veszettség 5, rósz indulata álképletek 262 (2'7 százalék 
ban, 0-8 p. m. lakosra) esetben voltak halálosak.

V. Fert z  kórok, járványok.

Fert z  kórok. A fert z  kóroknak fellépése az egyes években igen nagy változásoknak 
van alávetve. így városunk az 1887. évben, mid n a fert z  betegségek or 
szágszerte csak gyengén voltak elterjedve úgy, hogy a 26 törvényhatósággal 
bíró legnagyobb városnak halálozása difteritis, vörheny, kanyaró és hökhurut- 
ban együttvéve az összes halálozásoknak csak 6 6 százalékát telte ki, Pécseit 
ezen betegségekben elhunytak az elhaltaknak csak 2 százalékát tették s ennél 
fogva városunk Fiumevel együtt e kórokban a leggyengébb halálozással bir. A 

járványok, ragályokban és járványokban b velked  1892. évben a 26 városnak 121 volt 
a halálozási arányszáma e kórokban és ekkor Pécs 17% halálozási százaléká 
val a legnagyobb halálozással bírók között a hatodik helyen állt. Mennyivel 
nagyobb eltéréseket mutatnak az egyes éveknek hagymáz által okozott halá 
lozási számai melyek, mint látni fogjuk, 1892. évben más éveknek húszszo 
rosán is felülemelkedtek.

1. Roncsoló toroklob és álliártyás gégelob.

Áuiártjás gége- Az önálló (idiopalliicus) álliártyás gégclob (croup) ezen lü év alatt annyira 
ion. ritkaságszámba ment, hogy mint külön kórfajnak leírása mell zhet , 

itonrso ió  A diftcritisz, mely az 1888. év halálozási naplójában 43 esettel szerepel,
torokioii. enyhébb jelleggel — mint ez a járványok végén lenni szokott — az 1884. évre 

is átment és még a nyár folytában megsz nt, de a tél elején újból beköszön 
tött. Ez éviién az összes halálesetek száma o kórfajból 29 volt. Az 1885. év 
ben, a melyben a nyár szintén ment volt, összesen 18, 1886—11, 1887—18, 
1888—14, 1889—15, 1890—8 haláleset volt. Ezen bár gyenge, mégis évekre 
terjed  lánczolata a szórványos eseteknek ismét 1890. év nyarán nyert meg 
szakítást de szintén csak a télnek bekövetkeztéig, a mid n igen súlyos gége- 
diftcritisz alakjában újból (ellépett.

Ezen id t l fogva városunk és vidékünk ezen rémét l nem is szabadul 
tunk. 1891. évben a halálozások száma 22 volt és 70 százalék a gyógyulás. 
1892. évben is eleinte ily mérv  volt a kór. Szeptember havában azon 
ban — leginkább a budai külvárosban — er s felszökést mutatott, úgy hogy 
november hónapban, mid n a járvány tet fokát el érte, 136 betegedés és 52 
haláleset lelt bejelentve. Deczemberben ez utóbbiak száma 47 volt. Szeptem 
bert l a gyógyulási százalék is 70-r l 60-ra szállott: valószín leg mert a 
zord id járás behatása alatt az er sebben öl  gégedifteritisz esetek nagyobb 
számban fejl dtek ki. A kór ezen id t l fogva bár csökkent és a gyógyulási 
arány is 2 százalékkal javult, mégis az egész 1890. éven keresztül igen 
heves maradt.
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Az utolsó 3 évben roncsoló toroklobban és álhártyás gégelobban elhaltak 
nak száma 410 volt.

Ezek között volt 0— 5 éves korban 209.
5 —10 » » 161.

10—15 . » 38.
56 és 08 » » 2.

Ezen számokat az 1891. évi népszámlálásnak megfelel  korcsoportjaihoz 
viszonyítva, meghalt a 0—5 éves koroknak 4 9 százaléka, 5—10 évesnek 4-8 
százalékára és a 10—15 éveseknek 11 százaléka. Ezen 3 évben egy év alatti 
korban csak 9 gyermek halt meg difteritiszben. A leger sebb halálozás a 4 éves 
korra esett (70 halál eset).

Ezen er s difteritisz halálozás volt oka annak, hogy a 3 utolsó évben a 
halálozási minimum az 5—20 év közli korról a 20—30 év közli korra ment 
át, mint ezt a 8. sz. tábla tünteti fel.

2. Hölcliurut.

Pécsett minden évben fordulnak el  egyes szórványos hökhurut esetek. 
1885 év április havában azonban ezek járványszerü gyorsasággal nagy számra 
szöktek fel, mi ezen kórnál annyival könnyebben történhetik, mert a betegek 
rendesen ágyban fekv k nem lévén, az egészségesekt l nem mindig tartathatnak 
távol. E mellett a folyton változó id járás megh lésekre sok alkalmat szolgál 
tatván, a baj terjedését nagyban cl segitelte. Ezen 1885. évben 19 gyermeknek 
halála lelt a hökhurutlal kapcsolatba hozva, kik mind 5 éven alatti korban voltak. 
Ezen évhez legközelebb állott hökhurut tekintetében az 1889. év, melyben (5 
gyermek halt el e betegség következtében.

.9. Vörhcmj.

Mint az 1883. évben 30 halálesetet okozó járványnak folytatása, a vör- 
heny az 1884. éven keresztül is tartotta magát 73 belegedési esettel, melyek 
közül 12 halálosan végz dött; tehát enyhe lefolyással, mint ez a járványok vége 
felé lenni szokott. 1885. évben csak 13, 1886—8, 1887—1, 1888. év utolsó 
negyedében 19 belegedési eset lett jelentve; 1889. évben a bejelentések száma 
már 47-re emelkedett fel. Egy évi szünet után 1891. év kezdetén vörheny ese 
tek ismét nagyobb számban kezdtek jelentkezni, el bb a szigeti külvárosban 
azután a bel- és budai külvárosnak északi részeiben, mig júniusban a budai 
kül- és a belvárosnak délibb fekvés  részeiben meglehet s er s járványnyá 
fejl dött ki. Ezen évben összesen 201 betegedés és ezek közt 72 halálozás (35 
százalék) lett bejelentve, mely gyakrabban a szöv dményes difteritisz, ritkábban 
vesebántalom következtében lépett fel. Ezen járvány 1892. év junius havában 
megsz nt, úgy hogy azóta csak szórványos esetek észlelteinek.

I lo k l i i in i t .

V iirit o n y.
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4. Kanyaró.

Minden évben el forduló pár szórványos eset mellett, a kanyaró csak 
1886. év október havában öltött nagyobb mérvet, mid n az egész várost, de 
leginkább a budai külvárost elborította. Itt a járvány heves kitörése az elemi 
iskolák I. és II. osztályú tanulóin mutatkozott el ször, a vámházi iskolából 56 
és az ágostontéri iskolából 61 tanuló betegedvén meg pár nap alatt, mi ezen 
két osztály bezáratását is vonta maga után. A fels bb osztályokból alig fordul 
tak el  betegedések. A járvány november hónap második hetében már tet  
fokát érte és deczember vége felé a kór a szórványos esetek medrébe ismét 
visszatért. Ezután a kanyaró csak 1891. év deczember havában kezdett ismét 
szerepet játszani; az esetek száma pár hét alatt 200 fölé emelkedett; ezeknek 
nagyobb része azonban a bányatelepen volt és 1892. év márczius havában 
volt még egy három hónapig tartó kis járvány 100 betegedési esettel. A kór 
lefolyás ezen 10 év alatt enyhe volt. Az 1886. évi járvány 470 esete közt csak 
10-nél, az 1891. dcczemberben kezd dött járványban csak 5-nél és 1898-ban 
csak 6-nál lett a halál e kórral kapcsolatban bejelentve. Bizonyos azonban, 
hogy evvel a halálesetek száma nincsen kimerítve, mert a halálozási naplókban 
a kanyarójárványokkal párhuzamosan haladó szokatlan nagy száma a bejelen 
tett tüd lob, tüd hurut és tüd vizeny  eseteknek azt bizonyítja, hogy nem 
minden esetben lelt a kór felismerve, vagy hogy annak kés bbi szöv dményei 
okozlak halált.

5. Himl .

Az 1882. év óta általánosan foganatosított ujraoltás óta a himl  nálunk 
sokkal ritkábban fordul el , mint azel tt. Ezen 10 év alatt csak 1887. évben 
öltött e kórfaj járvány jelleget, mely már január hónap elején 15 esettel kez 
d dött és ezen egész éven keresztül 1888. év julius haváig tartott.

Az egész járvány alatt összesen 208 variola és variolois esel lett bejelentve 
69 halálesettel (28-8 százalék). A betegedettek között egyetlen eredménynyel 
ujraollott egyén nem volt, hanem nagy számmal voltak a soha sem oltottak 
vagy eredménytelenül oltottak és a haláleseteknek nagy száma épen ezekb l 
került ki.

A Varicella kórfajból minden évben lett pár eset bejelentve ; a legtöbb 
bejelentés a variola járványos felléptéhez csatlakozik.

6. Hagymás.

A tífusz, mely azel tt Pécsett ritkaság számba ment, a hatvanas évek 
közepe táján már gyakrabban fordult el , úgy hogy ekkor az évi halálozások 
száma már 20-ra ment fel. A következ  évtizedben az évi halálozások száma 
ismét a tizen alul maradt; de a nyolezvanas években ismét 10 fölé emelkedett: 
igy 1884-ben 11, 1885—12, 1886—12, 1887—11, 1888—16, 1889—12 esetben
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volt mint halál ok feljegyezve. Ezen eseteknek túlnyomó része ktiteges hagymáz 
volt, melyek részben a helybeli kórházakba gyógyítás czéljából a vidékr l ho 
zattak be; úgy hogy Pécsett támadt hasihagymáz esetek, a mennyire ez isme 
retes, soha nagyobb számban nem voltak jelen; legalább az 1890 évig járványt 
sohasem képeztek.

Annál felt n bb volt ezen kórnak magatartása ezen 1890 évben: és pe 
dig nemcsak az explosioszerü kifejl dése a járványnak, mely a városra az év 
vége felé örökre emlékezetes katasztrófaként nehezedett; de ép oly felt n  és 
egyszersmind érdekl dést kelt  volt a nagy katasztrófát megel z  és mintegy 
el készít  id szak, a melyben a járványnak okait keresni és feltalálni járvány- 
tani szempontból igen érdekes. Ismert dolog, hogy járványok kezdetén a ragá 
lyozás módját és menetét sokkal könnyebben lehet meglalálni és követni, mint 
kés bb, mid n a ragályozó anyaggal való érintkezés már sokoldalúvá vált.

Felt nt már 1890 nyarán, hogy a városnak egy bizonyos részén hagymáz 
esetek felt n  számban léptek fel, a melyek igen er s fert zési képességgel 
bírván, a kórt maguk körül terjesztették.

Egyike az els  ily nem  bctegedési eseteknek Sz. Károly 20 éves k m  
ves volt, ki augusztus elején hagymáz betegen Eszékr l jött és Kálvária-utcza 
82 sz. lakásán még 8 hétig betegen feküdt. Ezen betegnél B. Sarolta nev  9 
éves leány többször hoszabb ideig tartózkodott és augusztus libán hagymázba 
esett, melyben Anlal-utcza 4. sz. lakásán 5 hétig feküdt. Szeptember 4. E. Mari 
(20 éves), szeptember 12. L. Konrád (13 éves), szeptember 14. L. Anna (53 
éves), mindhárman Barátur-környék 22. szám alatti házban, szeptember 20-án 
D. István (1(1 éves) Sörház-utcza 14. sz. alatt betegedett meg azáltal, hogy 
szülészn  anyja, kinek a ragályozott házakban teend je volt, a bajt fiának haza 
hozta. Oktober 9-én B. István (18 éves), oki. 23-án B. András (12 éves), nov. 
5-én B. Ignácz (5 éves) betegedtek meg kis boldogasszony-utcza 18. sz. házban, 
mely a Barátur-környék 22. sz. háznak közelében lévén, a ragály oda könnyen 
álhurczoltathatott.

A ragálynak egy másik góczpontját a pálya-utcza 7. számú ház képezte, 
melyben a 42 éves P. Józsefné szept. 2-án hagymázban megbetegedett, okt. 
14-én a 22 éves P. János, okt. 24-én a 20 éves P. Jánosné, okt. 25-én a 3 
éves P. József, okt. 2(5-án a 7(1 éves P. Ferencz kapták meg ezen betegséget, 
mely azután a pálya-utcza 5. szám alatt szolgáló N. Paula 20 éves cseléd 
által, ki a beteg P. Józsefnéhez sokszor átjárt és szeptember utolsó el tti he 
tében szintén hagymázzal ágyba került, ezen 5. számú házba is behurczoltatott, 
ott a 16 éves K. Arankának okt. 4-t l 6 hétig tartó hagymázbetegedését okozva. 
Ezeken kívül a karlársak még több tífusz eseteket kezeltek, melyek ugyan 
ezen id ben a nevezettekkel szomszédos házakban és utczarészekben voltak, a 
melyek közül augusztusban egy a Láncz-utczában, szeptemberben egy a Pap- 
növelde-utczában, októberben egy a Puturla- és egy a Légszeszgyár-utczában 
halálosan végz dött.
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A terület, melyen a tífusz esetek egymáshoz sorakoztak, a kálvária keleti 
d l jét l, a belváros észak-keleti szegélyét l a Tettyevölgyön végig délre és a 
budai külvárosba keletre húzódott. Ezen területen kívül ekkor csak a Ferencziek- 
utczájában volt még egy eset.

Eddig az esetek szaporodása aránylag csak lassú volt. November hó 10. 
táján azonban úgy a bel-, mint a budai külvárosban rendkívül nagy számban, 
mondhatni explosiószerü gyorsasággal léptek fel hagymázbetegedési esetek, úgy 
hogy a járvány ezen szakában az év elején uralgott influenza járványhoz fel 
t n en hasonlított: a mennyiben október elejét l november hó végéig összesen 
742 ember betegedett meg. Ezután az újabb betegedésekben csökkenés állott 
be: mert egész deczember hónapra csak 1'07 és 1891. év január hónapra csak 
55 uj bejelentés esett, február els  felében pedig ezeknek száma már csak 10-re 
szállott le.

így a járvány már egészen megsz nni látszott; e helyett azonban az 
ellenkez  történt, a mennyiben újból fellobbant, február hónap végéig 148 uj 
megbetegedést okozva.

Ezen második járványkitörés tet pontját márczius 10-én érte el, a mikor 
a bejelentések száma — február közepét l — 226-ra emelkedett. Ekkor a 
járványban végleges hanyatlás állott be, úgy hogy márczius végéig csak 41 új 
eset észleltetelt. Áprilisban már csak 0 betegedés és 8 haláleset és az egész év 
nek még hátralev  részében összesen csak 26 betegedés és 3 haláleset történt, 
nagyobbrészt azon területen, hol a járvány kezd dött és egész tartama alatt 
leghevesebben dühöngött. 1892. évben 50 betegedés és 6 haláleset, 1893. évben 
18 betegedés és 3 haláleset volt e kórban, mely ilyen mérvben ismét leszállóit 
a hatvanas évek el tti alacsony fokra.

A járvány egész tartama alatt — 1890. év október 1-t l 1891. márczius 
végéig — megbetegedett összesen 1181 ember, az összes lakosságnak 3 4  szá 
zaléka.

Az arányt, melyben a betegség az egyes életkorokat érte, a következ  
táblázatnak középs  rovatában látjuk kifejezve.

Évesekb l meg 
betegedettek

a betegek halá 
lozási százaléka

0—5 l'5°/0 1-9%
5—10 3'4 » 34  »

10—15 7’0 » 25  »
15—20 7-0» 7-9 »
2 0 -3 0 5 5 » 6'7 »
30—40 2-8 » 8-3 »
40—60 1-1 » 29-0 »

60-on felül 0-7 » 29-0 *.
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Azt látjuk ezen rovatból, hogy a megbetegedetteknek legnagyobb számát 
a 10—20 évesek tették. Ezen két korosztályból sok középiskolai ianuló bete 
gedett meg. Ezek után a 20—30 évesek szenvedtek legtöbbet. Az 5 évnél fia 
talabb gyermekek és magaskoru egyének betegedési arányszáma igen kicsiny. 
Egy évnél fiatalabb gyermekek nem is voltak közöttük.

A táblázaton azt látjuk kifejezve, hogy a hagymáz járvány az ember 
anyagnak leger sebb részét, mely egyéb halált hozó bajoknak legjobban szokott 
ellentállani, (1. 8. sz. táblát) támadta meg leger sebben.

A betegedési arány a két nemnél teljesen egyenl  volt, csak annyival 
több n  betegedett meg, a mennyivel azoknak arányszáma nagyobb az összes 
lakosságban.

A járvány tartama alatt tífuszban elhalt 90 ember, az összes betegeknek 
7-6 százaléka.

Az arányt, melyben az egyes korosztályok betegedései halállal végz dtek, a 
táblázatnak utolsó rovata mutatja: e szerint a zsenge és ifjú korban lev  be 
tegek közül igen kevesen haltak e l; a magas kornak halálozási aránya igen 
er s volt: a férfikorban lev k halálozási aránya ezek közé esik.

Mint közvetlen halál-ok legtöbbször szív-  és agyh dés lett bejelentve, mi a 
nagyfokú gyengeség mellett, mely a súlyosabb eseteknél kezdett l fogva jelen 
volt és a járványnak különös jellegét képezte, könnyen megfejthet . A  tüd  reszt 
r l korán beálló szöv dmények és a gyakran fellép  thrombosis, infarctusok 
szintén ezen gyengeségnek voltak következményei. Ezen gyengeség volt oka, hogy 
az orvosok a kezdetben általánosan alkalmazásba vett fürd kkel való h  csök 
kent  kezelést a beálló collapsustól való félelemb l elhagyva, az analepticus 
kezelésre tértek át és az alkoholnak nagy hasznát tapasztalták. Bélvérzés, bél- 
átfuródás és hashártyalob is sok esetben lettek mint halál-ok bejelentve, felfek 
vés azonban csak egyszer. Hogy az általában igen súlyos lefolyás mellett a 
halálozási arányszám mégis aránylag alacsony maradt annak oka, hogy az 
abortiv és igen enyhe lefolyású esetek is nagy számban voltak.

A járványnak keletkezését és rendkívül heves voltát több körülménynyel 
lehet kapcsolatba hozni.

Pécsnek talaja az uralkodó viszonyok befolyása által (1. talajviszonyok, 
lakás és élelmezés) a szennyezésnek nagyon ki van téve. Legszennyesebb talaja a 
belvárosnak és a budai külvárosnak van, mert ezek a legrégibb és leglakot- 
tabb város részek. Hogy a talaj ily viszonyok mellett nem mindig van szerves 
anyagokkal telítve, annak csakis a természetes bomlás és nitrificatio az oka, 
mely a leveg  és viz segítségével a talajt folyton tisztítja. Ezen természetes 
tisztulását a talajnak azonban az 1890. év nyarán uralgó tartós h ség és éve 
kig nem tapasztalt szárazság nagy mérvben megakadályozta.1 Ismeretes dolog.

1 így a talaj  szszel organikus anyagokkal — amelyekbe a lingyrnázbetegek állal lakolt 
területen a folyton szaporodó hagymázesetek mialt elég lifusz csira is kerülhetett —• telítve volt.

8
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hogy a tífuszbaccillus, mely saprophyta, az emberi testen kívül is, f leg sárban 
piszokban sokáig megtartja életképességét, s t kedvez  életfeltételek mellett itt 
még szaporodik is, mig a vízben igen gyorsan elpusztul.

Az epidemiologusok régóta tapasztalják, hogy meleg és száraz nyarak 
után szoktak a legtöbb és leghevesebb hagymázjárványok fellépni. Nálunk a 
járványnak kitörését október 22. 25. és 27-én fél napokig tartó havazás és es  
zés el zte meg, a melyre azután október végén és november elején meleg na 
pok következtek. Nem lehetetlen, hogy a talajnak átnedvesedése és átmelege- 
dése a benne felhalmozódott csirákat er s fejl dés és szaporodásra bírta, úgy 
hogy a járványnak létrejöttéhez nem kellett más, mint hogy a hagymázcsirák 
a talajból a szervezetbe jussanak, a mire számtalan ut van.

A járvány megsz nését a deczember 10. éjjel kezd dött és egész január 
hónapon keresztül tartott szokatlan nagyfokú hideg és er s havazás okozhatta. 
A h mér  ez id  alatt reggel 7 óra tájban többször — 12 R. fokot mutatott 
és egy méternél vastagabb hólepel borította állandóan a földet; lehet, hogy ez 
az eltakart csirákat ártalmatlanokká tette.

Február 4-én és 16-án igen meleg napok következtek és könnyen lehet 
séges, hogy a hó olvadásával felszabadult csirák a járványnak második ki 
törését okozták.

A hagymázjárvány idejében még igen hiányos régi vízvezetékünk. — melybe 
sok helyen igen könnyen szenny szüremkedbetett és igy a tífuszcsirák bejutása 
ellen sem volt bizlos, — igen könnyen azon gondolatra is vezethetett, hogy a jár 
vány terjesztésében az ivóvíz is közrem ködött. Ezen feltevés lehet sége ép oly 
kevéssé zárható ki, mint bizonyítható azon feltevéssel együtt, hogy a járvány 
nak november 10. körüli explosioszerü kitörésének az ivóvíz lett volna tulajdon- 
képen okozója. Ezen utóbbi feltevés az által veszít alapot, hogy annak idején 
és a járványnak egész els  felében tífuszbaccillusra telt szakszer  vizvizsgá- 
latok mind nemleges eredményt adtak. A baccillusnak kés bbi megtalálása a 
vízben pedig — még ha tévedésen nem alapszik is — bizonyítékot az ivóviz- 
elmélet mellett nem képezhet.

7. Influenza.

Az 1889. év végén az egész szárazföldet elárasztó kór városunkba de 
czember második felében köszöntött be. Az igen ködös és nedves id járás állal 
okozott légz szervi bántalmak nagy számával egy id ben lépvén fel, talán mind 
járt fel sem ismertetett volna, ha els  sorban az id járásnak kevésbbé kitett 
jobbmódu embereket nem támadta volna meg. Csak másodsorban betegedlek 
meg az id  mostohaságának kitett emberek. A járvány február végén már csak 
egyes szórványos esetekre szorítkozott.

A kór a kis gyermekeket majdnem teljesen megkímélte, az iskolás gyer 
mekeknek csak 16 százalékát, de a feln tteknek 30 százalékát támadta meg.



Az influenza csakis szöv dményes légz szervi bántalmak, vagy más jelen 
lev  bajok súlyosbítása által okozván halált, mely legtöbbször a járvány vége 
felé vagy utána állott be; ezért ezen hatását legkönnyebben azáltal tüntethet 
jük fel, ha az 1890 évnek február, márczius és április havi halálozási összegeit 
tüdögüm kór és hevenylégz szervi bántalmakban összehasonlítjuk a megel z  
évnek megfelel  számaival:

1889. februárban 10, márcziusban 18, áprilisban 14
1890. » 37, » 32, » 19 ember halt

meg ezen kórokban együttvéve. Ezen igen jelentékeny számkülönbséget csakis 
az influenza okozta.

8. Keleti hány székelés.

E kór, mely minden magyarországi ulja alkalmával liaranyamegyét — 
legalább annak Duna mentén fekv  községeit — meg szokta látogatni, váro 
sunkat rendesen megkíméli; úgy hogy Pécs az 1873. év óta ezen kórtól egészen 
ment volt; annak daczára, hogy 1883-ban Mohácson, 1892-ben Nádasdon és 
1893. október hónapban a 20 kilométernyire es  Pécsváradon kolera esetek 
nagyobb számban voltak.

1873. évben megyénknek közel 100 községében pusztított ezen kör, hon 
nan Pécsre egy fert zött czigánycsalád hozta be. itt legel ször a budai külvá 
rosban lev  Puturla-utczában lépett fel s innen a budai külvárosba s a vele 
haláros belváros részbe terjedt tova, kés bb azonban a szigeti külvárosba és a 
siklósi-utczába is áthm’czoltatott. Az összes betegek száma az augusztus 21-t l 
október végéig tartó járvány alatt 170-re emelkedett, köztük 92 halálozással.

9. A szemcsés köthártyaloh, a vidékr l e szembajjal a kórházakba jöv k 
t l eltekintve, Pécsett nem fordul el .

10. A vérhas Pécsett a ritkán és csak szórványosan fellép  kórokhoz 
tartozik, legalább a mennyire a legid sebb orvosok visszaemlékeznek, járványos 
jelleget sohasem öltött.

11. Ezen 10 év alatt észlelt fültömirigyloh járványok igen enyhék voltak, 
fült mirigygennyedésnek egyetlen esete nélkül.

Kolera

Kiilli Arty

Vérhas

F  l t  tini Ír 
Joli.
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TI. Talajviszonyok, lakás és élelmezés.

T.-iiiíjviszonjok. Pécs sz. kir. város a hullámosán változó kies fekvés  Baranyában nyugat 
ról keletre terjed  Mocsok-hegységnek délkelet-déli oldalán fekszik. De a város 
nak csak egy része terül el a hegynek labál képez  lejt n, inig másik része 
csekély eséssel a hegy alatt elhúzódó, réttel borított lapály felé nyúlik^ Ezen 
lapály tulajdonképen egy igen csekély eséssel biró, 1 km. széles, délnyugat felé 
húzódó völgyet képez, melybe mindkét vízválasztó terület vizei összefolynak; 
de minthogy a lefolyás mindig gyenge, ezért a rét mindig vizeny s, az es s 
évszakok alatt helyenként nagyobb vízmennyiséggel van borítva és Feliérd felé 
az u. n. pellérdi berekben örökös posványt képez. Évtizedekkel ezel tt itt gya 
kori váltóláz és malária esetek fordultak el , jelenleg azonban a víznek czéb 
szer  elvezetése miatt ezek teljesen megsz ntek. Azt mondják, hogy több év 
tizeddel ezel tt Pécsett is gyakrabban fordultak el  váltóláz-esetek, de ezek 
most csak nagy ritkán fordulnak el . Bizonyos, hogy jelenleg ezen lapály a 
város egészségi viszonyaira semmi befolyással nincsen. A hegynek a várost 
közvetlen határoló részét sz l , feljebb erd ség borítja.

A talaj, melyen a város épült, nem mindenütt egyforma. A hegylejt n 
magasan fekv  városrész talaja túlnyomóan meszes, eruptiv alakulások nyomai 
val; kelet felé a kagylómész az uralkodó k zet, mig nyugat felé márvány, la 
por, pala-k zetek is vannak nagy változatosságban. Ezen magasabban fekv  
részek vizhatlanok és város építésre egészségi szempontból a lehet  legjobb 
talajt képezik. A lejebb fekv  városrész talaja azonban különböz  vastagságban 
humus, kavics, sárga homok, nedvesség átereszt  rétegekb l és ezek alatt agyag 
rétegb l áll, mely utóbbi, minél lejebb megyünk, annál több lesz. A városnak 
déli részén ezeken kívül nagy kiterjedés  alluviális réteg és helyenként igen sok 
összehordott törmelék és hányt föld van, melylyel a természetes mélyedéseket, 
régebben a kiterjedt várárkokat kitöltötlék és egvéb talajkülönbségeket kiegyen 
lítettek. A vizátbocsáló k zetek a budai külváros és a belváros déli, valamint 
a szigeli külváros nagy részének talaját képezvén, ezen városrészeket kevésbbé 
jó hygieniai viszonyok közé helyezik: mert a föld az utczáknak és udvaroknak 
igen hiányos burkolata miatt a nedvességgel együtt sok szerves anyagot is vehet 
föl, mely a csatornázás hiányában utczai folyókákban tova folyó szenyvizekb l, 
a házakban lev  szemétgy jt  helyekb l és pöezegödrökb l könnyen a talajba 
beleszivároghat. Úgy látszik azonban, hogy a talajnak homokos összetételénél 
fogva gyors átjárhatósága mllett er s öntisztító képessége is van (gyors nitri- 
íicatio), mert nehezen volna különben érthet , hogy a város régiségének da 
czára a népesség s r ségének, a régibb id kben hiányosan kezelt köztiszta-
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Ságnak és egyéb rossz szokásoknak egész a legutóbbi id kig, a lakosság egész 
ségének káros befolyásoltatása a talajviszonyok által nem mutatkozott.

A talajvíz Pécsett általában, még az alacsonyabban fekv  városrészekben 
is, mélyen fekszik a fold színe alatt. Legmagasabb a talajvíz állása a Vitéz- 
és Kórház-utczákban, a Mez szélen és a Siklósi-utcza alsó végén, a hol a 
talajvíz sokszor 2 méternyire van a föld szinéhez.

Csak az 1878—1879. évi rendkívül tartós er s es zések után s részben 
a város alatt elterül  lapály vizét elvezet  Fekete-viz szabályozatlan volta 
miatt, mely a viz lefolyását megakadályozta, tudott a talajvíz a város talajá 
ban oly magasra emelkedni, hogy a városnak több mély pinczéjébe is behatolt.

Pécsnek délre néz  lejt s fekvése a lakások hvgieniai érdekében a lehet  
legjobb, melyet képzelni lehet; mégis a kiterjedésnek iránya, melynek északra 
a hegy és délre az ott elterül  magas talajvízzel bíró síkság útját állta, a jó 
fekvés által nyújtott el nyöket nem engedte egészen hasznára fordítani, mert 
igy kelet-nyugati irányban több mint még egyszer oly hosszúvá fejl dött, mint 
á mennyit déli irányban kitesz, miért is a 37-9 kmnyi utczahálózatnak az 
észak felé men  utczák csak egy harmadát teszik ki, mi a várost egy nagy 
természet adta hygieniai el nyt l fosztja meg, minthogy az észak-déli utczák 
a naptól háromszor annyi meleget kapnak, mint a kelet-nyugatiak, a hegyr l 
jöv  folytonos légáram által jó leveg vel s esésük miatt jó lefolyással vannak 
ellátva. Azonban még a kelet-nyugati irányú utczák sem adnak hygienice ked 
vez tlen viszonyt, a nem nagy utczaszélességnek daczára, mert a házak ren 
desen nem magasak, az utcza szélességénél sohasem magasabbak. Pécsett je 
lenleg még a földszintes ház képezi részben gyakorlati szempontból, részben 
pénzügyi okokból a rendes építkezési formát: a 3453 ház közül 300 egy és 
két emeletes, a többi földszintes. Másként lesz ez azonban a jöv ben, az eme 
letes házak építésére mutatkozó nagy hajlam mellett, a mid n a még mindig 
igen vastag háztömbökb l fognak az utczák kiszélesítésére kisajátítások történni. 
A városnak egyes görbe utczái még a várfalak fennállása idejére vezethet k 
vissza, mid n helysz ke miatt minden zugot kénytelenültek beépíteni. A házak 
utczahomlokzatai rendesen egymáshoz ér k, csak a budai külváros meredekebb 
utczáiban állanak külön.

Városunk közterekben nem b velkedik, de ezek az igényeknek megfele 
l en jól vannak elhelyezve. A Scitovszky- vagy sétatér szép közkertté van át 
alakítva. A Széchenyi- és vásár-tér, az Indóház- s Klimó-utcza, az országút 
egy része, a megyeház el tti térség, a mennyire a forgalom engedé, be vannak 
(ásítva. A befásítás az utczák sz k volta miatt nagyobb tért nem hódíthatott.

A pécsi házak telke általán kicsiny. Középszámításban 1 házra 864   
méter esik. Legkisebbek a házhelyek a leger sebben lakott belvárosban, hol 
116 kát. holdon (66 hektár) 1146 ház áll, azután j  a budai külváros, hol 
256 kát. holdon (146 hektár) 1418 ház van. A szigeti külvárosban 140 kát.

JiHkáN*
viszonyok.
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Élelmezési
viszonyok.

holdon (80 hektár) 88!) ház áll. A lelek hosszúsági tengelye az utczák irányára 
legtöbbször függélyesen állván. a legtöbb telek észak-déli irányban nyújtott. Kevés 
ház lévén kerttel ellátva, igy a pécsi polgár a kisebb városoknak ezen szokott 
el nyét nélkülözni kénytelen. Lehetséges hogy azáltal, hogy a háztulajdonosok 
nagyobb része egyszersmind sz l tulajdonos is, reá nézve a kert könnyen nél 
külözhet . A régibb házak rendesen souterrain-nal nem bírnak, alacsonyak és 
a könnyen szerezhet  dolomit s egyéb termésk b l, mely sok nedvességet 
tart, épitvék s ezért néha egészségtelenek, mit jelen építési szabályzatunk 
számbavéve. az építkezés módjára er s felügyeletet gyakorol. Újabban már a 
souterrain-nal épített házak örvendetesen szaporodnak (számuk a 200-at már 
meghaladja). E mellett az uj házak rendesen magas földszinttel bírnak s az 
építésnél a termés k  csakis az alapfalaknál lesz felhasználva, igy a lakások 
egészséges volta minden tekintetben biztosítlatik.

Vályog s tömött falu házat Pécsett csakis a külvárosok végén építenek a 
legszegényebb viszonyok közt él k. Ép úgy földbe épített házak is nagy ritka 
ság számba vehet k, daczára annak, hogy a város lejt s részein a talaj ferde- 
ségénél fogva ezek el állítása igen könny  volna.

A lakások belseje népünk tisztaság érzékénél fogva a nem vagyonos és 
kevésbbé müveit osztálynál is elég tiszta. Ezen okból és minthogy az ablakok 
elég nagyok, a falak pedig a természetes szell ztetésre elég alkalmasak, a laká 
sok egészben véve jó leveg vel vannak ellátva. A házaknak lakottsága nem 
igen er s. mert cgv lakóházra 8-48 lélek és egy lakásra, illet leg háztartásra 
4‘24 lakó esik. A szegény néposztálynál mindenütt divó szokás, hogy a lakás 
kímélése — és télen a füt  anyaggal való gazdálkodás czéljából a lakás egy részé 
ben, — legtöbbször a konyhában — összeszorul, a külvárosok egyes kisebb 
házaiban nálunk is el fordul, de nem oly mérvben, hogy a közegészségre észre 
vehet  károkat hozhatna.

Hogy ezen egészben véve igen kedvez  lakás egészségügyi viszonyok mel 
lett egyes házakban — sajnos — még kedvez tlen állapotokat is találunk, annak 
kevésbbé a tisztaság iránti érzékhiány, mint annak helytelen alkalmazása, másrészt 
az egész köztisztasági rendszernek a csatornázás hiánya miatt még eléggé nem 
fejlett mivolta az oka. így egyes külvárosi házakban, hol lovakat vagy szarvas- 
marhákat tartanak, ezeknek ürüléke, trágyája, mint a gazdaságnak szükséges 
értéktárgya az udvar egy részén halmozódik fel, s a személtei együtt csak 
ritkábban s ekkor is többnyire hatósági parancsra hordatik ki, s addig is az 
udvar egyéb részeit l nincs kell leg elkülönítve. Ez és a primitiv módon szer 
kesztett pöczegödrök egyes házakban, az udvarok talajának beszennyez dését 
okozzák, a miért is a köztisztaság megóvásának érdekében a hatóság folytonos 
figyelmét veszik igénybe.

A mi az egész élelmezésügynek legkényesebb részét, a hússal való ellátást 
illeti, ezen legfontosabb élelmiczikkben Pécsett, a környéknek er s marha-
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tenyésztésénél és az eladás czéljából idehajtott nagy szarvasmarha mennyiség 
nél fogva nincsen hiány. Ennek daczára azonban a hus még sem olcsó (marha 
és borjúhúsnak kilója 52 kr.), mert a f város és a küll id által okozott nagy 
kereslet nagyon megdrágítja. És mivel a kivitelnél kiselejtezett anyagot is helyben 
használják fel, ezért nem is mindig kifogástalan jó.

A pécsi lakos húsfogyasztásának hozzávet leges megítélésére a következ , 
részben a közvágóhídon, részben a szállítóknál gy jtött adatok szolgálnak. A 
múlt évben levágott 3500 nagy marhának husmennyiségéb l a katonaság által 
elfogyasztott fejenkinti 73 kilogrammnyi mennyiségnek levonása után a polgári 
lakosság számára maradt 597 ezer kiló; a leült borjuk húsa 184 ezer; birkák, 
kecskék, bárányok és malaczok húsa 60 ezer; a sertések és süld k húsa 910 
ezer kilóra rúgott. Ha ezen 1751 ezer kiló húst a körülbelül 35.600 f nyi la 
kosság közt elosztjuk, akkor egy lakosra évente 49-l  kiló hus esik, miben a 
fehérje mennyiség 7-2 kilót tesz ki. A katonaságnál egy emberre számított 73 
kiló húsnak fehérje tartalma 11’5 kilót tesz.

Mégis a viszony a pécsi polgári lakosra nézve nem rossz, mert a fenti 
számításnál az összes lakosság mint husfogyasztó van felvéve, pedig a kis 
gyermekek, betegek, gyengék és gyenge tápigénvnyel bírók a lakosságnak egy 
tetemes részét képezik, kiknek levonása által a viszony tetemesen javúl. Ezenkívül 
Pécsett a számításban fel nem vett baromfiak az élelmezésben igen nagy szá 
mot tesznek és e mellett még halak nagy mennyiségben, tojások, sajt és tej is 
fogyasztatnak, úgy hogy a pécsi lakos évi fehérje igényét elég könnyen l'edez- 
heli. A viszony ezeknek tekintetbe vétele nélkül sem rossz, ha azt veszszük, 
hogy az összes birodalomban csak 14 kiló esik egy-egv lakosra és a legnagyobb 
húsfogyasztással bir  államok közül Brittániában 47-6, Francziaországban 31, 
Sváiczban 18-8, Németországban 18 kiló és a többi államokban még sokkal 
kevesebb esik egy-egy lakosra.

Az évente a városba hozott sódar, kolbász, conservek stb. mennyisége a 
szintén er s hasonnemü czikkek kivitelével egyenl ; inig a helybeli hentesek 
által évente elküldött zsirmennyiség körülbelül 1/2 millió forint értéket tesz ki.

A sertésölést jelenleg még a házakban végzik és annak daczára, hogy 
egy nagyobb szabású közvágóhidnak építése közel kilátásba van helyezve, mégis 
a hentesek üzletének érdekében a sertésölésnek továbbra is a házakban meg 
hagyása még vitás kérdést képez.

A hal. mert messzir l hozzák — Balaton, Duna, Dráva — igen drága 
(kilója a min ség szerint 50 kr. és 1 frt 50 kr. közt) és ezért a nép élelme 
zésében nem játszik szerepet.

A tehéntartás a belvárosban el lévén tiltva, a tej lenneléssel csakis a 
külvárosokban foglalkoznak, hol családonkinl 1—2 tehenet tartva, a nyert tejet 
tisztán kezelve a házakhoz viszik literjét 7—10 kr.-ért árusítván, ez képezi sok
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szegény családnak a léli munkaszünet idején egyetlen jövedelmi lorrását. E 
mellett a környékr l is sok tejet hoznak be naponta. Az egy évvel ezel tt Pécsett 
létesített tejgazdasági szövetkezet, mely a vidéki termel kt l veit tejet a város 
ban adja el, a megmaradódat pedig sajt, vaj és túrónak dolgozza fel, ma újra 
alakulva elég jó virágzásnak örvend.

A lisztet Pécsnek 4 g zmalma és a vidéki patakmalmok szolgáltatják. Ezen 
czikkb l ma már sokkal nagyobb a kivitel mint a behozatal. A kenyér jó 
min ségénél fogva soha sem ad panaszra okot és nem is drága, mert 7 krért 
1 kiló igen jó min ség  kenyeret lehet kapni. Az olcsóbb kenyér el állításában 
egy év óta fenáll  g zkenyérsüt  szép eredménynyel versenyez és sok magán 
házból kiszorította a kenyérsütést, inig a finomabb sütést a pékek gyakorolják.

Pécsnek legkiválóbb gyümölcse azel tt a sz l  volt. mely egyszersmind a 
Pécsr l kivitt gyümölcsnek is f részét képezte.

A magvas gyümölcsfélékb l igen nagy mennyiség és szép választék fölött 
rendelkezünk és a nagyon terjed  nemesebb fajú gyümölcsfa-tenyésztés igen 
er s fajgyümölcs kivitelre nyújt kilátást. Viszont nagyobb mennyiségben 
dinnyét és almát szoktak távolabb vidékekr l Pécsre hozni, mert ezek terme 
lése Pécseit kevésbbé sikerül. Városunk piaczainak élelmi szerekkel ellátása job 
badán a város közelében lev  falvak által történik, melyeknek lakosai jó részben 
az itt áruba bocsátott élelmi czikkek termelése után élnek. A falusiak minden 
szerdán és szombaton tömegesen jönnek áruozikkeikkel a városba és ezeket a 
f tereken vásár és árucsarnokok híján elég primitiv módon a földre terített 
kend kre vagy kosaraikban maguk elé rakják s a pornak, h ségnek, es nek vagy 
hónak kitéve árulják. A helyben lakó kofák, kik ezen másodkézb l szerzett árukat 
az egész héten át a piaczon árulják, a hentesek, mászárosok áruczikkeiket vászon 
vagy gyékény alatti faállványokra helyezik, melyek vásár után elvitetnek. Az egész 
piacznak, illetve az árusok egy részének a Majláth-térre leend  át helyeztetése, 
ezen térnek asphaltozása és árucsarnokok építése tervben vannak s remélhet leg 
a közel jöv ben meg is fognak valósulni. A vidékr l hozott élelmi szerek leg- 
fontosabbját a gabonanemüek mellett a baromfiak teszik, melyek nagy mennyi 
ségben hozatván, aránylag olcsók és a hustápláléknak tekintélyes részét képezik.

A zöldségnemüek termelésében a falusiak kevés szakértelmet árulnak el 
s ezért velük a Bulgáriából idetelepült kertészek eredménynyel versenyeznek, 
mivel a város mellett igen alkalmas jó földeket bérelvén, ezeken szakszer  
konyhakertészetet  znek.

A pécsi piaczot a bérbe adott küvezetvám és helypénzszedési jog, de a 
kofák által  zött el vásárlás is megdrágítja.

A bor a fülokszera pusztítása el tt nemcsak élvezeti czikket képezett, 
hanem az élelmezés rendes kiegészít  részének volt tekinthet ; most azonban 
annak daczára, hogy sok ezer hektoliter kit n  min ség  bor fekszik egyesek
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pinczéiben, ez magas áránál fogva már kevésbbé hozzáférhet . így fogyasztása 
az el bbi évi íü—50 ezer hektoliterr l ezen mennyiség egy negyed részére 
szállott le. Helyette a sör hódít nagy tért és évi elfogyasztott mennyisége ezen 
10 év alatt 5 ezer hektoliterr l most már több mint mégegyszer annyira emel 
kedett. Sörgyáraink, melyek eleinte a nagyon megindult fogyasztással nem tudtak 
lépést tartani, termékeiket most már gyarapítva és tökéletesítve, nemcsak a 
helyi igényeknek felelnek meg teljesen, hanem ezen kívül még nagy sörkivitelt 
is eszközölnek. Elég sajnos, hogy a sörrel együtt a pálinka fogyasztás is, mely 
azel tt évente alig lett ki 2000 hektolitert, szintén kétszeresénél nagyobb meny- 
nyiségre emelkedett. Sz l inknek nemesített amerikai t kkel beültetése, mely 
népünk józan belátása és munkaszereteténél fogva szépen halad el re, az el bbi 
kedvez  viszonyoknak visszaállítását közeli kilátásba helyezi.



—  122 —

Vízvezeték.

III. Közegészségügyi berendezések.

Hazánkban, csak századunknak második felében, alkotmányunk helyreállí 
tása óta tudjuk érvényre juttatni a szabad m velt államok azon felfogását, mely 
a gazdaság és a nemzeti jólét kulforrásának az embert tekinti, és hatalmuk 
növekedését, megszilárdulását állampolgárainak egészségét l, életük meghosszab 
bításától és a kedvez  szaporodási viszonyoktól teszik függ vé. Nemzeti újjá 
születésünk óta lázas tevékenységet fejtünk ki közéletünk minden terén, hogy 
elmaradottságunknak nyomait töröljük és a haladó kor igényeinek megfelelhessünk. 
Gazdasági viszonyaink áldásos javulásának, de hazánk intéz  férfiai bölcseségé- 
nek, fáradhatatlan buzgóságának, valamint népünk értehnességének, józan szor 
galmának és áldozatkészségének köszönhetjük az eddig elért nagymérv  ered 
ményeket, melyek a külföldet is bámulatra ragadják. És méltán remélhetjük, 
hogy ha ezen utón lankadatlanul tovább haladunk, el fogjuk érni azon színvonalat, 
melyre más boldogabb sorsú nemzetek rég emelkedtek. Tápláljuk ezen reményt 
f leg azon tapasztalás nyomán, hogy az egészségügyünk iránti érdekl dés már 
társadalmunk minden rétegében nyilvánul, s t a gyakorlati éleiben is érvényre 
jut és nagy anyagi áldozatok árán fáradoznak a hatóságok és velük együtt a 
magánosok a legszélesebb néprétegek anyagi és társadalmi helyzetét javítani 
baleset elleni biztosítások, betegség és munkaképtelenség esetére betegsegélyz  
pénztárak, kórházak felállítása slb. által. A nép egészségének megóvására, javí 
tására az egészségtudomány által szükségesnek nyilvánított egészségügyi intéz 
mények létesítését, mint minden nagyobb város, úgy városunk is elvitázhatatlan 
kötelességének tekinti és hogy évtizedeknek mulasztásait egymásután le nem 
rója, ebben csak a szükséges pénz hiánya akadályozza.

Mindamellett városunk az egészségügy terén a legutolsó években tetemes 
haladást tett, f leg a vízszolgáltatás kérdése az uj vízvezeték létesítése által 
teljesen meg lett oldva. A csatornázás kérdése pedig, mely városunkra nézve 
éget  szükség, már a megvalósítás stádiumához közeleg, s szintúgy uj, modern 
közvágóhíd felállítása, az ulcza burkolatának kérdése, a házi hulladékok és 
szemét helyes eltakarítása beható tárgyalások tárgyát képezik s van kilátás, 
hogy már a közel jöv ben mindezen fontos egészségügyi intézmények meg fog 
nak oldatni.

Városunk vízvezetéke. Az életnek gondozására, az egészségnek fenntartá 
sára a tiszta leveg  mellett a legfontosabb tényez  az egészséges ivóvíz. Váro 
sunk a vizbeszerzést illet leg azon szerencsés helyzetben van, hogy hegyeiben 
számos vizforrás fakad, s ezek közül a vízben lcgdúsabb Tettye-forrás, közvetet-
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Ion a város fölött, ennek legmagasabb pontján lát napvilágot. Ezen, a triaszi mész- 
rétegekb l ered  forrás szolgáltatta már régi id k óla a lakosság nagy részének 
a vizet, mely vízvezeték segélyével a város belterületére jutott. A Tettye-forrás 
247 méter magasságban fekszik a tenger felszíne tölött. A városnál, a pálya 
udvartól számítva, 134 méterrel magasabb, mely magas fekvésénél fogva oly 
nagy természetes nyomással bír, hogy a város minden területének, de a leg 
magasabb emeleten lev  lakásnak is vízzel való ellátását biztosítja. Az új víz 
vezeték létesítése el tt egy régi, a törökök idejéb l fennmaradt vízvezeték szol 
gáltatta a vizet, melynek cs hálózata égetett agyag-, fa- és csak újabb id ben 
beillesztett vascsövekb l állott, s t egyes részleteit czementtel fogyatékosán 
összeillesztett téglacsövezet képezte. Ezen vízvezeték nem volt egy egész össze 
függ  cs hálózat, hanem a forrás természetes nyomását mérséklend , minden 
160 méter cs hosszban egy téglákból falazol t kis kútmedencze volt beékelve, 
mélybe a magasabban fekv  cs b l a viz becsurgott, egy alantabb fekv  cs  
pedig a medenczében meggyülemlett vizet ismét tovavezette. Minden ilyen kút 
medencze egyúttal közkútnak szolgált, mely a lakosságnak a vizet állandóan 
szolgáltatta; ezen kútmedenczékb l 120 magán-épület is saját cs vezetéke utján 
nyerte vizét, melyért a háztulajdonos az épület (ház) lakosságának számához 
arányosan 10, 20, 40 frt vizbért fizetett évente a városnak. A forrás vizmeny- 
nyiségének kétharmada a malmok tulajdonjoga volt, és egyharmada, összesen 
600 köbméter jutott a lakosságra. A magánházakba bevezetett viz az emeletre 
a nyomás hiánya miatt nem juthatott. A lakosság legnagyobb része a nyilvános 
közkutakból hordta vizét, és mivel csak 32 közkút és 11 nyilvános és u. n. 
rángatós-kút volt a város területén, számos utcza viz nélkül lévén, a lakosság 
a vizel a távoles  kutakból volt kénytelen hordani. Ehhez járult még azon saj 
nos körülmény, hogy száraz nyár idején a viz mennyisége az átlagos mennyi 
ség negyedrészére apadt úgy, hogy a város egynémely kútja több napon át egy 
csepp vizet sem adóit, és a lakosság nagyrésze a lejt s területen, hol ásott 
kutak nem léteznek, alig bírta a szükséges mennyiség  ivóvizet beszerezni, 
háztartási czélokra viz alig jutott. A vizbeszerzés ezen kalamitásai mintegy 
varázsütésre sz ntek meg az uj vízvezeték létesítésével, mely Salbach hírneves 
mérnök tervei szerint, a belügyminisztérium mérnöki hivatalának felülvizsgálata 
folytán megejtett korrekturákkal és változásokkal Zellerin budapesti vállalkozó 
által építtetett és az 1892-iki évben a közhasználatnak átadatott.

A vízm  kivitelénél tekintettel városunk menedékes fekvésére, az egész 
ségügy érdekében mérvadó volt els  sorban azon fontos elv, hogy a berende 
zések olyanok legyenek, hogy az egész városnak, vagy egyes városrészeknek, 
vagy utczáknak vízzel való ellátása semmi körülmények között akadályozva ne 
legyen, még akkor sem, ha egyik cs hálózatban hiba történnék, vagy ha a viz- 
tarlányok tisztítva lesznek. Ezen követelménynek a vízm  az által, hogy a 
viszonylagos viztartány-rendszerrc van alapítva, kitün en megfelel. Mert ha a
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f cs hálózat egy részében történnék is baj, az ellenkez  oldalon lev  vizíarlány 
vize a lakosság rendelkezésére áll. Azonkívül, miután tudvalev leg a vízszük 
séglet a nap különböz  szakában különböz : (legnagyobb a reggeli és déli órák 
ban és legcsekélyebb éjfélt l hajnalig, úgy annyira, hogy a reggeli órákban az 
átlagos napi vízszükséglet háromszorosát is meghaladja), az eloszlási csövezet 
akként van berendezve, hogy belvilágosságának átmér je ezen maximális 
és nem az átlagos vízszükséglet maximumát bírja. A cs hálózatnak egyes ága 
zatai között a közlekedés elég s r  és elég tágas csövek által van eszközölve; 
azonkívül minden közleked  cs  zárószeleppel bir, nehogy törések vagy más 
hibák esetén egy nagyobb háztömeg vagy egész utczák a vízellátásból kizárva 
legyenek. Továbbá, miután városunk legmagasabb pontján jut napfényre a viz- 
forrás, szállítási képességére nézve rendkívül kedvez  fekvéssel és oly er s 
nyomással bir, hogy a város legmagasabb területére, s t a legmagasabb házak 
fölé még néhány méterrel képes felszökelleni, a mi t zesetén rendkívül fontos. 
Épen ezen fölötte er s nyomás miatt hydrotechnikai szempontból okvetellenül 
szükséges volt a cs hálózatot két övkörre 1— zónára — osztani és a vizet nem 
közvetellen l a cs hálózatba, hanem a nyomás lejtfokozása miatt, egy magasabb 
és mélyebb fekvés  viztartányba vezetni, úgy, hogy az egyik a magasabb a 
másik a mélyebb fekvés  városi területek vízellátására szolgálhasson. Ezen 
fontos föladatot a viszonylagos viztartányok rendszerén alapuló pécsi vízm  
nagyon helyesen fejtette meg. A cs hálózat a vizkeringésí rendszer szerint épült 
oly formán, hogy a viz mindkét irányban keringeni képes, a mi higiénikus 
szempontból nagy el ny, mert ezáltal a víz éjjel-nappal folytonos keringésben 
lévén, sehol sem stagnál s a holt víznek rossz tulajdonait fel nem veheti, a 
mint ez az elágazási rendszernél történik, hol ugyanis a viz a cs hálózatban 
folyton stagnál és csak a közkutak csapjainak kinyitása által hozatik némi 
mozgásba, mely eljárás megint vizfecsérléssel jár.

A viztartányok vízhatlan falazattal, döngölt betonból boltozva épitvék és 
a por behullása, hideg és meleg ellen biztosítva vannak: világosságról, szell z 
tetésr l és hozzáférhet ségr l pedig kell leg van gondoskodva. A boltozat azon 
kívül a meteorvizek behatolása ellen cementhabarcscsal, a fagy és h ség ellen 
pedig 1/.i méter vastag földréteggel vannak borítva és begyepesítve. Végre minden 
tartány a leülepedett iszap id közönkénti eltávolítására és tisztítására k falak 
által 4 részre van osztva és megfelel  berendezéssel bir. Vízsz r  medenezék is 
voltak javaslatba hozva, mert zápores k vagy hóolvadás esetén rendesen zava- 
rodás mutatkozik a vízben. De egyrészt a nagy költség miatt, másrészt, minthogy 
a závarodás csak ritkán mutatkozik, a sz r medenezék létesítését l elállottak 
és az esetleges sz rést a magánfelekre hárították.

A cs hálózatnak teljes hossza 38,383 folyóméter. Ezen vízvezeték létesí 
tése által városunk egészségügyi jólétének nagy haladására van kilátás és áldá 
sos hatása a közjólétre már is tapasztalható, am it f leg a vezeték vízmennyi 
ségének és min ségének köszönhetünk.
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A Teltye-Iorrás geológiai min ségét és h mérsékót tekintve már a meleg 
víz-forrásokhoz számítandó, mert átlagos h foka 2 fokkal magasabb, mint a 
leveg  átlagos h mérséke, vagyis pontos mérések szerint a forrás vize átlag 
12° Celsiust mutat. Ez ugyan nagy hátrány, mert nyár derekán ilyen viz nem 
elegend  üdít  ital.

Vízvezetékünknél a viz magas h mérséki hátrányain némileg segítve van 
azáltal, hogy a csövek 1\5 méter mélyen vannak a földbe fektetve, másrészt a- 
víznek folytonos keringése által a (f ) cs hálózatban, legalább az éretik el, 
hogy a víznek úgyis nagy h mérséke még sokkal magasabbra ne szálljon, mert 
tudvalev leg a viz h mérséke a cs hálózatban, inig a csapon • ki bocsát tátik, 
úgyis 1—2 fokkal nagyobb lesz.

Tudvalev leg a hegyi források a legjobb min ség  vizet szolgáltatják, de 
mennyiségre nézve az id járás viszonyainak és igy a legnagyobb ingadozásnak 
vannak alávetve, mint ezt a Tettye-forrásnál is tapasztaljuk. Épen a nyári hó 
napokban, ha a vízszükséglet a legnagyobb, a Tett ye-lorrás a legcsekélyebb 
vízmennyiséget szolgáltatta, igy a múlt év július, augusztus és szeptember hó 
napjaiban csak 650—720-900  köbmétert 24 óra alatt, holott b  es zések 
után a vízmennyiség 4-—6—7000 köbméterre is fölemelkedik. A lefolyt 1 Sitii, 
évben minden szombat estéjén történtek mérések és ezen mérések számai 
átlagos értékben 2200 köbméter vízmennyiséget tüntetnek (el 24 óra alatt. 
A vízvezeték tervezeténél 60 liter minimális vízmennyiség lelt a számítás alap 
jául felvéve, a minek a forrás átlagosan kipuhatolt vizmcnnyhége ugyan 
némileg megfelel. Mert statisztikai adatok szerint a minimális vízszükséglet a 
következ  :

1. Házi czélokra fejenkint 1 napra 35'0 liter.
2. Ipari » » 1 »  17-0 »
3. Utczák és terek öntözésére » 17'0 »
4. Kertek öntözésére 1 » 1'70 »
5. Fürd k és szök kutak 1 » 11‘30 »
6. Vizfölösleg 1 » 8'50 »

Összesen 90\50 liter,
vagyis kerekszámban 90 liter.

A téli id szakban az utolsó négy pont elesik és csak az 1. és 2. pont, 
összesen 51 liter, vagyis télen kerekszám 60 liter vízszükséglet számítható 
fejenként egy napra és csak nyáron 90 liter. Ezen számok a minimális meny- 
nyiséget képviselik. De egészségügyi szempontból kívánatos a lakosság vízigé 
nyeir l b ségesen gondoskodni, mert minél b ségesebben szolgáltatjuk a vizet 
a lakosságnak, annál nagyobb szolgálatot teszünk a közegészségügynek. Hisz a 
statisztika azt mutatja, hogy a b séges vízmennyiség mindig a legkedvez bb 
befolyást gyakorolja az egyéni és köztisztaság ápolására és igy közvetetlenül a 
közegészségügy javulására is, holott bármily nagy vízmennyiség fogyasztása
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semmiféle ártalmat nem hoz magával; legrosszabb esetben a folyókák és csator 
nák a vizfölösleget a városból kivezetik és azt alaposan tisztítják, természetesen 
ott, hol jól falazott vízhatlan folyókák és csatornák léteznek.

Hatóságunk már a vízm  létesítésénél gondoskodott arról, hogy a lakos 
ság vízigényeit jöv ben is kielégíthesse.

Kés bbi években u. i. remélhet , hogy a külvárosokat lakók is a vízveze 
ték egészséges tiszta vizének nagy hasznát belátva, a könnyen hozzáférhet sé 
get a víznek a házba vezetése által elérni igyekezni fognak. Ezáltal azonban a 
vízfogyasztás n ltön-n ni fog és a vízmennyiség még a jelen számú lakosság 
nak is kevés lesz. A hatóságnak természetesen nemcsak egészségügyi, hanem 
pénzügyi szemponból is kötelessége a lakosságnak ezen vízfogyasztás iránti 
törekvését nemcsak meg nem hiúsítani, hanem inkább támogatni és e szerint 
a fokozottabb vízszükségletet is fedezni.

A mi a Tetlye-forrás, illet leg a vízvezeték vizének min ségét illeti, ez 
már több ízben volt megvizsgálva.

A vezeték vizének összetétele 1893. év deczember havában a következ  
adatokat tüntette ki milligramokban:

Egy liter vízben : Szilárd alkatrészek 429 milligr.; salétromsav 4-45, 
salétromossav 0014; chlorsók 164; szerves anyagok mennyisége 377; am 
móniák 0. Szabad és léiig kötött szénsav 219, baktériumok száma egy köb- 
centiméter vízben 56 kultura.

A viz vizsgálatának ezen adataiból látjuk, hogy vízvezetékünk vize minden 
tekintetben kifogástalan. A szilárd alkatrészek értéke nem haladja tul a meg 
engedett (500 milligramm) mennyiséget, habár a víznek mésztartalma elég nagy. 
De ezen nagy mésztartalom abban leli magyarázatát, hogy a víznek a triaszi 
mészrétegeken áthaladva elég alkalma nyílik nagy mennyiség  sókat oldani fel 
és magával vinni, de ezen mésztartalom az egészségre nem ártalmas.

Vízvezetékünk áldásos m ködésének hatása a közegészségre rövid másfél 
évi fennállása miatt még nem vehet  észre, másrészt a tapasztalás azt mutatja, 
hogy az egészséges tiszta viznek beszerzése ugyan hatalmas faktor a város 
közegészségére nézve, de egymaga még nem elegend  az egészségügyi viszonyok 
hathatós javítását el idézni, hanem szükséges, hogy a többi fontos tényez  
közrem ködése is biztosítva legyen, ugyanis száraz és tiszta talaj, b séges tiszta 
leveg  és b séges világosság. Ezen tényez k el idézésére azonban legnagyobb 
befolyással bírnak a városnak köztisztasági viszonyai, az utczák, a nyilvános 
helyiségek és terek, f leg pedig a lakóházak és az egyes lakások tisztántartása.

Pécsett évszázadok hosszú során ál az emberek hulladékai a föld kebelébe 
ürülnek; vétünk ezáltal az egészségtudomány fontos követelményei ellen, melyek 
a talaj szárazon és tisztán tartását parancsolják.

A közelmúlt id ben, mid n városunk területén csak félannyi ember lakott, 
még csak valahogyan megvoltunk, mert a lalaj az emberek észellenes eljárását
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öntisztító képességénél fogva sokáig t ri s a mélyebben rejlett rothadó termé 
nyeket, a leveg , az es  stb. segélyével oxydálja és ártalmatlanná tenni igyekszik. 
De lakosságának megkétszerez dése folytán városunk majdnem ugyanazon sz k 
területén talajunk ezen anyagokkal túltelítve lön. A talajnak ezen nagyfokú fert  
zését legjobban megítélhetjük, ha az udvarban lév  ásott kutak vizét kémiai és 
bakteriológiai vizsgálatnak vetjük alá, mert a bomlásnak termékei a talajba 
szüremkedve a források s az ásott kutak vizébe jutnak és azért a vizsgálat ered 
ménye azt mutatja, hogy a s r én lakott városrészekben a talaj legjobban 
fert zött, mert azon kutak vize tartalmazza a legtöbb rothadási termékeket, 
ugyanis: salétromossavat, chlórl, ammoniákot, túlmennyiségben.

A talaj fert zésének meggállásáról ugyan városunk új szabályrendelete 
gondoskodik, a mennyiben az árnyékszékek és pöczegödrök elhelyezése és épí 
tése módját és az árnyékszékcsöveknek szell z  kürt csövekkel kapcsolatba- 
hozatalát elrendeli és csak czementlel vagy aszfalttal kirakott pöczegödröket 
enged meg és ezek évszakonként való tisztítását rendeli el. Azonban az újonnan 
épített házakban is csak kevés ilyen gödör épült és a gödrök tisztítása és ki 
hordása oly nagy terhet ró a háztulajdonosokra, hogy sokkal kevesebbe jönne 
a régi gödröt betemettetni és újat építtetni, annál is inkább, mert a tisztítás 
a nagyrészt sz k udvarok miatt csak nagy ritkán történik légmentes, b zlelen 
kiszivattyuzás utján, hanem csöbörrel merítik ki a gödör tartalmát.

Pedig a hulladékok nagy része, mely évenként városunk talajában föl 
halmozódik, nagy értéket képvisel, ha mez gazdasági czélokra fölhasználják. 
Mert általános számítás szerint állag véve évenként egy személy után 84 kgr. 
szilárd, 428 kgr. híg ürüléket, 90 kgr. konyhahulladékot és házszemetet és 15 
kgr. hamut (tüzelés folytán), összesen 567 kgrot veszünk fel; ehhez még nincs 
számítva a mosás és egyéb háztartási czélokra használt viz, a mi maga már 
fejenként egy évben 7800 kgrot tesz ki, sem az ipar, sem a munkára szánt 
állatok hulladékai, melyek mind nagy mennyi égben hozzájárulnak a talaj fert  
zéséhez.

Tehát csak az emberi hulladékok mennyiségét fejen kint 567 kgr. számítva, 
városunk 85000 lakosa után évenkint 198-450 métermázsát tesz ki, melynek 
átlagos értéke, a benfoglalt chemiai anyagok: N. phosphorsók szerint — a 
mesterséges trágyaanyagok piaczi árát alapúi véve — személyenkint 2-50 frtot 
o. é. tesz ki, vagyis 122,500 forintot temetünk évenkint a földbe. Nemcsak 
hogy ezen nagy pénzértéknek hasznát nem veszszük, s t roppant károk 
származnak a városi lakosságra abból, hogy ezen nagymennyiség  hulladék 
a lakóházak alatt lakosságunk közepette rothad, szétbomlik, fert zi a talajt, a 
leveg t és a vizet.

Ebb l megérthet  Tyndall hírneves hygienicusnak ama kijelentése, hogy 
még egy temet  sem olyan vészhely, mint egy s r n épült város emészt gödrei 
vel. A hygiena szempontjából tehát az emberi ürülékeknek gödrökben való
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összegy jtése teljesen elvetend . Városunk hatósága is már évek el tt ezen 
meggy z déshez jutott, és az emberi ürülékeknek pöczegödrökben való össze 
gy jtését, eltakarítását megszüntetni óhajtja. A tonnarendszer volt kilátásba 
véve. De annak idején megejtett számitások szerint a hulladékokat tartalmazó 
hordó elfuvarozása külön e czélra felszerelt fogatokon naponkint 100 frtba ke 
rülne, másrészt az elfuvarosításnak nehéz foganatosítása a mi sz k udvaraink 
ban, az árnyékszékek teljes átalakítása és f leg azon körülmény, hogy az 
árnyékszékek nyílása alá helyezett hordókban az ürülékek szétbomlása a leveg  
megfert ztetésével és az egészség veszélyeztetésével jár, a hordó rendszert na 
gyobb városokban már nem is alkalmazzák.

A felsorolt okoknál fogva a tonnarendszer behozatalát nálunk is elejtették 
és hatóságunk komoly szándéka a csatornázás megépítése. Több illetékes oldal 
ról ugyanakkor hangoztatták, hogy szorult pénzügyi viszonyinkra való tekin 
tettel csak a házi szennyes vizek eltávolítása legyen a csatornák feladata, mig 
a pöczegödrök továbbra is az ürülékek felvételére szolgáljanak és kihordás által 
volnának tisztítandók ; legczélszer bbnek tartjuk az elkülönít  sz k öblít  csator 
nák rendszerét, mely nemcsak a házi szennyes vizeknek, hanem az ürülékek 
nek elvezetésére szolgálna a nélkül, hogy nagyobb kiadásokat követelne és a 
mindennapi egészségügyi és közgazdasági követelményeknek teljesen megfelel. 
Az es víz azonban városunk lejt s területi viszonyánál lógva a csatornákból ki 
lenne zárva, csak az udvarok és háztet k es vize folyhatnék a csatornákba, 
hogy az undorító és a forgalmat akadályozó nyitott folyókákat utczáinkon tel 
jesen mell zhetnék. Egyel re csak a s r n épült belváros részére volna a csa 
tornázás teljesítend , tekintettel azonban a külvárosok csatlakozására a közel 
jöv ben. Ezen öblít  csatornarendszer m szaki berendezése a hozzávet leges 
költségvetéssel együtt számszerint a 200,000 forintot alig haladja meg.

Bizonyára csekély összeg, tekintve, hogy a jelenleg fennálló tarthatatlan 
köztisztasági állapotoknak véget vethetnénk. Ma már oda jutottunk, hogy a 
csatornázás megépítése a város képviselete által határozatilag ki lett mondva, 
s t a csatornázás tervezete öblít -rendszer alapján részletesen ki van dolgozva, 
de még egy szakbizottság is küldetett másfél év el tt Németországba a csator 
názási rendszer tanulmányozására és ha ennek véleménye, tán már rövid id  
múlva, a nyilvánosságra kerül, nem forog fenn többé akadály, hogy a csator 
názás a megvalósulás stádiumába lépjen.

A tervbe vett csatornarendszerre nézve még megemlítend nek tartjuk, 
hogy a maximális cs méret 400 mlm • n minimális 25 mjm bels  világossággal 
terveztetik.

A csövek méretének kiszámításánál alapul vétetett, hogy azok a városból 
napjában 2300 köbméter folyadékot legyenek képesek kivezetni. Hogy a maxi 
mális lefolyás is biztosítva legyen, a tervezés akként történt, hogy ezen víz- 
mennyiség fele 9 óra alatt lefolyást nyerjen és e mellett a cs hálózat csak félig
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leljék meg. Ezen feltételek mellett a csatornák 24 óra alatt 6556.32 kbm. folya 
dékot vagy óránkint 256.53 kbm. folyadékot képesek levezetni, amely mennyi 
ségb l a belvárosra 177.413 kbm. a szigeti külvárosra, illetve a belvárossal 
határos utezáira 33.31 kbm. és a budai külváros határos utczáira 45.807 kbm. 
folyadék esik óránkint. A csatorna-lének a városon kívül való tova vezetésére 
és ártalmatlanná tevésére nézve nem az »ülepedési medenczék« (Tanks) mód 
szerét, hanem az öntözési rendszert fogadták el, mert Pécs közelében vannak 
olcsón megszerezhet  és nem távol fekv  öntözésre alkalmas nagy területek.

A város csatornázása az öntözési telep berendezésével együtt a tervezet 
részletes költségvetése szerint 242.855 írtra van el irányozva.

Városunkban az utczák tisztántartására minden adófizet re 5% köztisztasági 
adópótlék van kivetve, melyb l a lefolyt évben 13,141 forint folyt be. Ezen nagy 
összeg daczára az utczák tisztántartására nem fordítanak elég gondot; megmutatja 
ezt a szenny és por. A por, ezen veszedelmes ellenség, puha mészk -köveze 
tünk millió tüskés szálkáival, kovaköves koczkáink porszemeivel, megrongálja 
egészségünket és oka a tüd bajosok nagy számának, mely a statisztikai kimu 
tatások szerint olyan nagy, mint Budapesten, pedig Budapesten a müveit világ 
összes nagy városai között a legnagyobb. E sanyarú állapoton segíthetünk, ha 
kiirtjuk a port és tiszta leveg t szerzünk lakásainkba.

A por fejlesztése szoros összefüggésben áll a kövezettel, mert minél lazább 
puhább a burkolat és minél szárazabb, annál porladozóbb. Legnagyobb a por 
természetesen a burkolatlan utczákban, mely összes ulezáinknak majdnem felét 
teszi ki, ezután a Makadam burkolattal ellátott utczákban, mely a burkolt ut 
czák összes hosszának felét képezi, mint ezt a következ  kimutatás tünteti föl: 

1893-ik év végén városunk összes ulczáinak hossza volt 39-502 kilométer.
Összesen kilométer, a belvárosban kilométer.

Makadam-burkolal volt • • 9-917 » 5-281
Törtk -kövezet » • • 9061 » 6407
Félkockak -burkolat » • • 0 711 » 0-711
Vörös koczkak -burkolat volt 0 841 » 0 841
Aszfalt-burkolat volt ■ • • 0-491 » 0-491
Burkolt utczák összes hossza 21021 kilométer 13 731 kilométer
Burkolatlanok.........................18-481 » 3035 »
Közterünk mindannyi burkolatlan.
Egészségi és köztisztasági szempontból az aszfalt-burkolat a legjobb, mert 

áthatlansága miatt megóvja a talajt mindennem  szennyezést l és a lakosságot 
is a szennyes talaj kipárolgásaitól, könnyen felmosható és tisztán tartható, zajt 
nem okoz, port nem termel; csak az a fogyatkozása, hogy a lovak, ha nedves, 
könnyen csúsznak rajta, miért is lejt s utczáinkban nem lehet alkalmazni.

A milyen fényes a tisztaság az aszfalttal burkolt utczákon, olyan sanyarú 
a makadam-burkolaltal ellátott utczákban, mely burkolat, elég sajnos, olcsósága

9
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miatt épen a legnagyobb forgalommal biró utczákal hódította el. Száraz id  
szakban vaslag porréteg, es s id ben pedig valóságos sártenger nehezíti meg a 
közlekedést. A koczkak -burkolaf is rossz alapozása és nem szakszer  ágyazata 
miatt mindig siralmas, valóságos kocsirontó és lónyuzó állapotot mutat föl.

A por keletkezésének egy másik fontos momentuma, hogy az egyetlen 
befásított sétatéren kívül nincsen egyetlen nyilvános kertünk. Van kies, szép 
sz l hegyünk, de nincsen egyetlen árnyas fasor, mely odavezet és a sétálót a 
nap h sége ellen védené; vannak gyönyör  kirándulási helyeink: a Tettye, 
üszöghi erd cske, Szentkút, Jakabhegy, kis rét, a szénbányatelep, mindannyi 
valóságos svájczi táj, de az oda vezet  út árnyékot nem nyújt.

Hatóságunk nagy, elismerésre méltó buzgóságot fejt ki az egészségügyi 
berendezések létesítése körül és évtizedeknek mulasztásait, hiányát pótolni ipar 
kodik. Hogy a lakosság jogos követelményeinek és a tapasztalat és tudomány 
modern igényeinek megfeleljen, mindazon egészségügyi intézmények létesítését 
programmjába irta, melyek lakosságunk egészsége érdekében elodázhatlan szük 
ségeseknek mutatkoznak. A már megemlítetteken kívül egy új közvágóhidnak fel 
állítása is már a legközelebbi id ben fog megvalósíttatni. Ez a legels  feladat, 
melynek sikeres megoldásához az Országos Közegészségi Egyesület pécsvidéki 
osztálya,1 mely városunk és vidéke közegészségügyének javítását tekinti czél- 
jának, nagyban hozzájárul. Épen városunk abban a kellemes helyzetben van, 
hogy nagy húsfogyasztása és a lakosságnak évr l-évre. kedvez bb szaporodása 
folytán egy ilyen nagyobb kiterjedés , s a tudománynak és a közegészségügynek 
minden követelményeit kielégít  közvágóhidat állítani képes. Mert ha a fogyasz 
tási dijakon kivül csak a vágóhíd dijakat veszszük tekintetbe, a mint ezek az 
új szabályrendeletben meg vannak állapítva, az ezek után befolyó összeg magá 
ban véve 18,600 frt bevételt tüntet lel; ez oly nagy jövedelem, mely nem 
csak az új közvágóhíd építkezési és berendezési költségeinek dús kamatját 
biztosítja, hanem a közvágóhidnak kizárólagos szolgálatában álló állatorvosnak 
és egy a húsvizsgálatban jártas felügyel nek, de még a szükséges szolgaszemély- 
zetnek járandóságait is fedezi. Városunk közegészségi berendezései közül végül 
föl kell említenem a nyilvános fürd ket, melyek lakosságunk fokozott igényeire 
és jó ízlésére vallanak. Az összes fürd k tisztaságra, kényelemre, valamint beren 
dezésükre a legkényesebb kívánságoknak is megfelelnek. Van két g zfürd , köz 
ponti lüt - és szell z készülékkel, márvány- és majolikakádíürd kkel, nyári és 
téli uszófürd vel, egy hideg vízzel gyógyító-intézet, azonkívül három nagy uszó-

1 Az Országos közegészségi egyesület Pécsvidéki osztályát Loetvy Lipót dr. alakította 
meg az 1893. év elején. Az egyesület elnökei: Dulánssky Nándor megyés püspök és Kardos 
Kálm án , Baranya megye f ispánja. Az egyesület czélja a közegészségügy terén észlelt hiá 
nyokon úgy a városban, mint a megyében segíteni, s a lakosság egészségügyi viszonyain 
minden módon segíteni. 3 szakosztályból áll, melyek a következ k: I. orvos-természettudo 
mányi. II. tanügyi és közigazgatási; III. technikai szakosztály. Rendes tagjainak száma 83.
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fürd  és egy külön uszófürd , melyet a város saját költségén a szegény nép 
számára létesített.

Városunkban ugyan még számos egészségügyi teend  vár megoldásra; 
hisz mint mindenütt hazánkban, úgy nálunk is csak az utolsó néhány év 
óta kezd ébredezni némi érdekl dés a közegészségügy iránt és törekszünk az 
emberi élet oltalmazására szánt intézményeket meghonosítani, életbe léptetni. 
Természetes, hogy évszázadok mulasztásait egy generatió pótolni a legjobb aka 
rat és a legnagyobb pénzáldozatok árán sem képes, mert ez elviselhetetlen 
terheket róna az él  nemzedék vállnira. De miután lakosságunk mérvadó körei 
ben a közegészség iránti érzék mind élénkebben nyilvánul, és városunk intéz  
férfiai is melegen fölkarolják a közegészségügyet, bizton remélhetjük, hogy 
mindezen, a közegészségügy terén még észlelhet  fogyatkozások czélszerü be 
rendezések által lassankint el fognak t nni, és városunk a természet által prae- 
destinált egészséges város jó hírnevével rövid id  múltán dicsekedhetni fog.

K ó r h á z  ii g y.

A kórházügy egy város közegészségügyi berendezésében külön fejezetet Kórházak, 
igényel, nemcsak általános közegészségügyi fontosságánál és azon viszonynál 
fogva, mely közte és a haladó m veltség közt létezik, hanem azért is, mert 
h  kifejez je is szokott lenni a közönség fenkölt emberszeret  érzésének.

Pécs sz. lcir. városban a kórházügy a kifejl désnek oly magas fokán áll, mint 
kevés magyarországi városban : a mennyiben területén 4 jól berendezett kórház 
van, melyeknek költségét a közönség egyrészt maga fedezi, vagy legalább ahhoz 
valami módon hozzájárul. Igv a város nemcsak a saját igényeit fedezi kielégít  
módon, hanem egyszersmind a nagy kiterjedés  környékér l jöv  betegeket is 
képes kórházaiba befogadni és a gyógyulást és az enyhülést keres knek segélyt 
nyújtani.

A kórházi ápolásnak czélszerü és jótékony hatását a város közönsége 
már régóta belátva, ez irányban soha áldozatot nem kiméit ; mégis az utóbbi 
id ben az idegen betegeknek igen er s beözünlése által okozott zsúfoltság a 
közkórházban ama befolyást, melyet ezen intézet a közegészségügyre gyakorolni 
hivatva van, nagyon megbénította. E miatt vagy egy uj, sokkal nagyobb köz 
kórháznak felépítése, vagy a meglev nek nagy szabású átalakítása elodázhatlan 
szükséggé vált. Az intéz  körök ez utóbbi módozatot választván, a régi 
helyen és a f épületnek legalább ideiglenes fentartásával, ha a higiéniára nézve 
nem is egészen eszményi módon, de a mi a kib vítést illeti, hosszú id re ki 
ható eredménynyel oldatik meg ezen éget vé vált kérdés.

A kórházügynek azonban még egy másik, mondhatni országos kérdése van, 
melyet azonban épen azért, mert oly általános, nálunk egyedül megoldani 
nem lehet; ez az ápolási díjnak magassága. Sok szegényebb sorsú lakos, kinek
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inga! hm ja van, melyb l a törvény értelmében kórházi ápolásának köllségeit vi 
selni tartozik, a 78 krnyi napi ápolási díjat, mely nincsen arányban egyébkénti 
helyi pénzviszonyokkal, sokalja és ezért a kórházba utasításnak rendesen ellen 
szegül. Ennek fert z  besegség esetében már többször káros következményei 
voltak és leginkább beteg gyermekeknél észlelhet , kiknek ápolási díja a fel 
n ttekénél nem kisebb.

Közkórházunknak átalakítása még ezen év folytában megkezd dik és 
a régi kórházat 400 ágyra fogják kib víteni és el kel  külsejével, souterrain és 
magas földszintre épült két emeletével, fedett, tágas és világos folyosóival, szép 
bels  berendezésével egyike lesz az ország legnagyobb és legszebb kórházainak.

Kár, hogy a jelenlegi kórház még olyan korban épült, a mikor úgy 
a hely megválasztása körül, mint az épület alakításánál szigorú kórház-higiéniai 
tekintetek nem voltak mérvadók, s igy hátrányai a jöv ben sem lesznek 
egészen elháríthatok. Mennyivel jobban van mindjárt a es. és k. csapatkórház 
elhelyezve, mely a város északi határvonalán a hegy tövében elhelyezve, az 
uralkodó széláram mellett folyton a legjobb hegyi leveg t kapja. Közkórházunk 
ennek hiánya mellett még egy észak-kelet és nyugat felé zárt egységes tet  
alatt álló tömör épületet fog képezni, mely a leveg  által annál nehezebben 
lesz átjárható, mert dél felé is zárva lesz a konyha mellékhelyiségei és a ragá- 
lyozó betegeknek szánt épület által, mely esetleg a járványkórházat helyette 
sítené.

1. A  városi közkórház.

városi közkor-  Jelenlegi alakjában is városunk legnagyobb kórháza, mely úgy a modern 
kórházi higiénia elvei szerinti berendezése, mint rendkívüli tisztaság és sebészeti 
irányban mintaszer  felszerelése miatt érdekes.

A f épület egy derékszög alatt épült kétemeletes ház, melyben 14 kór 
szoba, felvételi szoba, irodák, fürd k, az orvosok szobái és az ápoló irgalmas 
nénék lakóhelyei vannak elhelyezve; zárt f lhet  folyosókkal bir, a melyekben 
helysz ke miatt most még folytonosan betegek fekszenek.

Az udvari régi és többszörösen megtoldott földszintes épületben a férfi 
bujakórosok, gyógyithatlanok és egy újonnan épült hat zárkával biró épületben 
az elmekórosok vannak elhelyezve.

A jobban délnek fekv , g zzel berendezett, 400 emberre mért f z - és 
mosókonyha, mely pár évvel ezel tt a budapesti Erzsébet-kórház konyhájának 
mintájára épült és a g zfert tlenit  készülék megtekintésre érdemesek. A konyha 
jelenleg a szomszéd »Rudolfinum«-nevü árvaházat is ellátja és úgy elhelyezése, 
mint építésénél fogva az épül  uj kórházzal is kapcsolatba lesz hozható.

A konyhától délre, kell  távolságban, a megfelel en épített és berendezett 
hullaház és bonczterem van.

A kórházi személyzet áll egy igazgató f orvoson kivül 2 osztály- és 3
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másodorvosból, 28 irgalmas n ne és 4 világi ápolóból, kiknek fele férfi; továbbá 
az administrativ ügyekre egy kórházi gondnok, egy ellen r és Írnokból.

A kórházi igazgatóság által kibocsájtolt »beteg és pénztári forgalom ki- 
mutalás«-búl látható, hogy a forgalom évröl-évre emelkedik. Az 1893. évi 
kimutatás szerinti betegforgalom 3062 beteget és 80194 ápolási napot tüntet ki.

A kórház és Rudolfinum közt lev  kis kápolna megtekintésre érdemes 
régiség, mert egy csinos minarettel ellátott török moschéból alakították át keresz 
tény templommá s a kórház és Rudolfinum lakói részére szolgál jelenleg.

2. A  cs. és kir. pécsi csapatkórház.

Építtetett 1889-ik évben a város költségén cserébe a f utczában lév  régi 
katonai kórházért Ursitcs Lipót és fia aradi czég által 102,064 frt 60 kr.-ért a 
város nyugati s a szigeti el város északi részén, hegyoldalban magasan és 
szabadtéren az úgynevezett Rókusalja d l ben s áll három elkülöníteti, hossz 
irányban keletr l-nyugalra terjed  épületb l; és pedig:

1. az emeletes f épület mély és magas földszinttel,
2. az elkülönít  íöldszintes épület északról zárt folyosóval,
3. a földszintes tartalék kórház.
Azonkívül, délre a f épülett l a f bemenetnél van a mosóház, északnyu 

gatra a tartalék kórháztól van a hallottas kamra, mindkett  földszintes; továbbá 
egy amerikai rendszer  jégverem és egy szalmaszin.

Mindezen épületek szabadon feküsznek, egy északról-délre men  meredek 
lejt n, mely kerlszer en m veltetik és kertek által vannak körülvéve.

Az épületek a f bejárattól (dél) a mellék bejáratig (észak) kigyódzólag 
haladó utakkal állanak összeköttetésben.

A kórház 95 betegre és 27 szolgálattev re van berendezve és pedig úgy, 
hogy minden betegre 35 m 3 és minden szolgálattev re 15-3 m3 légür van számítva.

A kórházi helyiségek igen magasak, világosak, és szárazak, a falak fél- 
magasságig olajfestékkel bevonvák, a padozat kifényesített keményla darabocs 
kákból van összeállítva, fekhelyül pedig ruganyos sodrony aljazattál ellátott vas 
ágyak szolgálnak.

A kórház el van látva téli és nyári szell z  készülékkel.
Nyáron a szell zést a forogható fels  ablak szárnyak, közel a mennye 

zethez alkalmazott red nyszerü hézagok és a padozathoz közel alant a falakba 
vágott és leveg t bevezet  nyílások eszközük.

Télen a szell zés a f tés által segitlelik el  oly módon, hogy a szabad 
üde leveg  a padozat alatt a kályhához vezettetik, mig a teremben lev  romlott 
lég a kályha mellett felállított függ leges elvezet  csatornákon át elillanhat a 
szabadba.

A f tés k szénnel eszközöltetik Friedlandi kályhákban.
A világítás k olajjal történik.

Cs. és k ir. 
csapatkórház.
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A kórház saját vízvezetékkel van ellátva, melynek vize forrásvíz a közeli 
bálicsi-völgyb l.

A kórházi termek mosdó készülékkel, a f épületet elkülönít  épület s a 
tartalék kórház egy-egy fürd  szobával vannak ellátva, melyekben a vízvezetéki 
viz saját melegít  kályhákon átvezetve melegíttelik.

Az árnyékszékek részben elkülönítvék, részben a f épületekbe építve, 
czementtel bevont üregekbe ürülnek.

A csatornák a három f épület és halottas kamrából a kórházat nyugatra 
határolt árokba ömlenek.

Az orvosi személyzet áll egy cs. és kir. törzsorvos és egy ezredorvosból, 
az ápolói személyzetet pedig egy egészségügyi altiszt felügyelete alatt a csapa 
toktól bevezényelt s kiképzett sebesültviv k és gyógyszolgák képezik.

Beteg forgalom 1893-ik évben: 840 beteg. 15,280 ápolási nappal.

3. A  magyarországi irgalmas-rend pécsi kórháza.
Az irgAlmasok 

kórháza. A város kell  közepében, a f  azaz Széchényi-tér déli részén, szemben a 
belvárosi templommal fekszik az irgalmas-rend négyszöget képz  tágas telke, 
körülszegélyezve kelet, dél és nyugatról csinos modern bérházakkal, északról 
pedig a szerzet temploma tekint a f térre, mig a szerzet háza és kórháza be 
felé nyúlik a telek udvarára és kertjére.

A telek és zárdaépület azel tt a kapucinusoké volt, melyhez a kórház 
1797-ben építtetett; a hórház kezdetben huszonnégy ágyra alapíttatott, mely 
szám id közben azonban kegyes alapítványok által felszaporodott negyvenre.1

A negyven betegre felszerelt kórház három osztályra van felosztva, és 
pedig: huszonnégy ágy a bels  betegségek, nvolcz a küls , nyolcz pedig két 
elkülönített helyiséggel ragályos és fert z  betegségek számára.

A kórházi helyiségek szép magasak, szárazak, világosak és szemben álló 
ablakok, nemkülönben fali készülékek által kell leg szell ztethet k; minden ágy 
sodrony derékaljjal és elégséges tiszta ágynem vel b ven ellátva; a falak fehérre 
meszelvék; a padozat részben mozaik, részben kehlheimi k burkolatból áll. 
tehát könnyen tisztántartható és fert tleníthet .

A szerzet a betegeket ellátja kórházi ruházattal, étkezés-, gyógyszer- és 
szükséges orvosi kezeléssel ingyen, minden ápolási díj nélkül.

A kórház fel van szerelve a különnemü betegségekhez mérten sebészi 
eszközök-, kötöz szerek- és gépekkel, kádfürd kkel és hideg zuhannyal, szép tágas 
és világos m t teremmel és czélszerü m t asztallal, szagtalan, tiszta angol 
closet árnyékszékekkel.

1 Ezen alapítványi ágyak közül 12- t a helybeli tímárczéh számára egy pécsi polgár 
alapított.
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A betegek rendelkezésére áll számos könyvb l álló szép könyvtár, melyet 
egy szerzetbeli lelkész kezel, a ki egyúttal a rom. kath. vallása betegeknél el  
forduló vallási szertartásokat is elvégzi.

A kórházi helyiségek világítása k olajjal, a f tés pedig vaskályhákban k  
szénnel eszközültclik.

A kórházat kezel  személyzet áll egy igazgató, egy f - és egy alorvosból, 
mig az ápolói szolgálatokat fogadott ápolók végzik.

Az 1893-ik év betegforgalma: ápolás alatt volt 774 férfibeteg 9240 ápolási 
nappal; átlag ápoltatott egy beteg 133 nap; halálozási százalék 271 ; m tét 
végeztetett 95 esetben.

4. A  dunagözhajózási társaságnak bányatelepi kórháza.

E kórház egészséges vidéken egy szép kert közepén fekszik, zárt folyosó 
val, 4 kórszobával és egy elkülönít  szobával 40 ágyra van berendezve a modern 
higiénia követelményei szerint. E kórház csak a társulat munkásait veszi fel és 
bányaszerencsétlenségek eshet ségére való tekintetb l építették nagyobbra és lát 
ták el több ágygyal mint a mennyit a rendes forgalom kíván.

Személyzete egy orvos- és egy ápolóból áll. Helegforgalom 1893. évben: 
175 beteg 4494 ápolási nappal.

Bányatelep!
kórház.
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Köztisztaság.

IV. Közegészségügyi hatósági intézkedések.

Pécs sz. kir. város évtizedeken át a legegészségesebb provincziális város 
megérdeml t! hírében állott. Védett tiszta leveg je, enyhe égalja, kit n  ivóvize, 
szép kies környéke s az itt lév  olcsóság az élelmi czikkek körül, melyhez még 
kit n  zamatu borait is joggal csatolhatjuk, Pécset híressé tették a hon hatá 
rain is jóval túl s nagy száma az idegeneknek telepedett itt m eg; f kép mióta a 
szénbányák kiaknázása megkezd dött és biztos kereseti forrást nyitott olyanok 
nak, kik ezzel foglalkoznak. Ezeken kivid sokan jönnek Pécsre a kit n  iskolák, a 
fejlett ipar és kereskedelem és az nj életre ébred  sz l knllura által vonzatva 
s itt vagy ideiglenesen tartózkodnak, vagy végleg letelepednek.

A mily örvendetes ez városunkra nézve, úgy megvan ennek árnyoldala 
és els  sorban a közegészségügy az, a mely ennek kárát vallja. Mert több mint 
valószín , hogy az idegen beözönlés hozta be a kórcsirákat, melyek Pécsett is, 
mint a legtöbb patriarchális viszonyok közt él  vidéki városban, bol Hygiea 
elvei még nincsenek egészen meghonosítva, alkalmas tenyészlalajra akadva — 
itt megfogamzottak s a járványos bajok egész lánczolatát zúdíták szegény né 
pünkre. A mily rohamosan emelkedett a bevándorlás által a népesedés, oly 
gyakori lett a járványos fert z  bajok fellépte is. Ha végig lapozunk a járvá 
nyos betegségek lajstromán, ulon-utfélen azt tapasztaljuk, hogy egyik baj a 
másiknak nyomába lépett s mindez csak pár év óta. A járványos bajok kény 
szerít  hatalma szülte meg az óvó intézkedések egész halmazát.

A magas kormány, mint tudjuk, ilynem  rendeleteket tömegesen bocsátott 
ki, úgy hogy egy vaskos kötetet tenne ki ezek leírása, — kevés kivétellel mind 
ezek kivitele elég jól is sikerült. Örvendetes városunkra nézve, hogy itt a m  
veltebb társadalom a hatósággal együtt mindenkor készséggel, még áldozatok 
árán is közrem ködött az óvó intézkedések keresztülvitelénél és a kevésbbé 
m velt elem is örömmel fogadja a hatóság intézkedéseit, vagy legalább azoknak 
ellen nem szegül. Így bár még sok hiányzik abból, hogy akár f városunkat, akár 
a német nagyobb városokat közegészségügyünk fejl désével elérjük, mégis igen 
szép eredményre pillanthatunk vissza.

A közegészségügynek els  és f  kívánalma a köztisztaság lévén, hatósá 
gunk ezt mindig szem el tt tartva, els  sorban is a házak és udvarok tisztán 
tartása érdekében er s következetességgel gyakorolja elrendel  és ellen rz  
hivatását. Annál könnyebben eszközölheti ezt, mert a lakosságnak természetes 
tisztasági érzéke miatt, minden ez irányban kibocsátott felhívásnak mindig jó 
eredménye van; a köztisztaságügy érdekében alkalmazott »vigyázok« rendesen 
egyszer  figyelmeztetéssel beérik és csak kivételesen kell ilyen okokból bírságot
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kivetni. A rend rségnek még legtöbb teend t a külvárosi házakban rendesen 
található trágyadomb okoz, könnyen megfejthet  gazdasági okokból.

A házi szemét eltakarításának ügye a külvárosokban még régi primitiv 
módon kezeltetik: a szemét t. i. gödörbe gy jtve kéthetenkint egyszer, és jár 
ványok idejében hatósági elrendelésre többször is a házi tulajdonos által kifu- 
varoztatik. A belvárosban azonban a házi szemétnek házakban szemétgöd 
rökben való összegy jtése betiltatott, mert e czélra nagyobb személkihordó 
kocsik készültek, melyek ez évben fedéllel láttatván el, a pornak és b znek 
kiáramlását is megakadályozzák. Ezen szemétkihordó kocsik hetenkint 2—3-szor 
jönnek a házakhoz s az ott ládákban vagy farekeszekben összehalmozódott 
házi szemetet kihordják.

Ezért a belváros háztulajdonosai  %  adópótlékot fizetnek. Az utczák 
rendes tisztán tartását a hatóság maga kezeli, azonban nagyon fogyatékos módon, 
a mennyiben az utczák seprése rendes utczasöpr k által teljesíttetik s tekintve 
a városban felgyüleml  rendkívül sok port s szemetet, ezek száma nem elegend . 
Ha városunk fejletlen kövezetét, a sok makadam utat, temérdek építkezését s 
nagy utczai forgalmát tekintjük, úgy belátjuk, hogy az utczai seprés s locsolás 
nein kielégít . A járda tisztán tartása a háztulajdonos kötelességet képezi. Az 
öntözés eleinte vizhordók segélyével történt, ezek utczáról utczára járva locsol 
tak. A hydransok megnyitását s locsoló csövek alkalmazását is megkisérelték; 
de abban kellett hagyni, mivel a viznyomás oly er s volt, hogy a csövek (kender 
csövek) minduntalan szakadoztak s használhat]anokká váltak, s ezért ma ismét 
csak a hordó rendszerre kellett viszszamenni, mi jobbnak hiányában elég jó. 
Nagyobb baj azonban városunknak különösen nyáron beállani szokott viz- 
szüksége, mely a vízzel való elbánásban takarékoskodni kényszerít s a hatóságot 
a vizfecsérlés ellen igen szigorú rendszabályok kiadására kényszerítette.

Köztisztaság-ügyünknek legnagyobb hiánya, hogy a csatornázás ügye 
még nincsen keresztülvive s ezért a házi szennyvizek még úgy, mint  si id ben 
az utczára folynak ki s azon át utczai folyókák által vezettetnek el. A hatóság 
szigorúan  rködik, hogy ezen folyókákba a csapadék és a házakból öml  
használati vizekkel együtt oly anyagok, melyek rothadva b zt terjesztenek, ne 
kerüljenek. Mégis ott, a hol gyenge a lefolyás, igen nehéz ezeket mindig tisztán 
tartani. Másrészt ezen folyókák a kocsiközlekedésre nézve alkalmatlanok, köny- 
nyen elromlanák, a mid n a szennyvizek az utczán megállva könnyen a talajt 
és leveg t szennyezik, télen pedig befagyva a forgalmat zavaró jégmez ket terem 
tenek. Közeledik már az id , mid n ezen is segítve lesz: a csatornázási tervek 
készülnek, s a vízvezetékkel együtt, mely már két év óta kit n  vízzel látja el 
városunkat, a csatornázás közegészségünket nemcsak a megkivántató magaslatra 
fogja emelni, de a hatóságnak felügyeletét is lényegesen megfogja könnyíteni.

A difteritisznek nagymérv  pusztításai az utolsó három évben, az általános 
egészségügyi és járványok elleni rendszabályok mellett, nálunk még egyéb külön
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intézkedéseknek igen szigorú alkalmazását is szükségesekké tették. Ezek els  
sorban az iskolákat látogató gyermekekre voltak tekintettel s a következ kben 
állottak :

Hogy a megbetegedések gyorsan jussanak a hatóság tudomására, o czélból 
az összes iskolás gyermekek naponta mcgfigyelteltek. Amint egy kimaradt, a 
tanító rögtön egy e czélra nyomtatott  rlapot állított ki s azt a gyermek kezel  
orvosához a kórisme reávezetése czéljából és a beteg testvéreinek az iskolából 
távoltartása miatt elküldte, s ha a betegség ragályos természet  volt, err l a 
további intézkedések czéljából a hatóságot is értesité. Azonkívül az összes or 
vosok is megfelel  bejelentési bárczákkal voltak ellátva s a ragályos betegsége 
ket a hatósággal azonnal közölték.

A hatóság további intézkedései a ragályos megbetegedés esetében a kö 
vetkez k :

El ször is egy köztisztasági =felvigyázó« megy a házhoz s egy vörös lapot 
függeszt a lakásra, mely figyelmezteti a többi lakost, hogy a házban ragályos 
beteg van. A vörös lapra a közegészségügyi törvény 7. §-nak a ragályos kórokra 
vonatkozó passzusa van reávezetve. A felvigyázó ama házban többször meg 
jelenvén,  rködik arra, hogy az elrendelt szigorú elkülönítés megtörténjék, a 
beteghez idegenek, oda nem tartozók ne járjanak.

Ha a beteg felgyógyul, mit a kezel  orvos bejelent, úgy a beteg lakása 
hatóságilag lesz fert tlenítve, ugyanígy ha meghalt, mid n t. i. el bb a hulla 
az e czélra különösen készített zárt halottas kocsiban lesz a temet  halottas- 
házba szállítva s ott felravatalozva. Az eltakarítás rend ri felügyelet mellett 
történik, mely az ifjukoruakat távoltartja.

A lakások fert tlenítését hatóságilag a városnak e czélra begyakorolt 
t zoltó legényei teljesítik s pedig elég pontosan. Csak mid n a lakás már fer 
t tlenítve, újból felsurolva, kimeszelve és hosszabb ideig szell ztetve lett, távolít- 
tatik el a veres lap s ezzel azután a lakás ismét használatba vehet .

A beteg értéktelen tárgyai elégettetnek; ev eszközei lúggal mosatnak le, 
ruhái és ágynem i pedig egy zárt kocsiban a városi fert tlenít  pavillonba 
kerülnek s ott g zzel fert tlenítésnek vettetnek alá.

Ezen pavilion egyel re egy megfelel  nagyságú deszkabódéból áll, melyben 
az igen kit n  fert tlenít  készülék, mely Schmidt-testvérek weimari gyárából 
került ki s két év óta kifogástalanul m ködik, van elhelyezve. A fert tlenít  
m veletek mind a hatósági orvosok ellen rizése mellett történnek.

Ezen kívül azon intézkedésekb l, melyeket a hatóság a felügyelete alatt 
álló házak, intézetek, vállalatok stb.-re a közegészségügy érdekében teljesít, 
még a következ k emelend k ki:

Az újonnan építend  házak s lakások tervezetére nézve Pécs városa egy 
építkezési szabályrendelettel bír, mely felöleli az összes hygieniai tekinteteket is ; 
s az ezen szabályrendelet értelmében készül  házterveket az építészeti bizottság
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még külön tárgyalás alá veszi, s csak ha az kifogás tárgyát nem képezte, ada 
tik meg véglegesen az építési engedély.

Az újonnan épült házak s lakások, miel tt azokba behurczolkodnának, 
ismét bizottságilag vizsgáltatnak meg, s a lakhatási engedély csak az esetben 
adatik ki, ha a lakások minden tekintetben egészségeseknek s lakhatóknak 
találtattak. 1893. évben 98 újonnan épült házra adatott lakhatási engedély. 
A munkások többnyire a külvárosokban, magán házakban laknak. Nagyobb 
ilynem  munkáslakások csak igen kis számmal találhatók, s mindnyájan a 
hatósági orvosok felügyelete alatt állnak.

Iskoláink egészségi tekintetekb l kifogás alá csak annyiban jöhetnek, hogy 
kissé sz kök. Bár kevés város költ iskoláira annyit, mint Pécs, mégis a növekv  
népesedés és iskoláinknak évr l-évre nagyobbodó látogatottsága az oka, hogy 
egyes intézetekben a vidékr l jöv  tanulók mind fel sem vétetnek, nehogy a 
túlzsúfoltság által a tanulók egészsége vagy a tanítás érdeke szenvedjen, 
így iskolaügyünk fejl dése a város költséglajstromában állandó nagy rovatot 
képez.

Iskoláink nagy részt modern épületek, a hygienia igényeinek szemmel 
tartásával épültek. A tantermek világosak, jól szel ztetettek, tágasak, s tisztán 
tartatnak.

Népiskoláink közül különösen kiemelend k a belvárosi fiú, s az apáczák 
leányiskolája, mint minta iskolák. — A többiek, nevezetesen a külvárosiak azok, 
melyek leginkább vannak zsúfolva, bár ezek is nagy részt már újabb építkezések.

A középiskolák s pedig a f gimnázium s reáliskola, ha mint régibb há 
zak nem is épültek az iskola-hygienia szigorú szabályai szerint, mégis csín, 
tisztaság szempontjából kifogás alá nem eshetnek.

A püspöki szeminárium újonnan épült részében egyéb kit n  berendezése 
mellett központi forróviz-f tés- s szell ztetéssel bir.

A püspöki »Cantus Gregoriánus« énekiskola és convictus 24 hura a leg 
újabb id ben épült. Folyosói, tantermei, hálószobái s egyéb helyiségei a modern 
iskola-egészségtan elvei szerint vannak berendezve.

A gyermekóvodák közül a budai külvárosi óvoda az ágostontéri népisko 
lának két nagy termében van elhelyezve. Ezen intézetben a naponta elhelyezett 
gyermekek száma a 60-at rendesen meghaladja. Ezeknek s/ 4 része ingyen van 
elhelyezve és e mellett 1/ i rész a város költségén élelmet is kap. A többiek 
és a kik az élelmet magukkal nem hozzák, 10 krért kapnak egy napra teljes 
ellátást. Ezen intézet f leg azon szegény szül kre nézve, kik munkára menve 
gyermekeiket egész nap jó kezekre bizhatják, megbecsülhetetlen. Ezen és a jó 
tékony n egylet szép nagy gyermekkertjén és óvodáján kívül most még két 
nagy óvoda épül: egy a bel- és egy a szigeti külvárosban.

A tornatanítás a népiskolákban a telet kivéve ezen iskoláknak e czélra 
berendezett termeiben, nyáron az udvaron az osztálytanítók által eszközöltetik.

Óvodák.
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Árval.ázak.

Iparvá l la la tok .

Csak a polgári leányiskola növendékei nyernek a szakképzett városi tornatanító 
által szakszer  tanítást, a mi tekintettel ezen növendékek korával járó fejl dési 
viszonyokra, fontos. A f gymnasium, f reáliskola és belvárosi népiskola növen 
dékei a tágas és jól berendezett városi tornacsarnokban tornásznak.

Egyéb szabályok szigorú megtartása mellett f leg arra van nagy gond for 
dítva, hogy a gyermekek a tornahelyiségb l megel z  leh lés nélkül ne távoz 
hassanak.

Az összes intézetek köz i csak a reáliskola bir rendes iskola-orvossal, ki 
ezen intézelben az egészségtant is tanítja. Ezen kívül a püsp. joglyceumban és 
a papnöveldében van ezen tantárgy el adva.

Az összes iskolák fölött folyton gyakorolt szigorú egészségügyi felügyelet 
nek köszönhet , hogy Pécsett a ragályos betegségek terjedése az iskolalátoga 
tással csak kivételesen volt összeköttetésbe hozható. így 1886. év  szén, mid n 
a budai külvárosban lev  községi iskoláknak I. és 11. osztályai a tanulók közt 
nagyon elterjedt kanyarójárvány miatt 6 hétre bezáratlak. Az 1890—91. év 
telén uralkodó tífuszjárvány miatt a közs. polgári iskolák kivételével az összes 
iskolák szüneteltek azért, mert sok szül  gyermekét a ragályozástól féltve az 
iskolából visszatartotta, s t sok vidéki tanulót haza is vittek. így minthogy az 
iskola nem látszott a ragályozásban közrem ködni; úgy az 1891—92. évi hök- 
hurut, mint a kés bbi majdnem folytonos difteritisz-járvány daczára egész tan 
intézetek bezárása szerencsésen elkerülhet  volt. Kivételt csak azon esetek ké 
pezlek, mid n valamely gyermek betegen az iskolában id zött, mid n a szabály- 
szer  alapos fert tlenítés és kiszell ztetés ama osztálynak 1—2 napra való be 
záratását igényelte.

Árvaházaink közül kiemelend : a Rudolfínum városi árvaház, mely rész 
ben jótékony gy jtésekb l, részben a rend ri bírságolásoknál e czélra befolyt 
összegekb l alapíllatolt. Két tágas tanterem, egy étkez , négy hálóterem van 
70 teljesen árva gyermek számára, kik kora ifjúságukban (8—4 év) kerülnek 
ide és 12 éves korukban iparos pályára, a leányok pedig jó házakhoz cseléde 
kül adatnak.

A Matessa pécsi polgár által alapított lelenczház — tulajdonképen árva 
ház — növendékei jelenleg ideiglenesen egy bérházban vannak elhelyezve, mert 
ép most épül az uj ház. Haranyavármegye a múlt évben szintén épített egy 
díszes árvaházat 60 megyei árva számára. Ez egy emeletes nagyobb épület, 
mely Pécs város észak-nyugati szélén egy tágas telken fekszik, melynek nagyobb 
része kertnek lesz beültetve. Ezen ház úgy fekvése mint küls  és bels  csin, 
valamint czélszerü berendezésénél fogva a mintaszer  nevel érdemli.

A Pécs város területén lev  gyárak úgy berendezésükben, mint üzemükben, 
mely orvos rend ri felügyelet alatt áll, az egészségügyi követelményeknek meg 
felelnek. A b zt és a közegészségre ártalmas anyagokat termel  gyárak a 
városból kitiltatnak vagy legalább, a hol ez nem szükséges — szennyvizeik, h l-
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ladékaik, csáva stb. zárt edényekben tartatnak és hordatnak ki a városból.
A munkások egészségügyi viszonyai szemmel tartatnak s a betegsegélyz  pénz 
tárak felállítására vonatkozó törvény pontos keresztülvitele folytán számunkra a 
a rendes orvosi segély biztosítva van.

A kis-ipar is eléggé fejl d  állapotban van, bár a kis-iparosok m helyei 
nem mindenütt felelnek meg az el irt követelményeknek, tisztaság, szell ztetés 
tekintetében f leg zsúfoltságuk miatt; de a hatóság eleget tesz a viszonyok ja 
vítására, gyakori orvosi szemlék s ha kell bírságolások által, melyek azonban a 
viszonyok javulásával mindig ritkábbakká válnak.

Szállodáink többnyire régibb épületek, melyek nemcsak csin, kényelem vendégl k, 
tekintetében messze állanak a f városiaktól, hanem elmaradottságuk egészségügyi 
berendezéseikben is nyilvánul, a miért is, f leg járványok idejében igen er s 
felügyeletnek vannak alávetve. Vendégl inket, étkez helyiségeinket, valamint a 
nagyvárosi elegáncziával berendezett nagyszámú kávéházainkat általában igen 
fogyatékosán szell ztetik. Az italmérésre a kerületi orvosok által gyakorolt 
szigorú orvosrend ri felügyeletr l kiemelend , hogy az ital min ségét a gya 
kori helyszíni szemlék alkalmával vett mintákon a városi vegyész által sokszo 
rosan megvizsgálja; mégis elkobzás vagy bírságolásra ritkán van ok.

Az élelmi czikkek folytonos hatósági orvosi felügyelet alatt állanak, mely 
úgy azok el állítására, mint eladására kiterjed. A rendes piacz-vizsgálatoknál 
a kilogásolt élelmiczikkeknek tetemes mennyisége koboztatik el. Legszigorúbban 
gyakoroltatik ezen felügyelet a gyümölcsre, a halak- s a gombákra és tejre; ez 
utóbbiaknál annál is inkább, mert difleritisz járványaink alkalmával a tejet több íz 
ben a difterilisz-csira terjesztésével vádolták és úgy látszik nem ok nélkül; mert 
többször tapasztaltatott, hogy a szomszédfalvak házaiban, a honnét asszonyok 
a tejet behozták, difleritisz esetek voltak és Pécsett a járványnak kitörése több 
ször azon házakból indult ki, a hová ezen tejet vinni szokták.

A Slavoniából hozott gyümölcsfélék, f leg dinnyék, melyek a szállítás alatt 
sokszor elromlanák, többször képezik rend ri elkobzás tárgyát; hasonló okok 
ból a Duna, Dráva és Balatonból hozott halak. Ezekb l sok nagyobb halfajnak 
fejletlen (15 centiméternél kisebb) példánya koboztatik el.

Balesetekben rögtöni segélynyújtás érdekéb l a kerületi orvosok lakásai életment «, 
a városi távbeszél  hálózattal vannak összeköttetésben. Úgy a városházi épület 
»ügyeletes« szobájában, mint a budai és szigeti külvárosi rend ri laktanya iro 
dáiban els  segélynyújtásra szükséges eszközök, köt szerek, szállító készülékek 
kifogástalan jókarban mindig készletben tartatnak. A jelenlegi rend rf kapitány 
által 1888. évben a »pécsi ment -társulat« javára rendezett ünnepély kétezer 
forint tiszta jövedelmet eredményezett, mely összeg azóta gyarapodván, ezen 
ment -egyesület megalkotása közeli kilátásban van.

A városi szegényház a kórházi telep délnyugati részén épült két emeletes, Smgeayfl»* 
díszes épület 22 szobával illetve teremmel s 100—120 szegény befogadására
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van számítva. Tisztaság, jó berendezés jellemzi mindezen jótékony intézeteket 
melyek mind az irgalmas nénikék kezeire vannak bízva.

A koldulás Pécs várososában hatóságilag be lévén tiltva, a szegény ügy 
akként rendezetetett, hogy a teljesen elhagyatott ügyefogyottak a szegényházban 
vannak elhelyezve. Azon szegények, kik még némileg munka képesek, de kere 
setükb l magukat fentartani egészen még sem képesek, vagy kiknek lakásuk s 
családjuk van s könyör-adományokra szorulnak, a szegény alapból nyernek 
segélyezést. A város házi pénztárából rendes segélyt élvez k havonkint egészségi 
állapotukat igazoló bizonylatot tartoznak hozni a kerületi orvostól. Számos sze 
gényt a pécsi jótékony n egylet lát el segélylyel. Ezen emberbaráti intézmény 
már 24 éve létesült, s a jótékonyságban, s emberbaráti szeretetben (árad hat hm 
hölgyeink részint évi járandóság, részint gy jtés s hangversenyek, bálok rende 
zése állal szerzik be azt a pénzt, melyet a nyomor enyhítésére fordílanak. 
Ezen egylet az országos vörös kereszt egylet pécsi fiókjával karöltve járványok 
alkalmával, f leg a tél elején a népkonyhák, meleged  szobák, leves- és thea- 
osztó intézetek ügyét napi rendre hozta; de minthogy ezeknek felállítása nem 
bizonyult szükségesnek, ismét elejtette. Szegények számára ingyenes gyógyszerek 
rendelésére az összes kórházi és hatósági orvosok föl vannak hatalmazva.

A dajkaságba avattak száma a bejelentések szerint évente a 80-at nem 
haladja tul; ez azonban a valót alig közelíti meg. A halálozási arány ezek 
közt 10 százalék. A dajkálásnál a tehéntejen kívül más tápszerek alkalmazása 
csak orvosi rendelésre engedtetik meg. Az egész dajkaügy szigorú ellen rzés 
alatt áll.

Városunkban öt rendes és egy kézi gyógyszertár áll f n. A rendesek a 
város belterületén vannak, három közülök reál-, kett  pedig személyes jogú. 
Ezeken kiv l a bányatelepi orvos vezetése alatt egy kézi gyógytár van a duna- 
g zhajózási társaság bánya-alkalmazottainak kizárólagos rendelkezésére. A 
katona-kórház külön kézigyógytárral bir. Gyógytáraink kivétel nélkül kitün en 
vannak berendezve és tartva, elhelyezésük is elég czélszer , egyik a város ke 
leti, másik a nyugati oldalán s három a központban van; közülök egyik az ir 
galmas rend pécsi házának tulajdona.

Pécs sz. kir. város tiszti orvosi kara egy f , két kerületi s két tisztelet 
beli kerületi orvosból áll, az utóbbiak közül az egyik mindig a halottkémlésl. 
teljesíti. A bányatelep orvosi teend it a kerületi orvosi ranggal felruházott bánya 
orvos végzi, ki a bányatelepen egyszersmind a halottkémlést és himl oltást is 
teljesíti.

Az összes orvosok száma 81 orvostudor és két sebész. Ezeknek csak ki 
sebb része van hivatalos alkalmazásban, nagyobb része magángyakorlatokat 
folytat.

Az összes szülészn k száma 16, kik mind törvény esen kiállított oklevéllel 
bírnak. A szegények számára ingyenes segélynyújtásra a város egy szülészn t fizet.



143

Az állategészségügy a jó hygienia!, a kedvez  takarmány-, valamint az 
egészben véve nem rossz istállóviszonyoknál fogva kedvez . Az utolsó években 
szarvasmarháknál a lépfene évente csak 2—4 esetben, száj- és körömfájás 
csak pár esetben mutatkozott, csak 1891-ben lépett fel az utóbbi járvány- 
szer en. A sertésorbáncz, mely egyébkor alig jelentkezett, 4 év el tt mutatkozott 
csak nagyobb számban. Az állatorvosi teend ket 5 állatorvos végzi, kik közt 
kett  a városnál van hivatalos alkalmazásban s felváltva m ködik.





IV.

Kulturhistoriai rész.

10





Nevelés-, társadalmi-, gazdasági-, kereskedelmi- és forgalmi ügy.

PÉCS szab. kir. városa, a mint hajdan hazánk dél-nyugati részének leg 
nagyobb és leg virágzóbb városa s a magyar kultúrának leghathatósabb 
terjeszt je volt, úgy ma is, évszázadok nehéz és kínos küzdelmei után 

el kel  helyet foglal cl hazánk kulturális törekvéseiben, mely helyre e várost 
úgy kies regényes fekvése, mint iskolái és egyéb kulturmissiót betölt  intéz 
ményei  sid kt l méltóvá tették.

Ma Pécs városa, lakosságának nagyfokú intelligencziájánál fogva, nemcsak 
Baranyamegyének szive, lüktet  eleme és ereje, de édes hazánk egyéb városai 
mellett a messze idegenben is a közm vel dés terjeszt je, a modern czivili- 
záczióviv jeként szerepel. Bizonyítják ezt kultur-intézeteink nagy száma, s 
azok jó hírneve, iparunk és kereskedelmünk messze földre kiható virágzása, 
a kultúrával együtt haladó gazdasági viszonyok fellendülése stb. stb.

E részben feladatunk h  képet nyújtani városunk jelen állapotáról. S hogy 
haladásunk minden kétségen felül emelkedjék, intézményeinket, melyekt l a kul- 
lurhaladás függ, úgy mutatjuk be, amint azok a társadalommal való kölcsönös 
hatás következtében eredetükt l lógva a mai napig kifejl dtek.

A) JMevelésügy.
A nemzeti közm vel dés roppant nagy organizmusában a közoktatásügy a 

leglényegesebb tényez . Mind az, mi ez ügyben történik, kihat a társadalom 
minden rétegére, az egész nemzetre.

Joggal állíthatjuk tehát, hogy valamely város kulturális fejl désének egyik 
f  ismertet  jele az olt m köd  iskolák száma és min sége, nemkülönben azon 
viszony, mely az illet  város és az iskolák között kifejl dik, vagyis azon ked 
veltségi fok, melyet az iskola elérni, illet leg azon szellemi hatás, melyet a 
lakóságra gyakorolni képes.

Pécs városa kulturális fejl désében az iskolák mindig számot tev  ténye 
z k voltak; ez is, azon általános érdek is, melyet a fels bb, középiskolái- és 
elemi nevelésügy kelt, követelik, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók 
pécsi tartózkodását megörökíteni hivatott emlékkönyvben a Pécs városának kul 
turális fejl désével szorosan összelügg  intézmények, a milyenek az iskolák, 
helyett foglaljanak.

Bevezetés.

» r e lé n .

10*
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Szem Inári um.

I. Papnevel - és hittudományi intézet.

A papjelöltek kiképeztetése, mint másutt, úgy minálunk is régente majd 
egyes jelesebb lelkészek otthonában, majd ismét a székesegyházi vagy kolos 
tori iskolákban, kivételesen pedig az egyetemeken eszközöltetett.

Szent- István király idejét l, tehát a kereszténységnek honunkban való 
megalapításától kezdve, Pécseit nemcsak székeskáptalan, hanem nagy számmal 
szerzetházak is keletkeztek, melyek a hilludományok m velését s a papi szellem 
gondozását feladatúi t zve, mindmegannyi papnevel  anyaintézetek gyanánt vol 
tak tekinthet k.

A Nagy Lajos király által Pécsett alapított egyetem V. Orbán pápa 1307. 
szept. 1-én kelt meger sítési oklevele értelmében, bár Studium generale czimmel 
ruházlatott fel, mégis a hittudományok nyilvános el adására jogosítva nem lett. 
Ezen sajátszerü intézkedés kett s okban leli magyarázatát, t. i. hogy egyrészt 
a gondosan  rzött hitegység annál könnyebben meg riztessék, s másrészt hogy 
régi hith ségük miatt, a hittudományok nyilvános el adására jogosított egyete 
mek ezen kiváltságukban újabb engedmények kibocsátása által csorbát ne szen 
vedjenek. Mid n végre a trienti zsinat (1545—1563.) XXIII. ülése 18-ik feje 
zetében elrendel , hogy lehet leg minden püspöki megyében kisebb és nagyobb 
papnevel -intézet létesíttessék, hazánk nagy részében, nevezetesen a pécsi püspöki 
megyében is, a török járom alatt lévén, ezen rendelet foganatosítása legy zhe 
tetlen akadályokba ütközött. Csakis Nagy-Szombatban sikerült ezen id ben 
Szelepcsényi György esztergomi érseknek papnevel  intézetet, felállítani, mely 
csakhamar központi papnevel -intézetté b víttetvén ki, az összes magyarországi 
megyéket, a mennyiben az akkori viszonyok közt lehetséges volt, ellátta papokkal.

Ily körülmények közt nemcsak a papok száma fogyott ijeszt  mérvben, 
hanem a püspöki székek is nagyrészt üresedésben lévén, azok gondozása idegen 
távollakó püspökökre bízatott administratori czimmel. Baranya és Somogy me 
gyékben 1678—1681. évig egyetlen pap nem találtatott.1

Végre a törököknek hazánkból 1686. évben történt ki zetése után, az 
egyes püspökök serényen fogtak egyházmegyéjük megújítási m véhez. Ugyan 
ekkor Becs nagy nev  püspöke, Badonay Mátyás, káptalanával egyetértve el 
határozd, hogy a tized-jövédelemb l évi 5 ezer forint oly czélból gyüjtessék 
össze, hogy id vel az egyházmegye igényeinek megfelel  nagyobb szabású pap 
nevel  létesíthet  legyen. Hogy mily nagy volt a török iga lerázása után is, 
kivált megyénkben, a paphiány, élénken megvilágítja Badonaynalc 1700. április 
22-én Kecskemétiig Jánoshoz, a nagyszombati társház igazgatójához irt levele, 
melyben fölpanaszolja, hogy a pécsi megyében 163 plébánosra volna szükség, de 
nincs mód ezen hiányt pótolhatni, s t még gr. Nesselnde Fercncz pécsi püspök

1 Spányik Historia Hungáriáé 1848. pag. 425.
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idejében 1714. év márcz. havában Pécsett tartott megyei zsinaton sem történt 
intézkedés a papjelöltek kiképeztetése ügyében.

A papnevel  felállítása el tt a pécsi egyházmegye papjelöltjeit Gráczba, 
Nagyszombatba, Loretto vagy Romába küldötte hittani tanulmányaik elvégzése 
czéljából. Ezek utazási s ellátási költségeit a papnevel  állal  rzött régi számlák 
érdekes adatokkal tüntetik fel. De a bölcsészeti tanulmányok legalább is már 1740. 
év óta Pécsett rendes tanárok által adattak el . S valószín , hogy ezen utolsó 
id szakban a papjelöltek hittani kiképeztetésüket is nagyrészt helyben, a szent 
Ferencz rend társházában lakó atyáktól nyerték, a kiknek ebbeli fáradozása, 
a papnevel  régi számláinak tanúsága szerint, évi 100 frt tiszteletdijjal jutal 
maztatott. A növendékek lakással és élelmezéssel ezen id ben a jezsuiták társ 
házában láttattak el.

A pécsi papnevel  intézet megalapításához közvetetlen okot szolgáltatott 
Thurn Antal pécsi püspök meger sít  oklevele, mely 1703. év márcz. 2-án 
keltezve a római kuria következ  utasítását tartalmazza: »Insuper volumus, 
quod Tu . . . Praebendas Theologiam et Póenitentiariam ac Seminarium ad 
praeseriptum S. Conc. Trid. instituas . . . conscientiam tuam supernis orantes.« 
Ámde Thurn már 1734. decz. 25-én elhalálozván, utódja pedig a spanyol szárma 
zású Gienfuegos Alvarni bíboros, az egyházmegyét l távol külföldön tartóz 
kodván, a papnevel  alapításának terve ismét több évre elodáztatott. Végre 
gr. Berényi Zsigmondi 1740. év szept. 30-án a pécsi püspökségre áthelyez 
tetvén, a megye régi vágya teljesülésbe ment. mert 1742. évi jun. 4-én az épí 
tend  papnevel  alapköve a megyés püspök által ünnepélyesen letétetett s az 
építkezés ellen rzése Kapuváry Márton kanonok és papnevel i kormányzóra 
bízatott. Ennek ügybuzgósága folytán 4 év alatt e nagy mit szerencsésen be lön 
fejezve s ugyancsak nevezett püspök által 1746. szép. 4-én az uj papnevel  
ünnepélyesen felavatva. Mid n 1781. évben a diako vári püspökség felál 
líttatott, ezen megye növendékeinek eltartása s neveltetése fejében a pécsi 
papnevel  évi 10 ezer forint kifizetésére lön kötelezve. De e fels  parancs 
aligha hajtatott végre, minthogy a diakovári papnövendékek még ezután is 
évek hosszú során át Pécsett nyerték kiképeztetésüket, a miért is ezek eltartási 
dijába az említett 10 ezer forint beszámíttatott.

A régi tanítási rendszer a pécsi papnevel ben 1779. évt l lényeges változ 
tatást szenvedett, a mennyiben ezután a hittani intézetben rendesen 4 tanár 
m ködött.

11. József 1785. évben kiadott hírhedt intézkedése folytán központi pap 
nevel k állíttatván lel, a pécsi hitlanhallgalók Pestre, majd ismét 1788. évt l 
Pozsonyba küldettek. A hittanárok plébánosi min ségben nyertek alkalmaztatást, 
a papnevel  intézet vagyona pedig kincstári tisztvisel k által kezeltetett. II. Jó 
zsef halála után a központi papnevel k megsz ntek s az egyházmegyei papne 
vel k felállítása által a régi viszonyok léplek ismét életbe. Ekkor 1791. évben,
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Puffan Ignácz kanonok és papnevel i kormányzó idejében, a papnevel  dél 
keleti oldalszárnya kib víttetett s jelen csinos alakját nyerte.

Visszahelyeztetvén a papnevel  régi jogai s javainak birtokába, 1791— 
1806. évig a diakovári egyházmegye növendékei ismét Pécsett nyerték kiképez- 
tetésüket. .

Az 1809—1810. iskolai évben nemcsak a pusztító ragályos nyavalya ál 
dozatai, hanem a franczia háború sebesülljei is oly nagy számmal jöttek váro 
sunkba, hogy a papnevel , valamint a püspöki palota is kórházzá alakíttatván 
át, a papnövendékek ezen iskolai évben vendégek gyanánt a szent Ferenczrend 
társházában tartózkodtak.

A királyi helytartótanácstól 1812. márczius 81-én érkezett le a rendelet, 
mely szerint »a pécsi püspöki káptalanban, a mennyiben még nem volna, ca 
nonical theologus tanítási kötelezettséggel kirendelend .«

Az el adási rend a theologiai intézetben ismét változott: a jog elkülönít- 
tetett az erkölcstan és lelkipásztorkodástant l s külön minden második évben 
a 3-ad és 4-ed éves hallgatóknál az egyháztörténelemmel felváltva adatott el . 
A hitágazati theologiát l pedig a patrologia és a hittudományok irodalomtör 
ténete különíttetett el, mely tárgyak azel tt együtt adatlak el .

Az 1828—29. iskolai évben Szepessy Ignácz báró püspök ezen intézethez 
két évi bölcsészeti tanfolyamot nyitott, melybe papjelölleken kívül már világi 
hallgatók is felvétettek, s egyúttal két uj rendes tanárt alkalmazott. Mid n most 
a papnevel  helyiségei sz knek bizonyultak, a theologia tanárai, kik eddig a 
papnevel ben laktak, innen kiköltözködtek. A hillani el adások azonban a pap 
nevel  intézel tanulótermeiben tartattak továbbra is.

Szepessy Ignácz báró b kez sége folytán 1829. és 1830. évben 40 ezer 
forint költséggel épült a püspöki könyvtár, mely épületben 2 hittanár és 2 böl- 
csészettanár nyert rendes lakást.

Mid n 1852. évben a bölcsészeti tanfolyam a gimnáziumi osztályokkal 
f gimnázium czímen egyesületed s ennek folytán a püspöki könyvtár-épület 
több terme, a bölcsészeti tanfolyam és tanárok távozásával kiürült, ezen épü 
letben nemcsak a Intiani el adások (2 nagy teremben), hanem a harmadik hit 
tanár is lakást nyert.

Girk György pécsi püspök 1860. évben 40 ezer forint nagylelk  adomá 
nyával és a megyebeli papság áldozatkész hozzájárulásával megalapítá a kisebb 
papnevel  intézetet, melybe a gimnázium V. és VI. osztályából vettek fel tanuló 
kat, a kik a papnevel  déli oldalán fekv  lakóházban helyeztetlek el. Ezen in 
tézet régi rozzant épülete kevésbbé felelt meg czéljának, miért is Dulánszky 
Nándor ár. pécsi püspök 1883. évben a nagy papnevel  nyugati szárnyát kö 
rülbelül 60 ezer forint költségen kiépíttette s ezen uj épületbe a 4 fels bb osz 
tályú gimnáziumot látogató papjelölteket helyezé el. A második emeleten nagy 
költséggel román stilü csinos kápolnát rendezett be, inig a földszinten a konyha,
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beteg- és fürd helyiségeket helyezé cl. Az udvar díszes kertté van átalakítva, 
melynek közepét a régi székesegyház homlokzatáról idehozott 12 apostol óriási 
szobra díszíti. A kert északi oldalán most épült körülbelül 11 ezer forint költ 
séggel egy nagy szórakozó- és egy díszterem.

A papnevel  ezen nagymérv  átalakítása óta a hittani el adások is ezen 
intézet termeiben tartatnak.

Ugyancsak 1883. évt l kezdve a boszniai tartományból 16 szent Ferencz- 
rendi növendék a magyar állam költségén nyer teljes ellátást és a helybeli 
hittani intézetben tudományos kiképeztetést a régi gyermekszemináriumi épü 
letben.

A pécsi hittani intézet múltját feltüntetve cl nem hallgathatjuk a tanári 
testület egyes jeleseit, kik részint el kel  állásuk, részint irodalmi m ködésük 
állal kimagaslottak.

A múlt században újonnan felállított papnevel  els  tanárai közt volt 
Kertiem Máté, ki Módrus megyében, lhiccariban született és 1773. évben Mária 
Terézia által a pécsi tanszékr l az újonnan leiállított diakovári püspöki székre 
lön kinevezve, mely méltóságban apostoli buzgósággal több mint 30 évig m  
ködött. Emléke a megyében most is kegyelettel  riztetik.

Ugyan csak a múlt század jelese volt Kristovits Imre, ki 1710. évben a 
pécsi papjelöltek bölcsészet tanára volt, 1776. évben pedig a Csanádi püspök 
ségre Ion kinevezve.

Az egyházirodalom terén hervadhatlan érdemeket szerzett magának 
Szalágyi István szül. Baranya-Bicsérden. Tanulmányait Rómában végezte. 1777. 
évben jelent meg 7 kötetre terjed  hires müve: „De statu Ecclesiae Panno- 
nicae ante adventum Hungarorum“ mely a római kúriánál is oly felt nést keltett, 
hogy a bécsi muncius Garanpi József közvetítésével Szalágyit a pápa külön 
bullával a sz. Hyppolitról nevezett római papnevel nek igazgatójává nevezte ki. 
De II. József császár megtiltá Szalágyinak birodalma határát átlépni s e kitün 
tetést elfogadni.

E század elején 1802. évben Szányi Ferencz, szintén pécsi hittanár, a 
rozsnyói püspökséget nyerte el.

Ennek kartársa volt Taucher Mihály, ki magát a sz. Benedekrend köte 
lékébe vétette fel s a sz. Móriczról czimzett apátságot nyerte el.

A pécsi egyházmegye történetírója Koller József szül. Pozsonyban 1745. 
fels  tanulmányait Pécsett végezte. Mint áldozópap a nagynev  Klimó püspök 
által a pécsi egyházmegye történelmének megírásával megbizatván, hosszabb id t 
külföldön, kivált Pécs és Róma városában töltött, a levéltárakban hangyaszor 
galommal történelmi adatokat gy jtve. Majd ismét itllion, mint theologiai tanár, 
lankadatlan szorgalommal rendezte a püspöki könyvtárt, nemkülönben a káp 
talani levéltárt. Mély tudományt és nagyterjedelmi olvasottságot árul el „De 
Episcopatu Quinque-Ecclesiensií; irt 8 kötetes müve. Irodalmi érdemei miatt
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országszerte Doctus praepositus néven veit ismeretes. Meghalt 1832. évben, 
miután 57 évi kanonoksága jövedelmeit nagyrészt jótékonyság s irodalmi czélokra 
fordította.

Irodalmi téren m ködtek még: Urbánccz Károly, ki Jus Canonicum 
Universumot és Zsivits Mátyás, ki több kötetre terjed  Tlieoloyia Dogmaticát irt.

Esztcrházy gr. püspökkel a váczi egyházmegyéb l a pécsibe jött Benicsky 
Károly, ki itt theologiai tanár, kanonok és cardonai vál. püspökké lön. Az ujabbi 
id kb l említést érdemelnek llanolder János és Haas Mihály volt pécsi hit 
tanár. az el bbi jeles Hermeneuticát, az utóbbi Baranya és Becs leírását közölte. 
Amaz veszprémi, ez szatmári püspökké lön 1859. évbqn.

Haas utódja a theologiai tanszéken Sláby Ferencs lett 1816—66., ki mint 
dulini vál. püspök hunyt el 1893-ban.

A megyebeli növendékpapok kebelében 1861-ben irodalmi önképz kör, a 
papnevel  véd szentjér l „Szent Pál-társulat“ alakult, mely 35 év óta, a buda 
pesti növendékpapság magyar iskolája példáját követve, önálló dolgozatok és 
m fordítások által nemcsak tagjai irodalmi képzettségéi növeli, hanem a hazai 
irodalmi termékek számát is nem egy jeles m vel szaporítja.

Az intézet berendezéséhez tartozik :
a) A pécsi püspöki könyvtár, mely a történeti kútf k gazdagságát és nagy 

becsét tekintve, hazánk els  könyvtáraival vetekedik. Megalapítóját, a nagynev  
Klimó püspökben tiszteli, ki 1774-ben a püspöki lakban könyvtárt létesített, 
mely hazánkban az egyetemi könyvtár után els  nyilvánossági jelleg  könyvtár 
volt. Ámde Klimó elhunytával e könyvtár tetemes veszteséget szenvedett és 
nyilvános jellege is megsz nt, mig Ssepesy Ignácz báró püspök annak valódi 
ujraalapítójává lön.

  ugyanis a hittani s az avval kapcsolatos bölcsészeti tanfolyamok czél- 
jaira még 1830-ban fejedelmi b kez séggel (40 ezer frt költséggel) pompás épü 
letet emelt, a melyben kés bb a püspöki könyvi árt is elhelyezte, miután azt 
4000 kötél válogatott könyvvel gyarapította.

A most már szakszer en rendezett könyvtár 6 vaskos kötetre terjed  
név- és czimjegyzékkel és kényelmes olvasó-szobával rendelkezik a közönség 
számára.

A most nevezett f papokon kivül a könyvtár gyarapításához járult még 
a pécsi káptalan, mely 2 ezer kötetb l álló könyvtárát még a múlt században 
odaajándékozta s egyúttal tagjait mindenkorra kötelezni akarta, hogy összes 
könyveiket végrendeletileg a nyilvános püspöki könyvtárnak hagyományozzák.

Jelenleg e könyvtár körülbelül 30 ezer kötetet foglal magában és 2800 
frt t kével rendelkezik. Gondozása a hittanárok legid sebbjét illeti.

Ritkaságai közül csak keveset akarunk kiemelni, ilyen két legfinomabb 
pergamenre Írott latin szentirás a 14. századból; számos  snyomtatvány; négy 
kötetb l álló kincsdús eredeti oklevél-gy jtemény, melyet páratlan szorgalom-
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mal a tudós Koller prépost szedett össze és sajátkezüleg lemásolt. Egy remek 
misekönyv, mely Velenezében 1499. évben nyomatott a pécsi egyházmegye 
számára.

b) Ugyancsak Klimó püspök kezdeményezésére, még a múlt században a 
püspöki könyvtárhoz gazdagon felszerelt arany- és ezüst-éremtár is csatoltatott. 
Sajnos, hogy e ritka példányokkal b velked  és korrendben elhelyezett 
gy jtemény 1806. évben, a püspöki szék üresedése idején, ismeretlen tettesek 
által kiraboltatván több ezer forint érték  kincseit l megfosztatott. E veszte 
séget Szepessy, Seitovszky, Bésán és más jótev k adakozásaik által törekedtek 
pótolni s azóta éremtárunk ismét számos arany és ezüst példánynyal gazdagodott. 
Legújabban pedig 1891. évben Dulánszlcy Nándor ár. püspök több ezer frank 
érték , szaktudósok állal is ritka becs nek elismert gyüjteménynyel ajándékozta 
meg ez éremtárt. Jelenleg e gy jtemény a 4 ezret jóval meghaladja és te 
kintve a régi római és görög pénznemnek nagy számát és ritka példányait, 
nemkülönben azok korrend szerint, külön e czélra készült, szekrényekben való 
elhelyezését, hazánk hasonló éremtárai között bizonyára tekintélyes helyet vívhat 
ki magának.

Több száz darabból álló ásványgyüjteményt is csatolt Szepessy püspök az 
éremtárhoz.

II. A püspöki jogliczeuiu.

Városunk e kiváló fontosságú kulturális intézményének históriáját vázolva 
lehetetlen ama sz k keretek közt maradnunk, melyeket számunkra az imént 
lefolyt ötven év kijelöl. Magyarország középkori történelmének egyik fényes lapja 
az, a melyen a Nagy Lajos (1342—1382) király által Pécsett alapított „stúdium 
generale“ genezisének és közel két százados virágzásának töredékes adatai 
vannak megörökítve.

Keletkezése-, illet leg létesítésének ideje s egyéb körülményei fel l teljesen 
tájékozottak vagyunk. Annál s r bb homály borítja azonban további fennállásának 
történetét, s annál nagyobb bizonytalanságban leledzünk f kép e nevezetes 
szerepet játszott intézmény megsz ntének idejét illet leg.

A 12. és 13. században már Európának majd minden nemzete ily athe- 
naeumok, vagy mint azel tt az egyetemeket nevezni szokták, „stúdium generálók“ 
felállításának az eszméjével foglalkozik. A 14. század közepe táján pedig rövid 
id közökben létesült több ily a kor szellemének megfelel  f iskola. IV. Károly 
császár 1338-ban alapította a prágai egyetemet; 1365-ben nyilt meg a 
IV . Rudolf ausztriai hcrczeg s ennek fivére III. Albert által Pécsben létesített 
egyetem. Magyarország akkori kulturális viszonyai, a magyar nemzet ifjaiban 
észlelhet  lelkesedés és nemes vágy a magasabb tudományok m velése iránt, 
minek következménye volt, hogy már az elmúlt században »plerique ad majoréin 
eruditionis graduin eluctari cupientes iuvenes hungari, . . . Florentissima t m
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Galliae, et Italiae Allienaea certatirn inviserent«,1 mintegy elkerülhetlenné tették 
egy ezekhez hasonló f iskolának létesítését. Nagy Lajos tehát csak fejedelmi 
bölcseségének adta tanujelét akkor, mid n 1367-ben, vagyis két évvel a bécsi 
egyelem alapítása után, az Avignonban székel  V. Orbán pápához fordult, hogy 
az általa Pécsett alapított egyetemhez pápai helybenhagyását magadja. Ugyan 
ezen év szeptember havának 1-én kelt a jóváhagyó bulla, melynek tartalma 
majdnem szóról szóra megegyez a bécsi egyetem alapítását jóváhagyó bulla 
szövegével, a melyben a nagylelk  alapító minden kívánalmának — egynek 
kivételével — eleget tesz, elrendelvén egyúttal, »ut . . .  in laudata saepius 
civitate Quinque-Ecclesiensi . . . oinnes artes liberales, si Theologian* danas, 
 oceantur; vult praeterea, ut cum docentes, tnm studentes in dicta Academia, 
omnibus ii,s privilegiis et immunitatibus, quae eo tempore aliis Qeneralibus 
studiis concedebantur, gaudeant et utanturA1 * 3 A Iheologiai kar felállítását tehát 
V. Orbán Nagy Lajosnak sem engedte meg.3 Magyarországon els  volt a Vitéz 
dános esztergomi érsek buzdítására Korvin Mátyás által létesített, s II. Pál pápa 
1465. május 19-én kell bullájával jóváhagyott pozsonyi (Kardos i. m. szerint 
budai) egyetem, mely Iheologiai fakultással is birt. A pécsi egyetemen, daczára 
annak, hogy az alapítást helybenhagyó pápai bulla értelmében meg volt engedve, 
hogy a Theologia kivételével minden tudomány, azaz: a szabad m vészetek, a 
kánoni- és polgári jog, valamint az orvostan is el adassanak, mégis majdnem 
kizárólag csak jogi tudományok kultivállattak.

Az alapítást meger sít  bulla a mellett, hogy ugyanazon kedvezményeket, 
szabadalmakat és privilégiumokat biztosította a pécsi egyetem tanárainak és 
hallgatóinak, a min kkel az id t! más egyetemek is a pápák által fel voltak 
ruházva, világosan kimondja azt is, hogy mindig a pécsi püspök, szék üre 
sedés esetén pedig a káptalani helynök, legyen az intézet f direktora és cancel- 
lárja, ki egyúttal felügyelni tartozott az ott el adott tanokra és jogában volt 
az arra méltó egyéneknek, az el irt vizsgálatok után,4 bármely akadémiai 
czimet adományozni, kik aztán ez alapon fel voltak jogosítva bármely más 
egyetemen — anélkül, hogy újabb vizsgálatnak kellett volna magukat alávetniük — 
el adásokat tartani. Ezek mellett azonban gondoskodott a bulla arról is, hogy 
a tanárok megfelel  díjazásban részesüljenek. Kötelességévé tette ugyanis a

1 Kardosfalvy Kardos Alajos-Memoria studii generalis Quinque-Ecclesiensis (kiad. 1799.)1.1.
3 Kardos i. m. 3 sk. 1.
a IV. Rudolf és III. Albert osztrák herczegek a bécsi egyetem alapító oklevelében 

szintén kívánták volt a hilludományok eló'adásának az engedélyezésit, melyet azonban a 
pápa megtagadott. (Lásd dr. Ábel Egyetemeink a középkorban, 10. 1.)

4 Ezen a kandidátusoktól megkívánt vizsgálatok a czenzori tisztet vagy maga a püspök vé 
gezte személyesen, vagy pedig az   jelenlétében akadémiai szokás szerint az illet ' bizottságok 
teljesítették. Maga a doktorrá avatás szertartása is teljesen egybázias jelleg  volt, amennyiben 
székesgybázban ment végbe. (L. Haas Mihály. Gedenkbuch der E. freien Stadt Fünfkirchen 52 1.)
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királynak, hogy az általa alapított intézet tanárai számára ill  jövedelmeket 
biztosítson1, s kívánatosnak tartotta, hogy a tanároknak és tanítványoknak 
eredetileg engedélyezett privilégiumokat lehet leg újabbakkal is szaporítsa. 
Min k voltak e privilégiumok, arról biztos tudomásunk nincsen, minthogy az 
ezeket tartalmazó királyi oklevél elveszett, azonban aligha különböztek sokban 
azoktól, melyeket két évvel el bb Rudolf és Albert osztrák herczegek a bécsi 
egyetem tanárai-, tanulói- s ezek szolgáinak biztosítottak, hogy t. i. mindennem  
adó és vám alól fel legyenek mentve, és vétségeikért nem a közönséges városi 
hatóságoknak, hanem külön egyetemi törvényszéknek legyenek alávetve.1 2

A tanárok díjazásáról tehát a királynak kellett gondoskodnia. Tudomásunk 
van azonban arról, hogy a pécsi püspök is egyesek részére rendes fizetést 
állapított meg.3 * * Igv pl. Vilmos püspök Galuanus Bethini bolognai decretorum 
doctor és az egyetemen a ius canonicum tanárának fizetését 600 magyar arany 
forintban szabta meg, ezen lelül   és káptalana neki adományozták Iruch 
(Ürög) falut, illetve annak 70 arany forintra rugó jövedelmét, továbbá ama házat 
— és pedig utódaira is átörökíthet leg — melyben Pécseit lakot Az ado 
mányozást ugyan XI. Gergely pápa — kinek azt meg kellett er sítenie — 
Bethininek csak életnapjaira szorította, az ekként biztosított évi jövedelem, 
tekintve ama kor viszonyait, mégis igen tekintélyes összeget képviselt.1 Minthogy 
az egyetemen alkalmazott tanárok nagy része — minden valószín ség szerint 
idegen s az egyházi rendhez tartozó volt ugyancsak XI. Gergely pápa 1376. 
január 16-án kelt diplomájával ezeket az idegen egyházi javadalmasokat 5 évre 
felmentette a javadalmaikon való tartózkodás kötelezettségét l, kimondva egyúttal, 
hogy az e javadalmakkal járó jövedelmeket épp úgy húzhatják, mintha helyben 
laknának. Egy másik pápa. lehet, hogy IX. Bonifác, megengedte a pécsi püs 
pöknek, hogy a különben pápai kinevezésnek fenlartott pécsi Szt. János egyházi 
és a pozsegai Szt. Péter egyházi prépostságot, a pécsi egyetemen a ins canonicum 
és a ius civile egy-egy tanárának adományozhassa.6

1 Mint Kardos (i. m. 3. 1.) mondja: »Vutt denique, ut doctoribus, ac magistris con-
digna laborum stipendiä impertiatur Rex Aposlolicus, quod s i praestare neglexerit, Breve 
suuni Pontificium omni robore destituendwn deciarat.

3 L. Dr. Ábel i. m. 11. 1.
3 A tanárok jövedelmére vonatkozólag Írja Kardos (i. m 18. 1.) »Salaria etiem corum 

fuere pinguissima. Unus nobis fit exemplo Galuanus Bethini, Bononiensis Cívis, Decretorum 
Doctor, iu Academia Pentana Juris Canonici professor circa annum 1372. Hune sexcentos 
florenos aureos Hungaricos praeter victum, quem apud Wilhe'mum Antistitem habuerat, percipere 
quotannis soliturn fuisse, docetur Brevi Gregorii XI., ad eum dato, in quo factam ei per Wil- 
lielmum Episcopum, et Capitulum Pentánom villáé Iruch (hódié Üreg audit) et domus cuiusdam 
in Civitate Quinque-Ecclesiensi donationem confirmat.«

1 Katona a mult század vége felé azt 7200 frtra, Szalay József pedig (A magyar nem 
zet története. 1880. II. p. 337.) körülbelül 20,000 forintra becsülte. (L. Dr. Abel i. m. 12. 1.)

6 L. Dr. Ábel i. m. 13. 1.
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Az egyetemen el adó professorok nevei, egykorú adatok híján, el ttünk 
teljesen ismeretlenek. Az egy Galuanus Bethini kivételével, egynek neve maradt 
fenn. Mathias Bellas Baranyamegye leírását tartalmazó m vének IV. kötetében 
egy akadémiai professorról tesz említést, a ki a mohácsi ütközetben a 300 
ifjúval együtt küzdött és esett el. Nevét azonban nem jegyezte fel.1

Ezek után nem csodálkozhatunk a felelt, hogy az egyetem csakhamar 
virágzásnak indult, s a hallgatók nem csupán e hazából keresték föl nagy szám 
mal, hanem messze idegenb l is versengve seregeitek ide »sub Minerváé signa.« 
Hogy mily nagy volt az itt egybegyülni szokott hallgatóknak a száma azt teljes 
apodiktitással megállapítanunk nem lehel. Szerdahelyi Gábor állítása szerint 
(Ghorographia celebriorum Ungariae urbium, pag. 209.) megütötte körülbelül 

. a kétezerét. Ha nem is bizhatunk teljesen ezen, s a tanulók számára vonat 
kozó egyébb adatok hitelességében, annyit azonban minden valószin séggel 
állíthatunk, hogy igen tekintélyes volt e szám.

Hogy meddig állott fenn ezen egyetem, mely Magyarország minden más 
egyeteménél nagyobb virágzásnak örvendett, azt csak hozzávet leg állapíthatjuk 
meg. Megsz ntének idejére nézve historikusainknál több féle következtetéssel 
találkozunk ugyan, azonban mindeme számítások szerfelett kétes érték ek. 
Némelyek szerint csak Korvin Mátyás koráig állott fenn. E nézetet azonban 
meggyöngíteni látszik a »codex expensorum el perceptorum Regiorum sub 
Uladislao II. actorum«, a hol 1494-re vonatkozólag a következ k olvashatók: 
»Die Mártii ad relationem Bradach Scholar ibus scholae major is Quinque-Ecclesi- 
ensis dali FI. 111. Item diversarum scholarum scholaribus dati2 FI. 1.«, a mikb l 
következtethet , hogy ez universitas Mátyás kora után is fennállott még. Mások 
ismét abból a körülményb l, hogy a mohácsi ütközetben háromszáz pécsi tanuló 
elesett azt következtetik, hogy az intézet ez ideig tartotta fenn magát. Istvánffy 
Miklós állítása szerint az egyetem még II. Lajos halála után is egész 1543-ig 
fenn állott, s t tanulóinak száma ez id ben meghaladta a kétezret, a mi min 
den esetre az intézet életrevalóságának legfényesebb bizonyítéka. Hogy ez évben 
sz nt e meg végkép az intézet, vagy pedig — mint azt Toldy és Fehér állít 
ják — 1547-ben, minden kételyt kizárólag nem tudjuk; azonban Frakn i és 
Szalay indokolása folytán valószín bbnek látszik, hogy az 1543-ik esztend ben 
sz nt meg.

1543-tól egészen 1694-ig f iskola Pécseit nem volt. Ez évben Széchenyi 
György esztergomi érsek jezsuitákat telepített Pécsre s az   vezetésükre bízta 
az általa ekkor alapított gimnáziumot. 1773-ban e rend eltöröltetvén, egyideig 
még a jezsuita atyák tanítottak, mig végre 1785-ben 11. József által az intézet 
akadémiai fokra emeltetett. Ez id ben körülbelül 600 hallgatója volt. Facultas 
iuridica, facultas philosophica, archigymnasium regium és classes grammaticales

» L. Kardos i. m. 20. 1. o. jegyz. 
2 Kardos i. m. 22 s. k. 1.
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beosztással b írt; vagyis: két fakultással biró f iskolája, gimnáziuma és gram- 
maticalis osztályai voltak.1

Az ekként kiegészített és akadémiai jogokkal felruházott intézet azonban 
e század elején Gy rbe tétetett át, a honnét 1785-ben került ismét vissza 
Pécsre. Nemsokára Szepessy Ignácz báró megszerezte intézete számára fels bb 
helyr l a nyilvánossági jogot is. Áldozatkészségének legfényesebb tanujelét azon 
ban akkor adta, mid n fels bb helyr l jöv  egyszer  felszólításra, a bölcsészet i- 
hez jogi tanfolyamot is csatolt. A bölcsészeti tanfolyam, mint nyilvános intézet 
1881-ben, a jogi pedig 1888-ban nyílott meg. 1

Szepessy az általa alapított intézetet minden id kre biztosítani kívánván, 
f úri meczenáshoz ill  b kez séggel gondoskodott annak fentartásár l. E czél- 
ból Baranyamegyét l megvásárolván 80000 v. frton remete szt. Pál rendjének 
teljesen elhagyatott kolostorát, azt rövid id  alatt 100000 v. frt költséggel átala 
kította. S az ekként átalakított monumentális épületben helyezte el mindkét 
tanfolyamot, és a lyceum állandó alapjául 100500 p. frtot teli le, melyhez még 
egy 16000 p. frton felszerelt könyvnyomdát is csatolt.

A bölcsészeti tanfolyamban 6, a jogiban 4 tanár m ködött. Az 1835-ik 
évi aug. 8-án kelt és   felsége I. Ferdinand auszlr. császár és apóst, magyar 
király által azon évi aug. 27-én jóváhagyott alapítványi oklevél szerint a böl 
csészeti tanfolyamban 4 pécs-egyházmegyei papot és 2 zircz-czisterczi rendül, 
a jogiban pedig egy egyházmegyei papot, 2 czisterczita rendüt és egy világi 
egyént alkalmazott és kívánt a jövend ben is alkalmaztatni. A pécs-egyházme 
gyei papok és a világi tanár kinevezési jogát magának és utódjának tartván 
fenn, a czisterczita rend ek kinevezését a rend apátjának engedé át, a fels bb 
hatóságot a felügyeleti jog illetvén meg csupán.

A mi a tanárok díjazását illeti, az ama kor követelményeinek megfelel - 
leg lön az alapító levélben megállapítva.1 2

A pécsi püspöki Szepessy-léle tanintézet, illetve Szepessynek e nagyszer  
alapítványa, mely a bölcsészeti és jogi tanfolyamot foglalta magában, az 1836. 
országgy lésen hazai törvényeink közé is beczikkelyeztetett. A XXIV. t. czikk 
szavai a következ k: „Hálaérzéssel fogadják az ország rended négyest káró 
Szepessy Ignácz pécsi püspöknek a közjó el mozdításában bizonyított munkás 
tevékenységét, melynél fogva Pécs városában tulajdon költségein bölcselkedést és 
törvénytanító intézetet állított fel; mely jeles és követésre méltó alapítványt Ú 
Felsége kegyelmes megegyezésével örök emlékül törvénybe iktatjuk.11

Az uj intézet csakhamar virágzásnak indult, mint azt a hallgalóknak már 
kezdetben is szép száma bizonyítja.

1 L. Kardos i. m. 24. s k. 11.
2 Az alapító levél ide vonatkozó passzusait lásd a magy. kir. jogakadémiák és jog- 

lyceumok története 267. s köv. 1.
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A püsp. lyceum prodirectorai voltak egész 1848—1849-ig: Némethy Já 
nos, Kelemen József, Aigl Pál, Nagy János székesegyházi kanonokok és Jónás 
József czimz. kanonok.

Tanárok a jogi tanfolyamban : Jónás József pécsegyliázm. pap; Radenich 
Ferenez világi; Manyin Károly cist. r . ; Winkler Engelbert c. r . ; Trenker 
Fercncz c. r . ; Török István c. r. és Billeey Lambert c. r.

Tanárok a bölcsészeti tanfolyamban: Schneider Gáspár dr. pm. pap; 
Kleiszner Sebestyén pm. pap: Vagovits Bertalan c. r . ; Ihász Gábor o. r. : 
Jankó János pm. pap ; Plitzncr Lörincz dr. pm. pap ; Haas Mihály dr. pm. 
pap (utóbb szathmári püspök); Farkas Gergely c. r . ; Kunszi Tamás c. r . ; 
Rudics Dénes dr. c. r . ; Horváth László dr. pm. pap; Liebhardt Lukács dr. 
c r . ; Germán József pm. pap; Feszti Károly pm. pap.

A hallgatók száma:
1833. évben a két jogi osztályban 50

=» bölcs. 210
1838. » jogi » 96

bölcs. » 205
1843. * jogi » 74

» » bölcs. » 215
1848. » » jogi » 80

» » bölcs. » 176 tanuló volt.
események folytán a jogi tanfolyami bizonytalan id re meg-

sz nt, s t 1851-ben a bölcsészeti 2 osztályt is be kellett szüntetni, a mid n 
ez a már létez  pécsi 6 osztályú gimnáziumba olvasztatott. A nagy gimnázium 
igazgatóját és a 4 fels bb osztály 6 tanárát a pécsi püspök nevezte ki. A ta 
nárok a Szepessy-alapítványból díjaztattak.

Ezen id  óta 1865-ig az intézet igazgatói és tanárai az egyházmegye ré 
szér l a következ k voltak:

Igazgatók: Jónás József kanonok, Germán József d r , Kajdy Imre dr. 
pm. papok.

Tanárok: Schneider Gáspár dr., Germán József dr., Feszti Károly dr., 
Dobszay Antal dr., Baán József dr., Kajdy Imre dr., Alagits Antal dr., Gan 
zer János, Konner Károly, Molnár József, Trixler István, Szeredy József dr., 
Pctrovits Ferenez, Márton Márton.

Girk György pécsi püspök, hogy a hajdan virágzó, de a mindent meg 
zavaró és átalakító körülmények folytán beszüntetett jogi tanfolyam megnyitá 
sát lehet vé tegye, és ezáltal Pécs városa és vidékének érdekeit is el mozdítsa, 
1863-ban a zircz-cziszterczi renddel szerz dést kötött, melynél fogva Rezu- 
csek Antal zirczi apát az egész f gimnáziumot az évenként viselend  költségek 
kel együtt a cziszt. rend nevében átvette ; viszont a cziszt. rendnek a Szepessy- 
alapítványból évenként 1400 pforintnyi összeg biztosíttatott. Ezen szerz désnek
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fels bb helyen történt meger sítése után a nevezett püspök a szükséges lépése 
ket azonnal megtette, hogy a jogi tanfolyam az újabb igényeknek megfelelnie" 
visszaállíttassék.

Az 1865. évben   Felsége aug. 2-án 65.415. sz. a. kelt legfels bb hatá- 
rozmánya folytán a pécsi püsp. jogliczeum ugyanez év október havában újból 
megnyílt. Mint nyilvános közintézet ugyanazon jogokkal lön felruházva, mint a 
kir. jogakadémiák, s t ezen legfels bb határozmánvban még az intézet tanárai 
nak díjazására vonatkozólag is a kir. jogakadémiákkal való paritás elve jut ki 
fejezésre.

1865. évt l 1874-ig, ép úgy mint a kir. jogakadémiákon, három évig tar 
tott a jogi kurzus. Ez évben a jogakadémiák jog- és államtudományi karokká 
alakulván át, annak megfelel leg a pécsi püspöki jogliczemnon is a 4 éves tan 
folyam lépett életbe. Az intézet tanárainak kinevezési jogát az alapító püspök 
utódai gyakorolják.

Igazgatók : Feseti Károly dr., Pollálc Ncp. János dr. és Szercdy József dr. 
kanonokok.

Tanárok : Szercdy József dr., Werner Rudolf dr., Szele Andor dr., Kuncz 
Ignácz dr., Antal Gyula dr., Mutschcnbachcr Viktor d r , Koharits Károly dr., 
Lechner Gyula (segédtanár), Szigetit Nándor dr., Cholnoky Imre dr., Lukács 
Adolf dr., Daempf Sándor dr.

Jelenleg az inLézet prodirektora: Szercdy József dr.
Tanárai: Mutschcnbachcr Viktor dr., Bors Emil dr., Schaurck Bódog dr., 

Kosutány Ignácz dr., Kopcsányi Károly dr., Miliálffy Ern  dr., Frie.dl Ká 
roly dr., Kasza József dr., Rézbányái János, Wajdits Alajos dr.

Az intézet hallgatóinak száma:
1867/8-ban 96 
1868/9-ben 135 

1869/70-ben 107 
1870/1-ben 118 
1871/2-ben 100

Ily arányban váltakozott a hallgatók száma a legújabb id kig.
Van kebelében 3 ösztöndíj: egy Herczeg Schaumburg-Lippe és két Jó- 

nás-féle.
Az intézet vagyonát képezi: a lycoumi épület és templom, a nyilvános 

püspöki könyvtár és lyceumi nyomda. Ezen felül van Pécs városánál kamatokra 
adott 195000 frt t kéje. Miután azonban az esedékes kamatok a mai követel 
ményeknek meg nem felelnek, az id szerinti kegyúr a megyés püspök tetemes 
összeggel járul ezen kulturális intézetünk fentartásához.1)

*) A zirczi apát a kikötött évi 1400 irtot 1872-tó'l elengedte.
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F gimnázium.

III. A cziszterczi rend kath. f gimnáziuma.
A török hódoltság szomorú napjaiban Pécsett is, mint az ország mindazon 

helyein, melyekre a török véres keze sulyosodolt, az igaz hit világával kialudt 
a tudományé is.

1543-ban a régi Pécs megsz nt élni. Polgárai, papjai, tanítói tan it ványa 
ikkal együtt elvesztek vagy elmenekültek. A jezsuiták meg, kik a nagy kata 
sztrófa után egyedül bátorkodtak az anyagi és erkölcsi romlás e színhelyét felke 
resni, élet ket az elhagyatott, kisértetésnek kitett néhány kath. hiv  lelkének 
megmentéséért koczkáztatták, a tudományok terjesztésére azonban nem nyílt 
alkalmuk.

Azonban Pécs 1686-ban alig szabadult meg a törökökt l, a Jezsuiták 
azonnal összekapcsolják a lelkészkedést a tanítással.

Prentaller és Bitévi, kiket a török uralom utolsó éveiben — a hagyo 
mány szerint — jutalmul azért, hogy a basa leányát meggyógyították, a város 
ban megt rtek, a rend és egyesek által segélve, telkei vásárolnak, s azon helyen, 
hol most a belvárosi elemi iskola áll, szerény hajlékot emelnek, mely lakhelyül 
és iskolául szolgál. De csakhamar sz k lesz ezen épület tanároknak, tanulók 
nak ; megfelel  épület emelésér l gondoskodnak tehát. Széchényi György gróf, 
esztergomi érsek siet segitségökre. A rendház és collegium emelésére 50000 
frtnyi alapítványt tesz le, melyet I. Lipót 1699-ben meger sít és 1702-ben 
Görcsöny falu adományozásával gazdagít.

Megvolt tehát az alap a társház és collegium emelésére, mégis csak 
1724-ben foghattak hozzá az építéshez és 1732-ben adhatták át rendeltetésének. 
E késedelem nem a jezsuitákon múlt.

Az alig feléledett Pécs csakhamar ismét a sír szélére jutott. Majd a ku- 
ruczok sarczollák meg, majd a császáriak zsoldjában lév  ráczok törtek a vá 
rosra s hallatlan kegyellenséggel gyilkoltak, raboltak, romboltak, gyújtogattak. 
A jezsuiták háza és temploma nem égett ugyan le, de a vad düh teljesen le 
rombolta és kifosztotta. A rendlagok közül három életét vesztette, a többiek 
sebekt l borítva menekültek Szigetbe. Mindent újra kellett tehát kezdeniük. 
Valóban a tisztelet és csodálat érzelmeivel kell adóznunk a rend lelki nagysága, 
kitartása és buzgalma iránt, mid n látjuk, hogy ily csapások után, a helybeli 
püspök Nesselrode er szakoskodásai daczára, — ki mig élt, ha az építést nem 
is, de azt megtudta akadályozni, hogy az uj rendház és collegium két emeletes 
legyen, — megteremtik a tudomány, e mai napig fenálló díszes csarnokát és 
mellette még ujjáalkotják, feldíszítik az Isten tiszteletére a török mecsetet is.

A rendház és collegium a város f terén fekv  kétemeletes diszes épület, 
mely a templommal egy merész ivén nyugvó folyosó által volt összekötve. 
Ezen épületben nyerlek lakást a tanárok és helyezték el a kezdetben 4 kés bb 
6 osztályú gimnáziumot.
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A rend szervezetében rejl  életer  és tagjainak vallásos buzgalma és tudo 
mányos képzettsége egy-két év alatt benépesíté és oly virágzásra emelé e tan 
intézetet, hogy nem is félszázados m ködésük után idegen kezekre bízatván, 
annak szelleme, jó hírneve csak lassan kezd alább szállani.

1773-ban ugyanis a jezsuita rendet eltörülték. Templomait, iskoláit és 
birtokait lefoglalták, a rendtagok különféle egyházmegyébe léptek s mint lelké 
szek, vagy tanárok nyertek alkalmazást.

Pécsett a gimnázium 3 évig még az   vezelésök alatt maradt, de az 
1776/7-iki iskolai évt l kezdve alig találunk a tanári karban egy-kett t közülök. 
Az 1776/7-iki évben Pécs f igazgatói kerület központja lesz; a gimnázium Mr. 
f gimnázium czimet nyer s állami kezelés alá jut; a tanárokat Pest szab. kir. 
város »Procerum suffragio« választják, de a király er síti meg. Ezen évben 
a f igazgató Niczki Kristóf gróf, ki azonban nem Pécsett, hanem Sopronban 
lakik. Az igazgató Faicser Ferencz, czimzetes kanonok, volt jezsuita. Tóth 
Wolfgang, helyettes director, az aesthetika 1. professora pécs egyházmegyei pap. 
Az aesthetika II. tanára Schwürtzl Zsigmond piarista. A grammatika I. tanára 
Csonka János, világi. A grammatika II. tanára Baldl József, volt jezsuita. A 
grammatika III. tanára Weissengruber Károly, világi. A parva csak 1777. 
márczius 8-án nyert tanárt Kardos Miklós, világi személyében; addig a princzi- 
piával (grammatika III.) volt egyesítve.

1784-ig nem történt lényegesebb változás: a pontosan vezetett naplóból 
kit nik, hogy a tanintézet tudományos értéke, a fegyelem, a buzgó vallásos 
szellem s ezekkel együtt jó hírneve régi nagyságában maradt.

1784. julíus 6-án érkezett meg Pécsre II. Józsefnek a tanintézetek re 
formjára vonatkozó rendelete. Mily szellem hatotta át e rendeletet a magyarság 
és a vallás iránt, egy-két pontjából is kit nik.

1. §. Az 1784. év nov. 1-t l egy fiú sem vehet  fel a latin iskolába, ha 
németül olvasni és Írni nem tud.

12. §. A ki ösztöndíjat kap s nem tudja a német nyelvet, az köteles azt 
minél el bb megtanulni.

16. §. A gimnáziumban 3 év elteltével a latin nyelv német nyelven ta- 
níttassék.

6. §. A lelkigyakorlatok megszüntetend k ; a havi gyónások negyedéven 
kéntiekre szállítandók le ; a Mária-egyesületek és társulatok feloszlatandók ; az 
akadémiai szent beszédek elhagyandók ; a tanszakoknak és az iskolák véd szent 
jeinek ünnepei eltörlend k stb.

8. §. A nyilvános tánczmulatságok- és színi el adásoktól a tanulóifjúság 
vissza ne tartassák.

A jezsuiták, mint szerzet, már nem léteztek, e rendelet szellemüket is ki 
akarta  zni az iskolából.

11
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De ez csak részben sikerült. Az igazgató és tanári kar hazafisága és vallá 
sos érzülete enyhítette a kártékony hatást, amennyiben igyekeztek némileg át 
hidalni az  rt, mely az el bbi és a tervezett uj iskola között — hogy úgy 
mondjuk — egy pillanat alatt támadt.

A hanyatlást azonban meg nem akadályozhatták, mely mindig bekövetke 
zik, ha er szakos rázkódás zavarja meg az összhangot, melynek a tanár meg 
gy z dése s legszentebb érzelmei és az eljárását szabályozó fels bb rendeletek 
között léteznie kell.

Különben tanintézetünknél egyéb küls  körülmények is járulnak a szín 
vonal sülyesztéséhez. 1785-ben a Gy rb l Pécsre helyezett jogakadémia kiszorí 
totta a gimnáziumot kényelmes otthonából és különböz  helyeken kényszerítette 
zselléreskedni ; a tanári kar kiválóbb tagjai az akadémiában nyertek alkalma 
zást ; a II. József rendelete állal úgy is meglazult fegyelmet, az akadémikusok 
példája tovább bontogatta. Bizonyítja ezt azon botrányos eset, mid n a tanu 
lók majális alkalmával egy szentet ábrázoló szobor fejét letörték és ezzel tekéztek.

Ezen botrányos tény volt az egyik oka, hogy az akadémiát 1802-ben 
Pécsr l Gy rbe visszahelyezték. A l igazgatóság is az Akadémiát követte, s t 
a gimnázium is elveszti f gimnázium czimét, bár osztályainak száma és tanárai 
maradnak. Régi díszes és alkalmas helyiségét, a jezsuita kollégiumát sem nyeri 
vissza, mert ezt meg kaszárnyának, kés bb kórháznak használják.

. Ily állapotban marad a gimnázium 1803-ig, s úgy látszik, legalább a 
fels bb tanhatóságnak nem a legnagyobb megelégedésére, mert a f igazgató, 
Paintner Antal 1813. április havában felelvén a márczius havi jegyz könyvre, 
a többi között igy nyilatkozik: »Mire nézve örvendek, ha mint reményiem, a 
legközelebbi tanévben a cziszterczi atyák fogják átvenni a pécsi gimnáziumot, 
hogy végre Isten irgalmánál fogva megszabaduljak a sok kellemetlenségt l, 
melyeket nekem utóbbi években halmozott mennyiségben okoztak.«

i Paintner f igazgató ezen reménye 1815-ben teljesült. A pécsi gimnáziumot 
átadták ugyan a cziszterczi rendnek 1813-ban, de a tanszékeket tényleg 
csak az 1816/6-ik iskolai évt l tüllhetlék be a rend tagjai. A kir. ado 
mánylevél értelmében ugyanis a rend szabadon választhatott a pálosok, 
dömések és jezsuiták házai közölt. A választás az utolsóra esett. Ez azonban 
oly rossz karban volt, hogy még a javítások és átalakítások vezetése végeit 
Pécsre küldött 2 rendtag Horváth Dániel és Pákozdy Román is Király József 
pécsi püspök vendégszeretetére volt utalva.

Közel egy év kellett, hogy a rendház és gimnázium használható álla 
potba jöjjön. 1814. november 7-én történt meg az ünnepélyes beiktatás. Paintner 
igazgató mint királyi biztos, a tanuló ifjúság és a magas vendégek el tt lelol- 
vasá a királyi adományozó levelet és átadá Horváth Dániel házt nök és igaz 
gatónak a kulcsot és pecséteket. Erre Horváth Dániel és Dréta Antal zirczi 
apát tartottak emelkedett beszédeket, végre — mint Aigl Pál szemtanú
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mondja — Király pécsi püspök »az   szokott komoly és nyomatékos szónok 
latával teszi fel a koronát az ünnepélyre.«

A jezsuiták templomát, Mária Terézia 1780. jan. 21-én kelt diplomája a 
városnak adományozta, azon kikötéssel, hogy: »A tanuló ifjúság ájtatosságait 
minden id ben, és pedig nem kegyelemb l, hanem  t megillet  joggal végez 
hesse és a plébánosi isteni tiszteleti cselekmények is úgy osztandók be, hogy a 
tanuló ifjúságnak elégséges ideje és helye maradjon nevezett templomban, és 
egyik a másikat ne akadályozza.« Ezen templom, mely mint említettük a rend 
házzal egy ivezel által össze volt kapcsolva, 1815. október 17-én kelt fels bb 
intézkedés folytán szintén a cziszterezi rend birtokába jutott és 1817. április 
25-én át is vette, de már 1820-ban Dréta zirczi apát a város kérelmére 
plébánia-templomul ennek visszaadta, szerz désileg biztosítván a rend tagjai 
számára is mindazon jogokat, melyeket a Mária Terézia-féle diplomának 8. §-a 
a tanuló ifjúságra nézve kiköt.1

1816/e-ik iskolai évt l kezdve a teljes 6 osztályú tanintézetet a cziszt. 
rend tagjai látják el és csakhamar ismét virágzásra emelik. Mig pl. el bb a 
tanulók száma átlag 364, addig 1817-t l—1852-ig átlag 450 tanuló láto 
gatja évenkint a tanintézetet. Az említett id  alatt legkevesebb tanuló volt 
1822-ben t. i. 439 s legtöbb 1841-ben: 492. Az egyes osztályok átlaga ez: 
I. gramatikában 40, II. gram. 89, III. gram. 76, IV. gram. 67, I. humani- 
orában 65, II. bum. 63.

A gimnáziumi igazgató az elemi iskolák felügyeletét és a czenzori tisztet 
is végezte.

Miként teljesítették a cziszterezi rend  tanárok hazafias és vallásos köte 
lességeiket mint magyarok és mint szerzetesek s mily közbecsülésnek örvendet 
tek, mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy mid n Szepessy lynácz báró, Pécs 
szent élet , nagy tudományu, hazafias püspöke Pécsei a bölcsészeti és jogi tan 
folyamokkal megajándékozó, a fdozóíiai tanfolyamban a vallástan és magyar 
nyelv, a jogiban a statisztika és természetjog tanszékeit, V. Ferdinánd király 
által 1835. aug. 27-én szentesített alapító oklevelében, jogilag e rend tagjainak 
biztosította, s t habár fizetés kr l és lakásukról is   gondoskodott, kinevezésük 
jogát mégis teljesen a zirczi apátnak engedte át. A filozófiai tanfolyam mint 
nyilvános iskola 1833-ban nyittatott meg s egész 1848-ig zavartalanul teljesí 
tette fontos és áldásos hivatását. Az említett id  alatt a jogot 1560, a bölcsé 
szetet 3128, a gimnáziumot 6475 tanuló látogatta s évenkint átlag a jogban 
104, a filozófiában 195, a gimnáziumban 405 ifjú nyert kiképezlelést.

1848-ban a szabadságharcz a csatatérre szólította az ifjúságot, a jogi 
tantermek kiürültek, még a theologiai és filozófiai tanfolyamok hallgatói is meg-

1 I. Ul s. onto Cistercionsium in praefata Ecclosia, ad B. M. V. Purificatám nuncupala 
Divina quaecunqun omni lempore peragere et absolvero possit, atque ex eo Eidern s. Ordini 
Cist, in eadein Ecclesia cousus perpetuus non precavius, séd de iure eompetet.

11*
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ritkultak. A jogi tanfolyamot az 1848/9-ik iskolai évben meg sem nyitották; a 
filozófiai megnyittatott ugyan, de inkább hasonlított magán-, mint nyilvános tan 
intézethez. Tanulóinak száma 197-r l 39-re apadt, kik legnagyobb részt növen 
dékpapok voltak; még a gimnázium is megérezte az izgalmak e napjait. Mig 
a tanulók száma 1848/9-ben 492 volt, 1849/50-ben 224-re, a következ  évben 
208-ra sülyedt. Katonai er szak a czisztercziek rendházát és vele kapcsolatos 
gimnáziumi helyiségeket kórháznak foglalta le; a rendtagokat és tanulókat 
kiparancsolta, úgy hogy az otthonuktól megfosztott tanárok kényszerültek egy- 
ideig szétszórva magán házakban vonni meg magukat, mig a megyés püspök 
a meglehet sen üressé lett lyceumi épületben adott számukra lakást. Ugyanide 
helyezték a gimnáziumi osztályokat is. A szabadságharcz elnyomása után behoz 
ták a Tliun-féle tanrendszert, mely szerint a vidéki jogakadémiák eltörülleltek, 
a filozófiai osztályok pedig a gimnáziummal egyesítteltek. A gimnázium csak 4 
vagy 8 osztályból állhatott, amaz 6, emez 12 tanár és egy igazgató által 
vezetve. Az 1851/52-ik tanévben a cziszt. rend 6 tagjával tehát csak 4 
osztályú kis gimnáziumot nyithatott meg, s igy Pécs városa azon veszélynek 
volt kitéve, hogy grammatikai osztályokat végzett gyermekeit más városba kell 
küldenie.

Azonban a prímás, ki ekkor még a pécsi egyházmegyének is adminisz 
trátora és a Szepessy-féle alapítványnak véd je volt, már okt. 2-án meghagyja, 
hogy a lyceumot 4 fels bb osztályú gimnáziummá alakítsák át. Okt. 4-én ez 
ügyben a város képvisel i, a püspöki helyettes és az algimnázium igazgatója 
gy lést tartanak, hol a 4 fels  osztályban az el adások megnyitását okt. 20-ára 
t zik ki. A végleges egyesítés 1851. nov. 28-án hajlatik végre, mid n Juhász 
Norbert cziszt. r. algimnáziumi igazgató a hivatalos iratokat átadván, az egész 
8 osztályú gimnázium vezetését Jónás József kanonok veszi át.

Az egyesítés módozatait a prímás 1851. okt. 31-én 3217. sz. a. kelt le 
iratában olyképen állapítja meg, hogy az 1851—52-iki tanévt l kezdve a f  
gimnáziumban 6 tanár és az igazgató a pécsi egyházmegye, s hat a cziszt. r. 
részér l alkalmaztassék; amazok 750 p. frtra emelt fizetésüket a Szepessy-féle 
alapítványból húzzák, emezek ellátásáról a zircz-cziszterczi apátság gondoskodik.

így maradtak a viszonyok egész 1803-ig, mid n Girk György pécsi püspök 
és Bezutselc Antal zirczi-apát ápr. 29-én új szerz désre léptek.

Visszanyervén ugyanis a nemzet önrendelkezési jogát, a tanügy terén is 
megindúllak a reformok. A gimnáziumnak 8 osztálya megmaradt ugyan, de 
lényegesen megváltozott tanrenddel, és a vidéki jogakadémiák felállítása meg- 
engedtetelt.

A cziszt. rend is visszanyerte régi hajlékát.
Itt volt tehát az ideje, hogy a Szepessy-féle alapítvány visszaadassék egyik 

f rendeltetésének, s a gimnázium vezetése is egységesebb szervezetet nyerjen.
Csakhogy nagy nehézségek el tt állott a két t pap!
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A Szepessy-féle alap magának a jogi tanfolyamnak a modern igényekhez 
szabott költségeit sem tudta födözni, annál kevésbé a gimnázium 4 fels  osz 
tályának terhét is viselni. A zirczi-apát meg — 1848—49-ben elvesztvén nö 
vendékeit és képzelt misés papjai közül is többet — oly kevés rendtaggal 
rendelkezett, hogy többi gimnáziumaiban is részben világi taner ket kellett 
alkalmaznia; ehhez járult, hogy pécsi rendháza kórházi és laktanyai czélokra 
átalakítva, s igen megrongálva és a 8 osztály s hozzátartozó múzeumok be 
fogadására sz k volt; költséges átalakítás és építkezés vált tehát szükségessé.

De a nehézségeken gy zött a hazafias áldozatkészség és Pécs városa iránti 
jóakarat.

A zirczi apát — az 1863. ápr. 29-én kötött szerz désben — elvállalja 
az egész 8 osztályú gimnázium fentartásának terheit s megígéri, hogy ha el bb 
nem, az 1865/6-iki tanév kezdetén a visszanyert rendházat múlhatatlanul meg 
újítja, kib víti és felszereli, de kiköti:

a) hogy azon négy egyént, kiket a lyceum- és jogakadámiához kellene 
kineveznie, a gimnáziumnál alkalmazhassa;

b) ezek számára a Szepessy-féle alapból járó díj a pécsi háznak évenkint 
fizettessék k i ;

c) mivel a 8 osztályú gimnáziumot most még nem láthatja el telje 
sen rendi taner kkel, a megyebeli papságból alkalmazott tanárok továbbra is 
megmaradjanak, kik jelenleg élvezett fizetésöket a rendt l fogják nyerni.

d) A természellani gy jtemény a szerz dés tartamára használat okáért, 
de teljes visszatérítés kötelezettsége mellett, átadassék.

e) Joga a Szepesy-féle alapítványhoz sértetlenül fönmaradjon és föntar- 
tartassék és a szerz dést l visszaléphessen akkor, mid n a tanrendszer a ko 
rábbi szerint, tehát az alapitó szándékát legalább megközelit leg meg fogna 
változni.

E szerz dés szentesítése után a rend azonnal megkezdette az építkezési 
munkálatokat és a kit zött id re 63000 frt költséggel, a felszerelést nem is 
számítva, a díszesen restaurált, uj lécs házzal és a rajztermet, múzeumokat, 
s 3 osztályt magába foglaló 2 emeletes szárnyépülettel b vült intézetet rendel 
tetésének átadta.

Az 1865/6-iki iskolai év már ezen újjá született régi gimnáziumi épület 
ben nyílt meg. A tanári kar ez id ben igy volt szervezve: Kajdy Imre dr. 
pécs-egyházmegyei pap, igazgató; Konner Károly, p. e. m .; Márton Márton, 
p. e. m .; Trixler István, p. e. m .; Petrovics Ferencz, p. e. m .; Szalay Alfréd 
dr., házf nök; Tóth Fercncz, Laszczik Bernárd, Tipold Özséb, Bures Antal, 
Inczédy Dénes, cziszt. r . ; Bokor Ferencz, Bermüller Ferencz vil. tanárok. A 
következ  évben Kajdy Imre és Konner Károly plébánosok lettek s igy az igaz 
gatóság is Szalay Alfréd személyében a rend kezébe ment át. Márton Márton 
1867-ben, Trixler István 1868-ban, Petrovics Ferencz 1874-ben váltak meg az
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intézett l; helyüket cziszterczi rendtagok foglalták ugyan el, de csak 1889 t i 
kezdve van a rend azon helyzetben, hogy kivéve a rajztanárt és tornatanárt, 
minden tanszéket cziszt. r. tanárokkal láthat el.

Kiegészítésül, a 63-iki szerz dés végrehajtására nézve, megemlítjük még, 
hogy a Szepessy-féle alapból a rendnek járó 1600 Irtot, a város és a püspök 
kérelmére, a zirczi-apát 1873. nov. 28-án a jogakadémia költségeinek pótlására 
engedte át; a természettani szertár egy részét 1867-, az egészet 1872-ben minden 
hiány nélkül szintén visszaszolgáltatta.

1865-t l 1893-ig lefolyt 28 év alatt a tanintézet küls  viszonyaiban épen 
úgy mint bels  fejl désében, rázkódlatásoknak vagy élettevékenységét lényegé 
ben módosító különös behatásoknak nem volt kitéve. Története beleolvad ha 
zánk közoktatásügyébe; fejl dése lépést tart közoktatásügyünk általános emel 
kedésével. Ezért nem részletezzük ezen 28 év történetét, csak néhány száraz, 
de beszédes adatot említünk fel és az utolsó tanévben volt állapotát érintjük 
röviden.

28 év a la t t :  
az 1. osztályba beiratott 2397 tanuló, átlag 86 évenkint

II. 1876 » » 67 »
III. * » 1712 61 »
IV. » » 1509 » » 54
V. » 1508 » » 54 »
VI. » » 1252 » » 45 »

VII. » 1129 » 40 »
VIII. » » 977 » » 35 >

I—VIII. osztályba beiratott 12360 tanuló, átlag 442 évenkint.
Legnagyobb volt a tanulók száma 1867/8. évben, mid n 604 és legkisebb 

1872/3-ban, mid n 332 tanulója volt az intézetnek. Ezen er s csökkenést két 
ok szülte; egyik, hogy az I. osztályba 1871/2-ben fels bb rendeletre csak 50 
tanulót lehetett felvenni, másodszor azon áramlat, mely a reáliskolák felé terelte 
az ifjúságot.

Azon tanulók száma, kik bizonyítványt nyertek 28 év alatt, 11437-et 
tesz, — átlag évenként 409. A meghalt, kimaradt vagy vizsgálatot nem tett 
tanulók 7'47%-ot adnak. Meghalt összesen 53 tanuló, vagyis 0-428%. Legna 
gyobb volt a halálozás (5) 1869/70-ben, egy sem halt meg 1875/6-, 1885/6-, 
1887/8-, 1888/9- és 1889—90-ben.

A bizonyítványt nyert nyilvános tanulók közül római és gör. kát. volt 
84-42°/o> gör. kel. l ’26°/°, ev. ref. 1'22%, ev. ágost. 132%, izraelita l l -78%,

Az els  érettségi vizsgálat 1852. szept. 18-án tartatott Sterne Ferdinand 
f igazgató elnöklete alatt. 1852—1865-íg, tehát 14 vizsgálatra jelentkezett 414 
tanuló, kik közül kitüntetéssel 34 — 9-88°/o — egyszer en 231 — 67-15%, — 
szerzett oklevelet, inig 79 — 22-96% — részint visszalépett (41), részint meg 
bukott (38).
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1866-tól 1893-ig, vagyis az utolsó 28 érettségi vizsgálatra megjelent 
936 tanuló, kik közül kitüntetéssel tett éretségit 127 (13.58%) s egy vagy több 
tantárgyból bukott 150 (16-02%).

Mid n a gimnázium régi otthonába visszatért, — kivéve a tanári- könyv 
tárt és a természetrajzi múzeumot, melyeknek alapja meg volt vetve — a többi 
szertárakat, lehet mondani, úgy kellett megteremteni, még pedig rövid id  alatt, 
hogy a követeléseknek megfelelhessenek. Ez csak úgy volt eszközölhet , hogy 
a tanintézet kegyura a zirczi-apát a tandíjakból befolyt összeget egészen a 
beszerzésekre engedte át, s minden más kiadást a szerzet pénztárából födözött.

A könyv- és szertárak állapotát az 1892—93-iki isk. év végén a követ 
kez  adatok tüntetik föl.

Tanári könyvtárban van : önálló szakmunka 2734 mü, 3431 db.; folyó 
irat 18 mü, 636 drb.

Az ifjúsági olvasó könyvtárban, mely legnagyobb részt a tanulóknak ezen 
czélra befizetett pénzéb l szereztetelt, van 2330 kötet.

Az ifjúsági segélyzö könyvtár áh 981 drb. tankönyvb l.
A természettant szertár rendelkezik 528 drb. eszközzel 729.8 frt értékben.
A vegytanhoz van 202 vegyiszer és 94 drb. eszköz.
A természetrajzi szertár leltár felmutat 351 db. kép és mintát, továbbá 

az állattanhoz 5458, a növénytanhoz 4914, az ásványtanhoz 1436 számot.
A földrajzhoz van 81 db. (érkép, földgömb, stb.
Az érem és régiségtárban 2233 db. van leltározva.
A szabadkézi rajzhoz 327 rajzminta, a mértani rajzhoz 106 drb. sodrony-, 

fa-, gipsz slb. minta szolgál taneszközül.
A történelmi régészeti stb. képgy jtemény 59 darabból áll s az iskola 

termek falait ékesítik.
Két ifjúsági egyesület virágzik. Egyik az önképz -kör, a másik az ifjúsági 

segélyzö egyesület.
Az Önképzö-kört 186%-iki iskolai évben alapította Kajái Imre akkori 

igazgató. Elnökei voltak 186%-ban 7iokor Ferencz, 186%—188%-ig Vcrböczy 
István, 188% és 188%0-ben Mészáros Amand, s azóta Zalay Mihály tanárok. 
1873-ig az önképz -kör tagjai mind a négy fels  osztály tanulói lehettek, és 
munkálatukat nyomtatásban nyilvánosságra bocsájthafták. Ezóta, fels bb rende 
letre, csak a VII. és Vili. osztályú tanulók lehelnek m köd  tagok és a jutalmat 
nyert pályamunkákat, meg a birálalot kiállt egyébb dolgozatokat a kör levél- 
fára  rzi. Azonban e változott körülmények között is az önképz -kör mindig 
valódi melegágya volt az önképzésnek, csiráztatója, fejleszt je a tehetségnek. 
A múlt iskolai évben (189%) a 8 pályam vön kivül 79 dolgozatot nyújtottak 
be a kör tagjai, melyek közül 49 a bírálók érdemesnek találtak arra, hogy a 
levéltárban meg riztessék. A kör vagyona 189%. év végén 730 frt 78 kr. 
volt, melyeknek kamatai folyóiratokra, legnagyobbrészt pályadíjakra fordíttatik.
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A kör által kit zött pályadijakon kivül, évenkint nemes vetélkedésre serkenti a 
kör tagjait a »Pécsi nemzeti kaszinó« által Széchényi emlékére 1860-ban 
alapított 4 aranyos és Verb czy István — Deák Ferencz emlékére szánt — 
1 aranyos pályadijja.

Mily kegyelettel és szeretettel viseltetnek a kör iránt volt tagjai, egy-két 
adat is fényesen igazolja. így 1886. május 5-én, mid n a kör 25 éves fennál 
lásának jubileumát ünnepelte az alapitó és a kör kés bbi tagjai 240 íortos 
alapítványt tettek azon czélból, hogy ennek kamatja — 2 arany — »jubileumi 
pályadij« czimen az Önképz -kör tagjai önmüvel  buzgalmának fokozására 
fordittassék. 1882-ben tek. Lukrics István kir. törvényszéki biró úr, azon 
alkalomból, mid n a tanintézetb l való távozásuknak 25 éves jubileumára a 
volt iskolatársak összejöttek, 100 frtott gy jtött közöttük — és két 50—50 frtos 
pályadijat t zött ki; a múlt évben pedig Buday Béla mérnök úr és iskola 
társai emlékeztek meg a körr l, mid n 10 éves összejövetelükön 50 frtos 
pályadijat t ztek ki Verb czy István volt oszlálytanáruk és az önképz -kör 
volt elnökének nevéhez f zve; ugyan  k a segélyz -egyesület czéljaira is 
50 irtot ajándékoztak.

A tanulótársi szeretet és az általános emberbaráti érzületnek már a gyer 
meki szívben való felkeltése, s szegénysorsu tanulóink anyagi lámogatása czél- 
jából Szalay Alfréd dr. igazgató 1869-ben if'j. segély zo egyesületet alapított. A 
tanuló ifjúság fdlérei, kegyes jótev k adományai az egyesület vagyonát 1892— 
93-ik év végéig 4434 frt 16 krra emelték. E t ke kamatai, a tagok havi díja 
(10 kr.), a nem alapítványi természet  évi segélyadományok — pl. a pécsi ta 
karékpénztár 50 frtja — 2 részre osztva fordíltatik segélyezésre, t. i. iskolai 
könyvekkel és ruhanemüekkel segélyeztetnek a szegény tanulók. Az 1892—93. 
tanévben a segélyz  könyvtárból 550 darab tankönyv és 281 darab szótár for 
gott a tanulók kezén; téli ruhákra 28, tavasziakra 32 tanuló kapott kisebb- 
nagyobb segélyt 359 frt 60 kr. erejéig.

22 év alatt e kett s jótékonyságra kiadott összeg 3819 frt 98 krt tett, 
tehát évenkint 173 frt 64 krt.

Végre azon ösztöndíj-alapítványokat említjük föl, melyeknek kamatait a 
pécsi kath. gimnázium tanulói élvezik.

I. A Pécs szab. kir. város által kezelt alapítványokból:
1. A Szedlmayer-féle 45 frtos ösztöndíjt élvezi 8 tanuló, összesen 360 irtot.
2. A Makay-féle 40 » > » 6 » » 240
3. A Hadnagy-féle 20 » » » 3 > » 60
4. Az Erreth-Gilming-f. 45 » » 1 » » 45
5. A Farkas-Ratkó-f. 42 » » » 1 » * 42
6. A Gebauer-féle 80 » » » 1 » » 80

827 frt.
7. Ezeken kivül Pécs szab. kir. város a házipénztárból a körülmények szerint 

8—10 szegény tanulót részesít 20—20 írt segélyben.



169 —

II. A pécsi nagys. f tiszt, káptalan által kezelt alapítványokból:
1. Tulok-féle 50 frtos öszlöndíjt kap 7 tanuló, összesen 350 frt — kr.
2. Miskolczi-f. 38 frt 55 kros » » 6 » » 291 » 30 »
3. Paffán-féle 25 frtos » » 6 » » 15Ó » — »
4. Peth -féle 20 » » » 12 » » 240 » — »
5. Kclernen-f. 50 » » » 2 » s> 100 » —
6. Kapuváry-f. 15 frt 75 kros » » 2 » » 31 > 50
7. Juranics-f. 21 frtos » » 1 » » 21 » —
8. Pasits-féle 100 » » » 1 » » 100 » — »
9. Gotlliebovics-f. 77 frt 50 kr. » » 2 155 » — »

1398 frt 80 kr.
Ez intézetben Inczédy Dénes igazgató vezetése alatt jelenben a következ  

tanárok m ködnek: Szegedy Fiilöp, Nemes Tivadar, Barbarics Róbert, Zalay 
Mihály, Ágh Timót dr., Légár Hugó, Frácscr Albert, Mócs Szaniszló dr., Buzássy 
Ábel, Magdics Gáspár, Bitter Illés, Károly Ignácz, Csolconay Zsigmond cziszt. r. 
áldozó-papok ; Soóstó Gyula és Ilemmcrich Károly világiak.

IY. A pécsi állami föreáliskola.

A pécsi reáliskola mögött aránylag elég hosszú mait áll, a mennyiben els  Állami röreái. 
osztálya már 1857. évi október 1-én nyílt meg, a mi annál inkább számba 
veend , mert a reáliskolai intézményt csak a forradalom lezajlása után, a Thun- 
rendszer hozta hazánkba s egész Magyarországnak id  szerint els  reáliskolája, 
a pozsonyi is csak 7 évvel el bb, vagyis az 1850/1. tanévben jött létre.

Ugyanis a bécsi kormány nem zárkózhatott el a kor követelményei el l s 
pártolta, el mozdította az iskolák fölállítását, aránylag czélszerüen szervezte 
fejlesztette is azokat annál is inkább, mert tudta, hogy az iskola a legalkalma 
sabb hely, honnan a nemzeti szellemet elnyomhatja s az elnémetesedést legsike 
resebben terjesztheti. A protestáns intézetek, s t némileg a katolikus szerze 
tes-rendek által fönlartott iskolák is, habár nem kerülhették ki teljesen a bécsi 
kormány beavatkozását, de mégis bizonyos passiv ellenállást tanúsítottak s a 
hazafias szellem melegágyai lettek. Egészen természetes tehát, hogy a kormány 
részint a kir. kegyuraság alatt álló úgynevezett kir. kath. gimnáziumokat kerí 
tette hatalmába, részint egészen uj iskolákat állított. így vonult be hazánkba a 
reáliskola, melyet e szerint kett s czél hozott létre: a gyakorlati pályákra való 
el készítés szüksége s a germanisatio befolyása a társadalmi középosztályokra.

A tanítás formája természetesen német volt. 1849-ben megjelent az 
„Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich11, me 
lyet 1850-t l kezdve Magyarországba kötelez lcg hoztak be és csak azon is 
kola tarthatta meg nyilvánossági jogát, mely annak szabályaihoz alkalmazkodott.

Az Entwurf több dologban tér el a régi szervezett l. Ugyanis behozta a 
tanításba a szakoktatást, miáltal lassan el készíti az oktatás intenzivebb voltát, 
továbbá a humanistikus gimnázium mellett fölállítja a praktikus ezéloknak szol-
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gnló reáliskolát s így behozla a nevelésbe a dualisztikus irányt. Nemkülönben 
fontos azon intézkedése is, hogy mindkétrendü középiskolában két tagozatot 
állít föl, t. i. al- és f gimnáziumot, illet leg al- és f reáliskolát, melyek mind 
egyike némileg különálló befejezett egészet képez.

A teljes reáliskola hat évfolyamból s igy mindegyik tagoznia 3—3 osz 
tályból állolt. Minthogy azonban az Entwurf állal tervezett reáliskola czélja : 
1. általános m veltségei adni a klasszikus nyelvek tanítása nélkül, 2. középfokú 
el képzést nyújtani a loldmives, iparos és kereskedelmi pályákra s azonkívül 
3. még el készíteni a fe's  technikai iskolákra, azért a 6 és 3 osztályú intéze 
tek mellett voltak még 4, s t csak 2 osztályú, mintegy a népiskola betet zé 
séül szolgáló reáliskolák is.

A pécsi reáliskola alapítása alkalmával 3 osztályú alreáliskolának tervez 
tetett, s valóban 1857-ben megnyílt az els , 1858-ban a második, 1859-ben 
pedig a harmadik osztálya. Tinin Leó közoktatási miniszter már 1851-ben 
kimondotta, hogy a közoktatásnak a katoliczizmus szigorúan vallásos nézetét l 
kell áthatva lennie, s ennek megfelel en az intézetek élén majdnem mindenütt 
papok állanak, igy tehát az itteni reáliskolánál is és pedig 1857-töl 1860. jan. 
1-ig Dobszay Antal dr. akkor tájt pécs-belvárosi plébános, 1860-tól pedig 
Szauter Antal, tanítóképz i igazgató tanár. De nemcsak az igazgatók voltak 
papok, hanem az intézet egész jellege és iránya is teljes katolikus volt, daczára 
hogy a más vallásu tanulók száma már az els  években is 10 —15%-ot tett 
s e szám folyton növekedett.

Nagy bajt okozott az épület kérdése. Ugyanis ez intézet, mint az külön 
ben minden akkortájt keletkezett iskolában történt, nem kapott külön, saját 
czéljainak megfelel  épületet, hanem a régi belvárosi népiskolában nyert ideig 
lenes szállást. Két tanévet töltött a reáliskola e helyen, a harmadik tanévben 
kiszorult az elemi iskolából s a Hunyady-utczai volt apáczazárdában régi, ódon, 
barátságtalan épületben kapott — újra csak ideiglenes — otthont. Mid n kés bb 
I. i. az 1870—71. tanévben a már id közben államivá lett intézetben megnyílt 
a negyedik osztály s a jelentkez  tanulók nagy száma miatt párhuzamos 
osztályokat is kellett nyitni, a városi hatóság ideiglenesen úgy segített a bajon, 
hogy a Malom-ulcza egyik magánházában, körülbelül 10—12 pereznyi távol 
ságban az anyaintézelt l, bérelt egynéhány szobát s oda helyezte az új osz 
tályokat, nagy kárára a fegyelmezés és tanítás egyöntet ségének.

Belátta ez állapot tarthatatlanságát maga a városi tanács is s megvette a 
reáliskola Hunyady-utczai épületének t szomszédságában lev  izraelita népiskolát 
s összekötvén a két épületet, megint ideiglenes otthont adott a mindinkább nö 
veked  intézetnek. Tiz évig szorongott itt az ifjúság sötét, sz k, részben nedves 
teimekben; a szertárak is gyarapodtak ugyan, de a drága szereket sem czél- 
sz.erüen felállítani, sem a romlástól, pusztulástól megóvni nem lehetett, csínról, 
szépészeti kellékekr l szó sem lehetett, mikor még a hygienia legelemibb köve 
telményeinek sem lehetett eleget tenni.
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Végre az 1881/2. tanév alatt beállott a fordulat s hosszú tervezgetés után 
fölépült a mostani reáliskola és pedig a réginek helyén olyképen, hogy a zárda 
épületet egészen lerombolták s az építés alapjából indult, a volt izraelita nép 
iskola épületét pedig lényeges javítások s álalakílások segélyével az uj szárny 
nyal összekapcsolták s összhangzatba hozták. Tény az, hogy a régi állapotokkal 
szemben az uj épület nagy javulást jelez, a tantermek elég tágasak, elég köny- 
nyen szell zteth k és teljes szárazuk, a szertárak tágas, kényelmes helyiségeket 
kaptak, de megmaradt az épületnek kél sarkalatos hibája, melyeket orvosolni 
lehetetlen, t. i. el ször az, hogy az intézetnek nincsen saját tornahelyisége, 
hanem kénytelen az 5—6 pereznyi távolban fekv  városi tornacsarnokot hasz 
nálni, a mi különösen téli vagy es s id ben igen alkalmatlan és koczkára teszi 
a tornatanítás kedvez  hatását; a második hiba pedig az, hogy a folyosók kes 
kenyek és részben nem elég világosak, úgy hogy nappal is gáznak kell égnie. 
Különösen érezhet  e hátrány es s id ben, mid n a tanulók az órák közti szü 
netekben nem mehetnek le az udvarra, a keskeny folyosóban pedig alig tud 
nak mozogni.

Igaz ugyan, hogy mikor az épület átalakítása tervbe vétetett, a tanulók 
száma mélyen a 300 alatt maradt s így e hiány nem volt annyira érezhet , 
mint ma, mikor az ifjúság száma 450-re emelkedett.

Id közben az osztályok száma — párhuzamos osztályok nyitása követ 
keztében — 8-ról 11-re emelkedett s ekkor kit nt, hogy a tantermek száma 
nem elegend  s pótló építkezésre lesz szükség. A városi hatóság teljes készség 
gel eleget tett fölvállalt kötelezettségének s a Zrinyi-utc-zára es . magában 
véve igen tetszet s toldalék épülettel segített a bajon, de ennek következtében 
az iskola most kett  helyett három épület összelorrasztásából áll, a mi na 
gyon nehezíti a tanulók áttekintését, illet leg a megkívánt szigorú fegyelemnek 
fentartását.

Visszatérve ezek után az intézet történetének vázolására, fontos mozzanat 
azon változás, mely az oktatás nyelvében beállt. Ugyanis az 1860. évi nov. 
22-én kelt kanczellári leirat visszaállítja az iskolákban a magyar nyelv használa 
tát, és igy a pécsi reáliskolában is az 1861/,;. tanévben már a magyar nyelven 
folyt a tanítás, kivéve a szabadkézi rajzot, melynek tanára osztrák származású 
lévén, kezdetben egy szót sem tudott magyarul, és csak kés bb a 70-es évek 
felé tanulta meg némikép nyelvünket.

Ezen intézkedést kiegészit leg 1862-ban a felügyeletben is változás állott 
he s az eddigi csász. kir. iskola tanácsosok helyébe magyar származású 
tankerületi f igazgatók léptek, s többé mi sem gátolta a reáliskolákat, hogy a 
nemzeti érzület melegágyai lettek.

Intézetünk csendesen, de biztosan fejl dött mindinkább tért hódítva s 
körébe gy jtve a városi és megyei lakosság értelmes középosztályának fiait, a 
a mint ezt világosan bizonyítják a következ  statisztikai számok. Már fönállása
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els  évében 50 tanuló látogatta az iskolát s ezen szám állandóan növekedett, 
úgy, hogy pl.

az 186%. tanévben már 158, 
az 1866/6-dik évben 213, 
s az 186%0-dikben 232 tanuló 

iratkozott be, daczára, hogy az intézet még csak 3 osztályú alreáliskola volt.
Egészen természetes tehát, hogy mikor az alkotmány visszaállításával s 

az önálló magyar minisztérium kineveztetésével minden téren a munkásság 
föllendült, közóhajjá vált azon már régebben nyilvánult törekvés az eddigi 
városi alreáliskolát állami jelleggel teljes f reáliskolává fejleszteni. Az akkori 
visszonyok kedvezLek e törekvésnek s egy évi alkudozások után 1870. évi 
juliu-s havában létrejött az állam és Pécs városa közt azon szerz dés, mely 
alapját vetette a mai áll. f reáliskolának. E szerz dés értelmében Pécs város 
hatósága arra kötelezi magát, hogy az iskolát alkamas épülettel ellátja, azt 
saját költségén jó karban tartja, gondoskodik a füt  anyagról, s els  felszerelésé 
hez egyszersmindenkorra 2000 írttal, állandó föntartásához pedig évi 4000 
írttal hozzájárul. Viszont a közoktatási kormány az intézetet teljesen állami keze 
lésbe veszi, azt a többi föreáliskolákhoz hasonlóan szervezi, az igazgatót s a 
tanárokat enmaga kinevezi s fizeti, föntartván azonban a városnak azon jogát, 
hogy négy tanszék betöltésénél  t illesse a hármas kijelölés joga.

E szerz dés alapján az 1870—71. tanévvel az állami f reáliskola megkezdte 
pályafutását s megnyílt a 4-dik és fokozatosan az 5. és 6. osztály. Ekkor meg 
kezd dött a rohamos fejl dés s nemcsak a város és megyéb l, hanem távol 
vidékekr l is idesereglett az ifjúság s a népesedés oly nagy volt, hogy évr l- 
évre több párhuzamos osztályt kellett nyitni. A tanulók száma 232-r l az 
1870—71. tanévben 325-re, az 1871—72. évben 445-re s az 1872—73. 
évben 523-ra emelkedett. Ez 126% növekedés, a mi úgyszólván páratlan az 
intézetek történetében. Az 1869—70. tanévben megnyílt az els  párhuzamos 
osztály, s az 1873—74. tanévben ezek száma már ölre növekedett oly- 
képen, hogy még a 4-dik osztályt is párhuzamosítani kellett s az els  osz 
tályhoz nem egy, hanem két (B. és C.) párhuzamost kellett nyitni.

Ekkor azonban a reáliskolák életében lényeges változások történtek. Az 
1873—74. tanévig a tanítás nagyban és egészben véve a Thun-féle Organisations 
Entwurf szerint folyt, most azonban mindinkább azon törekvés nyilvánult, hogy 
mindazon tantárgyakat, melyeknek nincsen szorosabb értelemben vett képz  hatá 
suk, hanem inkább csak gyakorlati czéloknak szolgálnak, a tanítás tervéb l ki 
hagyni s a reáliskolát oly irányban átalakítani, hogy a modern nyelvek alapján 
s a természettudományok segélyével oly formális képzést nyújtson az ifjaknak, 
mint azt a gimnázium teszi a klassikai tanítás alapján.

Ezen irányváltoztatásnak nemcsak az volt a következménye, hogy a tan 
terv teljesen megváltozott, hanem az is, hogy az eddigi 6 osztály helyett a reál 
iskolai tanfolyam 8 osztályra terjesztetett ki, s hogy ezentúl minden, reálisko-
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lát végzett tanuló, ha tanulmányait fels , egyetemi rangu iskolában (m egyetem 
bányász-akadémia, stb.) folytatni akarta, érettségi vizsgálatot tartozott tenni. 
Ezen átalakulások az 1876/7. tanévben nyerték betet zésüket, a mennyiben 
ekkor nyílt meg el ször a pécsi reáliskolában a 8-ik osztály.

Ezen a reáliskolákat alapjukban megváltoztató intézkedések, továbbá azon 
ellenséges magatartás, melyet az akkori közoktatási kormányhoz közelálló tan 
ügyi körök a reáliskolai oktatás ellen tanúsítottak s melylyel ezen intézetek el 
törlésén munkálkodtak, továbbá azon specziálisan a pécsi reáliskolát érint  
egyenetlenségek, melyek az akkori tanári karban keletkeztek s kifelé is érez 
het kké váltak, megingatták azon szeretetet és bizalmat, melylyel a közönség 
ez iskola iránt eddig viseltetett s a tanulók száma rohamosan apadni kezdett, úgy 
hogy pl. az 1876/7. tanévben csak 352, az 1878/9. 265, az 1881/2. tanévben 
233, s t az 1884/5. tanévben már csak 200 növendék jelentkezett fölvételre ; 
ekkor azonban beálit a fordulat, már a következ  évben 228 s azóta állandóan 
minden évben több és több tanuló jelentkezett, 1890/1 tanévben már 414, 
azután 419, 430 s végül a most folyó 1893/4-ik tanévben a beirt nyilvános 
tanulók száma 446-ra szaporodott.

A bizalom visszatérésének okai nemcsak abban keresend k, bogy a f ben 
és tagjaiban rekonstruált tanártestület sympathiákat tudott költeni, s az intézet 
nek visszahódította régi barátait, hanem f képen abban, hogy az uj középiskolái 
1883. XXX. tötvényczikk véget vet a bizonytalanságnak, biztos törvényes ala 
pot ad a reáliskolának s egyenrangúvá teszi a gimnáziumokkal, továbbá a latin 
nyelvb l teend  pótló érettségi vizsgálat segélyével megnyitja a reálikola növen 
dékei el tt az egyetem minden fakultását, az egy theologiát kivéve, melyben a 
a görög nyelv ismerete is szükséges.

Még jobban el mozdította a reáliskolák ügyét a közoktatási Miniszternek 
1887-ben kezdeményezett azon inlézkedése, melylyel magába a reáliskolába is 
behozta a latin nyelvnek, mint rendkívüli tantárgynak tanítását, s igy lehet vé 
tette, hogy a jogi és orvosi pályára szándékozó ifjak már reáliskolai tanuló 
korukban rendszeresen és ingyen el készülhessenek az említett pótló érettségi 
vizsgálatra.

A fentebb említett statisztikai adatok kiegészítéséül álljanak itt még a 
következ  számok: az 1878—79. tanévt l a múlt 1892—93. tanév végéig ter 
jed  15 tanév alatt a beirt 4476 tanuló közt vallásra nézve volt rém. kath. 
2597, gör. kath. 3, gör. kel. 33, ág. ev. 148, ev. ref. 111, izraelita 1584. 
Mint látható, a protestáns felekezetekhez tartozó tanulók számaránya megfelel 
a Baranyamegyében lakó ág. ev. és ev. ref. hivek számának; viszont a gör. 
kel. tanulók száma elenyész en csekély, ha tekintetbe vesszük a megye keleti 
részében lakó szerbek és sokáczok nagy számát. Ezen aránytalanság oka azon 
körülményben keresend , hogy e nemzetiség értelmisége sokkal alacsonyabb 
lévén, fiait ritkábban küldi középiskolába, és ha küldi is, inkább a gímnáziumo-
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kat keresi föl, mert hiszen gyermekeib l nem mérnököt avagy orvost, hanem 
els  sorban pópát s legfeljebb ügyvédet akar nevelni. Ha végül a róm. katho- 
likusok számát — 58% — az izraeliták számával — 35% — összevetjük, 
kit nik, hogy az utóbbiak er sebben vannak képviselve, mint azt az ezen fele 
kezetekhez tartozó hívek számából következtetni lehetne. Ennek oka részint 
helyi, részint pedig általános országos tényez kben keresend . Ugyanis a pécsi 
kát. f gimnázium kai. alapítványi jellegénél fogva izr. vall. tanulót rendszerint 
csak akkor fogad be, ha a kát. vall. tanulók elhelyezése után még nincs 
betöltve a törvény szabta maximális szám, a mi csak a legritkább esetben 
történik, s igy a tudományt szomjazó izr. ifjúság természetszer leg az áll. 
felekezetnélküli középiskolát keresi föl.

De érthet vé teszi ezt azon országosan tapasztalt jelenség is, hogy az 
izraelita tanulók nagy százaléka egynéhány osztály elvégzése után a kereskedelmi 
tehát kiválóan gyakorlati pályára lép s igy több hasznát veszi a reáliskolai mint 
a gimnáziumi tanulmányoknak.

Ugyancsak az említett 15 tanév alatt szül iknek illet sége szerint a tanu 
lók eloszlása következ  volt:

p écsi................................ 1947.
bárány a m e g y e i ........... 1209.
somogyi .............................  470.
t o l n a i ............................. 256.
bácsbodroghi.....................153.
horvát-szlavonországi • • • 127.
pest m egyei...................  57.
z a la i ...............................  52.
osztrák és bosnyák . . . .  46.

végül a maradék vagyis 159 tanuló 27 különböz  megyére esik; megjegyzend  
azonban, hogy az erdélyi megyékb l egyetlen egy tanuló sem kereste föl a 
pécsi reáliskolát.

Mint ezen összeállításból látható, a tanulók 43%-a Pécsre, 27%-a Baranya- 
megyére esik, s igy a létszám 70%-a a mi gyermekeinkb l lelik ki. E körül 
mény világosan mulatja, mily fontos kulturális tényez  a reáliskola Pécs, illet leg 
Baranya megye szellemi életében. De befolyást gyakorol Somogy, Tolna és 
Bácsmegye, de még Szlavónia és Zala megye m vel désére is. Az iskolai 
statisztika számarányai tehát szintén igazolják azon gyakran hangoztatott állí 
tást, hogy Pécs a Dunántúlnak els rangú kulturális góczpontja.

Jelenleg Dischka Gy z  igazgató vezetése mellett a következ  tanárok és 
hitoktatók m k dnek ez intézetnél: Gerecze Péter dr. Hékingcr István, Kálmán 
Miksa dr., Kiss József, Kosztka György, Körösi Henrik, Maksay Zsigmond, 
Mike Géza, Paulay Ödön, Péter János, Requinyi Géza, Skoff Fercncz, Szem k 
Antal dr., Szirtes Jgnáez, Zsámár Lajos, Rath man n Román, Perls Armin dr., Bo- 
lyarits Szvetozár, Jeskó Lajos, Papp Zsigmond és Simacsck Alajos énektanító.
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V. A pécsi püspöki tnnitó-képzö.

A pécsi tanitóképezdc már a múlt század végén fönálloü és mint kiiálvi 
intézet egész 1828-ig egy igazgatói min ségben m köd  tanár vezetése alatt 
szolgálta a népiskolai tanügyet. A növendékek nemzetiségre nézve magyarok, 
németek és horvátok voltak, s az ország különböz  Vidékeir l, s évenkint 
körülbelül 40-en látogatták az inlézetet. A módszertanon kivid az ének- és 
zenében, az orgonálásban is gyakoroltattak és gyakorló helyiségül a fölanodával 
egybekapcsolt zeneiskola szolgált. Ezen id ben az oktatás mindig május 1-én 
kezd dött, és három hónapon át tartott; ennek öltökével a módszertanból, 
zene- és énekb l megtartatván a vizsgálat, az illet  tanítójelöltek nyomtatott 
bizonyítványokkal ellátva az intézetb l elbocsáltattak. Ezen tanitóképezdének 
utolsó tanára Szigvárt Vincze volt, aki mint a f elemi iskolák igazgatója is 
több éven át m ködött; de 1822-ben el rehaladott kora miatt megérdemelt 
nyugalomba vonulván, helyébe a f igazgatóság állal a f elemi iskola tanítói kar 
egyik tagja lön kinevezve. Ez mint említve volt, május hó 1-én megkezdé a 
képezdei tanfolyamot a f gimnáziumi igazgató vezetése alatt: de alig fejeztetvén 
be a tanév, fels bb helyr l érkezett rendeletre 1828-ban a pécsi tanitóképezdét 
bezárták minthogy a tanulmányi alap pénztára kiürült és ennélfogva az intézet 
föntartására szükséges fizetések Pécsváradon eszközölhel k nem voltak. Erre a 
budai kir. helytartótanács oly értelm  rendeletet bocsátott ki, hogy a kik a 
tanítói pályára óhajtanak lépni, azok valamelyik f elemi iskolánál tegyenek 
vizsgálatokat az el irt tantárgyakból. Ezen rendelet érvényben maradt 1881-ig, 
mid n a halhatalan emlék  négyesi Szepcssy Ignácz báró, "pécsi püspök 
a tudományok és népnevelés ügyének nagylelk  mecénása Pécsett saját költ 
ségén 4 tanárral ellátott tanitóképezdét alapított, mi által terjedelmes egyház 
megyéjében a tanítók kiképezietésér l, és vallás-erkölcsi nevelésér l atyailag 
gondoskodván, — a népnevelés ügyének hasznos szolgálatokat tett.

A tanító-képz  1881-ben megnyílott, s igy egyike hazánk legrégibb e 
nem  intézeteinek. Els  tanárai a gimnáziumi igazgató vezetése alatt voltak: 
Jankó Jánoa, Mcndlik János, Szigvárt Ignácz és 17// Ignácz. A tanfolyam 5 
hónapig tartott. Virágvasárnapján kezd dött és szeptember végén végz dött. A 
harminczas években képesített tanítók száma 880. A 40-es években már csak 
124-en lettek képesítve valószín leg azért,- mert ekkor már a rendes 2 évi kursus 
jött gyakorlatba. Ugyanis Szcpcssyncl utóda a pécsi püspöki széken Scilovszky 
kér. János, 1841-ben az intézetet fejlesztend , annak rendes két évfolyamúvá, 
való átalakítását elrendelte, m ködését figyelemmel kisérte és a szorgalmas nö 
vendékeknek ösztöndíjakat ajándékozván, ekként az intézet emelésére kiváló 
gondot fordított.

Az 1848—49-iki mozgalmas években az intézet megsz nt. A fegyverek 
zajában minden háttérbe szorult, igy a népnevelés s az ezzel kapcsolatos tanító 
képzés is. Hiánya mihamar érezhet  lett s annak visszaállítását hangosan 
sürgették.
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A császári kormány azonban nem akart hallani e közóhajról, s a növekv  
tanító-hiányon úgy vélt segíthetni, hogy 1855, 6, 7, 8-ban Pécsett tanitóképesít  
magánvizsgálatokat tartatott azok részére (férfiak és n k), a kik a tanítói 
pályára hivatást éreztek s arra el készültek.

Az absolut kormány rendszernek sötét oldalát képezi a magyar nemzeti 
ségnek elnyomása és idegen német nyelvnek el térbe helyezése. A pécsi tanító- 
képezdének hivatalos nyelve a magyar volt, de a bécsi minisztériumnak 1855. 
márez. 13-án 16646. sz. alatti intézkedése folytán a magyarországi tanító 
képz kben mind az ügykezelés, mind pedig az egyes tantárgyakra nézve a 
német nyelv használata rendeltelvén el, ezen intézkedés hatálya a Pécsett 
tartott képesít  magánvizsgálatokra is kiterjeszletett. így történt, hogy az 
említett magánvizsgálatok anyakönyve magyar helyett németnyelven szerkesztetell, 
az oklevelek németül állíttatlak ki és azok a kik ilyenre igényt tartottak, csak 
az esetben kapták kézhez oklevelüket, ha politikai maguktartását hivatalos 
bizonyítványnyal igazolni tudták.

Bármily er s megpróbáltatásoknak volt is kitéve ezen id ben Pécsett a 
tanítóképzés, lanférfiaink hazafias feladatuk megoldásában hiven megálllák 
helyüket és következetesek maradtak azon forró óhajtás keresztül vitelében, 
hogy a pécsi tanító-képz  hamvaiból feltámadjon.

Hogy a sokak óhaja teljesült, Girlc György akkori pécsi püspöknek köszön 
hetjük. Sok utánjárás eredményeként 1855. deczember 14-én az intézet felélesz 
tése kimondatott. Ugyancsak   kezdeményezte a képz  javára a gy jtést, 
melynek eredménye 20,000 irtot megközelít  összeg volt, mely els  sorban van 
hivatva az intézet költségeinek fedezésére.

Az intézet 1856. október 15-én újból megnyílt.
A helyiségek az uj alapító levél szerint a Pécs városi f elemi iskola-épü 

letben voltak. 1868-ban nyerte tulajdonképeni otthonát a lyceumi épületben.
Kül- és belszervezetében egészen megifjadott tanítóképezdébe igazgatóul 

Dobszay Antal pécs-belvárosi plébános, képz  tanárnak pedig Szauter Antal 
székesegyházi karkáplán neveztetett ki, miután ez utóbbit a megyés püspök 
saját költségén Bécsbe küldötte, hogy ott az uj tanmódszerrel megismerkedhessék. 
Mendlih Ágoston a hitoktatással, Schusztcr Antal, papnöveldéi alkormányzó a 
szépírás tanításával, Schmidt Péter székesegyházi orgonista a zene- és P filf 
Máté városi rajztanár a rajz és mértan tanításával leltek megbízva. Mendlik 
János a paedagogia helyett a számtant vette át.

Az újonnan szervezett intézet iránt táplált jóindulat tettekben nyilvánult. A 
magas kormány a képz  tanár díjazását 735 írtban megajánlotta és négy tanítójelölt 
részére évi 42 frtnyi ösztöndíjat rendszeresített. Pécs városa a tantermek f tésére 
4 öl fát adományozott. Gruber György magyarszéki plébános tekintélyes vagyonát 
a tanitóképezdének hagyta. Boldogemlék  Miskolczy Endre, Baróczy Zsigmond, 
Jónás József és Vörös Mihály pécsi kanonokok örök id kre alapítványokat tellek,
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hogy ezek kamatait évenkint azon tanítójelöltek nyerjék, kik szorgalmuk és 
példás erkölcsi viselet k által magukat kitüntetik. A pécsi tanítóképz nél 
rendszeresített ösztöndíjak évenkint 471 írt 82 krra rúgnak.

A hatvanas években a nemzeti szellem ébredésével egy szebb jöv  vára 
kozott a magyar tanítóképz  intézetekre, de határozott irányelvek híjával e 
szebb jöv  csak nehezen és nagy áldozatok árán volt biztosítható. Hogy a 
német nyelvet mint hivatalos és több tantárgyra nézve kötelez  nyelvet immár 
kiküszöbölve látjuk, ez mindenesetre a magyar tanítóképzésnek hazafias és nem 
zeti irányba való terelését jelentette és vajha ezzel kapcsolatban a képz nek 
megfelel  tanlervr l és utasításról is gondoskodtak volna! De az intézet 
igyekezett megfelelni feladatának és habár újabb küzdelmeknek nézett is elébe, 
a próbát mindenkor kiállotta; mig végre a 1868. XXXVIII. t. ez. folyománya- 
képen intézetünk egészen uj alapokon és a törvényes kivánalmaknak megfelel leg 
szerveztetvén, a harmadik évfolyam és a gyakorló iskola 1871-ben boldogult 
emlék  Kovács Zsigmond veszprémi, akkori pécsi püspök áldozatkészségéb l 
megnyillott. 1872—73-ban mint már rendesen szervezett tanítóképz  kezdi 
meg pályafutását. Városunk jelenlegi püspöke Dulánszhy Nándor   kegyel- 
messége szivén viselvén ez intézet fejlesztését, a 4-ik évi folyamnak megnyitását 
vette tervbe és a tanítóképzés emelésére ezélzó ebbeli nemes szándékát már 
1889—90-ben keresztül vitte, a gyakorló iskolát külön tanítóval látta el, mi 
által az intézetet az állami négyosztályu tanítóképz k sorába emelte.

A szervezéssel összefüggött egy szakmunkákból álló könyvtárnak létesítése 
is. Tanszerek tekintetében a pécsi tanítóképz  szerencsés körülmények közé 
jutott az által, hogy a bölcsészeti osztályok megsz ntével a Szepessy-alapítvány 
összes tanszerei, jelesen pedig a természettaniak mind a képezde rendelkezésére 
bocsájtattak.

Gyakorló iskolákul 1868-ig a normális iskolák használtattak; 1868-tól 
pedig 1871-ig a Marianusok vagy iskolatestvérek magánintézete.

Az intézet beléletére nézve, fegyelem és tantervek dolgában sokat lehelne 
mondani, de ezen vázlatnak sz k keretébe nem fér bele amit még feljegyezni 
szerettünk volna.

A képezdei ifjúság évi létszáma 70—80 között váltakozik, s az intézet 
fenállása óta összesen 1733-an nyertek képesítési oklevelet.

Jelenleg az intézet elüljárói és tanárai: Hanny Gábor, apátkanonok, 
egyházmegyei tanfelügyel ; Döbrössy Alajos igazgató; Schultz Imre, Vörös 
Mihály, Romaisz Fcrcncz, Cséfay Flórián, Eckhard Antal, tanárok; Gcrgclics 
József, gyakorló iskolai tanító és Hcmmerich Károly tornamester. A közegész 
ségtant Wajdits Alajos dr. adja el . Az állami ellen rzést Salamon József 
kir. tanfelügyel  gyakorolja.

12
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Kereskedelmi
Iskola.

VI. Középkereskedelmi magán-iskola.

A pécsi nyilvános 3 osztályú középkereskedelmi iskolát 1875-ben Forges 
Ede alapította, s annak*három osztályát a magas minisztérium állal kiadott 
szervezeti szabályok értelmében fokozatosan léptette életbe. Az intézet az el  
irt szabályoknak megfelel en szerveztetvén, a nagym. vallás- s közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter 1875. évi november 22-én 27822. sz. alatt kell rendeletével 
azt nyilvánossági joggal ruházta fel, minélfogva e középkereskedelmi iskola a 
hazai összes fels bb kereskedelmi iskolákkal egy rangban van.

Az intézet végzett hallgatói mindama kedvezményekben részesülnek, me 
lyek a többi középiskolák növendékeit megilletik s melyek részint a köztiszt 
visel k min sítésér l szóló 1883. évi I. törv. czikkben részint miniszteri ren 
deletekben foglaltatnak.

Az egyévi önkéntességi jog kedvezményét a nagym. cs. és kir. közös had 
ügyminisztérium 1887. évi 7573 sz. alatt kelt magas rendeletével engedélyezte 
az intézet részére.

A tanári kar kizárólag középiskolai tanképesiléssel biró tanárokból áll, 
kiknek száma 8—10 közölt váltakozott. A tanárok túlnyomó részben óraadók, 
1880 óta egy, 1893 óta pedig két rendes tanár m ködik az igazgatón kívül.

A tanulók számát a következ  adatok tüntetik fel;
1875/6-ik tanévben 5 tanuló. 1885/6-ik tanévben 31 tanuló.
1876/7-ik 11 15 11 1780/7-ik 11 34 11
1877/8-i'k 11 21 11 1887/8-ik 11 41 11
1878/9-ik 11 22 11 1888/9 ik 11 45 11
1879/80-ik 11 22 11 1879/90-ik 1» 40 11
1880/1-ik 11 24 11 1890/1-ik 11 08 11
1881/2-ik 11 23 »1 1891/2-ik 11 08 11
1882/3-ik 11 30 11 1892/3-ik 11 80 11
1883/4-ik 11 24 11 1893/4-ik 11 80 11
1884/5-ik 11 25 11

ezek közül 1890/1/2-ben 2, 1891-ben 1, 1892/3-ban 8, 1893/4-ben 9 ma 
gántanuló.

Minden év végén szabályszer  záró érettségi-vizsgálatok tartatnak és pe 
dig a magas vallás- és közoktatásügyi, úgy a kereskedelemügyi m. kir. minisz 
tériumok kiküldöttjei jelenlétében.

E záróvizsgálalhoz oly egyének is bocsáttatnak, kik már közszolgálatban 
lévén, az iskolát rendesen nem látogathatták s kik az 1890. évi 8871. sz. alatt 
kelt miniszteri szabályrendelet értelmében az éretlségi, illetve az ezt megel z  el  
vizsgálat letételére külön miniszteri engedélyt nyerlek.

Az iskola a szükséges tanszerekkel el van látva. Könyvtárral, áruismei-, 
természettani- s vegytani szertárral bir, melyet évröl-évre gyarapítanak.
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YU. Polgári leányiskolák.

Hazánkban a hatvanas évek elején a leánygyermekek nevelése és tanítása 
kevés figyelemben részesült. Magasabb kiképeztetésben pedig csak kiváltságosak 
részesültek, de neveltetésökben hiányzott minden rendszer. Azonban az 1868. 
évi iskolai törvény életbeléptetése által az általános népnevelés és ezzel a leány- 
gyermekek nevelése és tanítása is uj lendületet nyert s az bizonyos szabályok 
hoz köttetett. A népiskolák eddigi négy osztálya hat osztályra emeltetett és 
ezek fölé. illetve mellé a fels  népiskola két osztálya és a polgári iskola négy 
osztálya állíttatott fel elrendeltetvén, hogy minden 5 ezer lakosú városban az 
anyagi viszonyhoz mérten fels  nép-, vagy polgári iskola állíttassék.

A) A  pécsi községi polgári leámjiskola.

1868-ban városunkban is megindult a mozgalom a népisk. 5. és 6. osz 
tályának megnyitására. A belvárosban a leányok nevelését több magán intézet 
és a »Miasszonyunk«-ról czímzett n zárda iskolája, mely utóbbi a várostól 
1000 frt készpénz és f t anyag segélyt kapott és most is kap, eszközölvén, 
a város csak a külvárosokban nyitotta meg a leányiskolákban az 5. és 6. osz 
tályokat, mig a belvárosban az említett intézetek b víttettek ki a törvénynek 
megfelel en. A közönség ebben haladást látván, belenyugodott, de a helybeli 
társadalmi- és tanügyi lapokban mindjobban hangsulyoztatott leánynevelésünk 
hiányossága és elégtelensége, s a törvény ama rendelkezésének végrehajtása, mely 
a polgári leányiskola felállítását elrendeli, sürg sen követeltetett. Nem csekély 
küzdelem fejl dött ki, mert a közönség nagy része leányára nézve elégségesnek 
tartotta a népiskola hat osztályát.

Végre Aidinger János kir. tanácsos, polgármester megérté a kor int  
szavát és erélyes kézzel hozzáfogott a munkához, minek eredménye az lett, 
hogy 1881-ben a polgári leányiskola megnyitása kimondatott. Egyúttal elhatá 
roztatott, hogy a létesítend  intézetben vegyesen férfi és n  taner k alkalmaz 
tatnak, az igazgatás pedig férfi taner re bizatik.

A határozatot a magas kormány jóváhagyta; de az intézet megnyitása 
még mindig a lét és nem lét között lebegett. A közs. iskolaszék mindenekel tt 
az intézet vezetésére oly egyént keresett, ki közkedveltségnek örvendett, s kire 
leánynevelésünket nyugodt lélekkel rábízhatta. Ezen egyént Wargha Fcrcncz 
belv. népisk. igazgatóban meg is találta.

A tanévet megel z leg egy hónappal el bb tartatott meg a beiratás, mikor 
is az I. osztályra 29 növendék jelentkezett. Pécs városa nem riadván vissza a 
jelentkez k csekély számától, az intézetet 1881. év október hó 5-én megnyitván, 
átadta a nyilvánosságnak. Az iskola helyiségéül egy szerény lakóház béreltet ott, 
hol az osztálytanítónak benlakása is volt, hogy a növendékek folytonos felügye 
let alatt legyenek.

Községi jiolg. 
leányiskola.

12*
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Zárdái polgári 
leányiskola.

A második évben a II. osztály is megnyittatott. Azonban ez intézet, daczára, 
hogy az iskolai hatóság a legkiválóbb taner ket alkalmazta és az intézetet lehe 
t leg jól fölszerelte, igen lassan vert gyökeret, úgy hogy harmadik évében sem 
volt 51-nél több növendéke. A IV. osztály megnyitásával azonban a növendékek 
száma 113-ra emelkedett és ett l kezdve folyton fejl dött. Id közben Wargha 
Ferencz halála következtében az intézet ideiglenes vezetésével Schneider István, 
majd Repich Vincze belvárosi tanítók bízattak meg. Az osztályok szaporításával 
egyúttal a taner ket is szaporították.

Végre 1891. évben az igazgatói állás is véglegesen rendeztetett a közs. 
iskolaszék által ezen állásra Rebcrics Imre hivatván meg, ki az intézet fenn 
állása óta tagja volt a tantestületnek.

A jelen tanévben, daczára annak, hogy a belv. leányiskolát kivéve min 
den városrészben V. és VI. leányosztály is van s hogy a városi polg. iskola 
mellett egy uj, teljes négy osztályú polg. leányiskola van, a növendékek száma 
annyira megszaporodott, hogy az I. osztályt párhuzamosítani kellett. Az intézet 
növendékeinek száma 235. A város b kez ségéb l legközelebb az ezen czélra 
veit s a város középpontján lev  Asztalos-féle ház telkén a kor igényeinek meg 
felel  épületben fog a polgári leányiskola elhelyeztetni.

B) Zárdái polgári leányiskola.

Mint alább az elemi leányiskolák történeténél látni fogjuk, a Scitovszhj 
János pécsi püspök által Pécsre hozott Miasszonyunkról czimzett zárdaszüzek 
iskolájukat 1851-ben nyitották meg. Betelepítésükkel Pécs áldott emlék  püspöke 
a leánygyermekek vallásos nevelését akarta biztosítani.

Az intézet növendékei bennlakók és bejárók. A bels  és küls  növendékek 
számának a 80-as évek végén sz knek bizonyult az intézet s miután uj intézeti 
épület építése határozatba ment, a kor kívánalmának engedtek, mid n ugyanazon 
tet  alá polgári leányiskola létesítését is elhatározták. 1889-ben elkészült 
a ritka szép palota 85.000 forintot meghaladó költséggel, a melyben otthont 
lelt a polgári leányiskola is. Bels  berendezése teljesen modern. A 13 tanterem 
mellett van igen szép díszterme és kézimunka terme. A polgári leányiskola 
használatára díszesen berendezett és gazdagon felszerelt természetrajzi és fizikai 
múzeuma. Az anyaépülettel az uj épületet udvari részen födött folyosó köti 
össze, a mely mellett tágas udvar áll a növendékek rendelkezésére. Az osztá 
lyokat fokozatosan fejlesztve ma már a teljes polgári leányiskolában 157 
leány nyeri kiképeztetését. Nevelésükön fi okleveles tanítón  fáradozik.

Ö Felsége az 1891-iki pécsi hadgyakorlatok alkalmával legmagasabb 
látogatásával tüntette ki az intézetet, a mi ha lehet, csak fokozta azon lelkese 
dést, melylyel a zárdaszüzek a leánynevelésen csüngnek.
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T ill. Népiskolák.

Pécs szab. kir. város népiskolai tanügye az utóbbi 25 év alatt oly nagy 
mérv  fejl désnek indult, milyennel hazánkban tán egyetlen egy vidéki város 
sem dicsekedhetik s részben e körülménynek is tudandó be, hogy Pécs a Dunán 
túl nemcsak az els  helyet vívta ki magának, hanem teljesen meginagyarosodva 
véd bástyát is képez a szomszéd szlávság er szakoskodó nemzeti törekvései ellen.

Hogy azonban népiskolai állapotaink mai állása és a rohamos fejl dés 
aránylag ily csekély id  alatt annál szembet n bb legyen, szükséges röviden 
megemlékeznünk arról is, mi történt, e téren a múltban, közel egy évszázad 
el tt s igy mennyi volt a pótlandó hiány.

A) Községi iskolák.

Városunk els  rendes népiskolája: a belv. kir. nemzeti iskola, vagy 
a hogy máskép is nevezték: a schola normális — az intézeti pecsét ta 
núsága szerint 1778-ban alapítlatott. Ez iskola a mostani belv. közs. népiskola 
helyén állott, 4 osztálylyal és 4 rendes tanítóval, igazgatóval, rajz- és zene 
tanítóval és mintául szolgált más intézetek berendezésére s a képzend  
tanítók jöv  munkálkodására. A tanítók beszéltek magyarul, németül és latinul. 
Az igazgató fizetése 500 frt volt, a tanítóké pedig lakáson és fa-illetéken kívül 
160—250 frt között váltakozott. A rajztanító 300 frt, a zenetanító 200 frt 
fizetést élvezett. Tantárgyak voltak a III. osztályban : az olvasókönyv I. része, 
bibliai történetek, az evangélium magyarázata, latin nyelv, német nyelv, három 
féle német irás, magyar és latin irás, helyesírás, számolás; a IV. osztályban: 
hittan, ötféle irás, számolás, rajz, építészet (mechanika), fogalmazás, földrajz, 
természetrajz, természettan és történelem. E tantcrvböl is látható, hogy ez is 
kolánkban leginkább a német nyelvre fordították a f súlyt s csak II. József 
»viszavonási rendeleté« után kezdtek magyarul is tanítani, s bár a következ  
évtizedekben ez iskola a változó rendszerek és különböz  érdek  befolyások 
hatása alatt hol hanyatlott, hol emelkedett, a hazai nyelv tanítását egészen 
mell zni azért többé még sem lehetett.

A század elején már találunk a belvárosban, a mai kir. f reáliskola helyén, 
egy 2 osztályból álló leányiskolát is, még pedig tanítón k vezetése alatt. Ez 
iskolában a növendékek csak vallástanban, kézi munkában, olvasásban, Írásban 
és némi számolásban gyakoroltattak. Sok bajt okozott a hatóságnak — mondja 
egyik okmányunk — a tanítón k súrlódása, s t nem ritkán az összeférhetlen- 
ségig fokozódó egyenetlenség, mi csak akkor sz nt meg, a mikor az intézel 
vezetése férfi taner kre bízatott.

Külvárosainkban is találunk már a század elején egy-egy úgynevezett 
triviális iskolát a kántor vezetése alatt. A budai külvárosban az iskola ama kis 
tornyos házikóban volt elhelyezve, melynek helyén a mai sörház-utezai polg. 
leányiskola épült. A szigeti külvárosban a Krajczáros-kaszárnyában találunk

Közgégi nép 
iskolák.

.4
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egy hasonló iskolát, melyben szintén a kántor tanítóskodott. E tanítók fizetése 
volt: szabad lakás, fa és 120 írt a várostól s minden gyermek után havonkint 
20 kr. tandíj. Tanítottak sillabizálva olvasni, gépiesen Írni, számolni, katekizmust 
és minisztrálást. A budai külvárosban a tannyelv magyar és német volt, de 
tanítottak horvát nyelven is, ha a gyermekek szülei ezt külön kívánták; a 
szigeti külvárosban a tannyelv egész 1845-ig szintén a magyar és német volt, 
de azontúl már csak magyar nyelven tanítottak. A tanulók száma ez iskolában 
még 1845-ben is alig volt 80—90, télen még ennél is kevesebb, mig a belv. 
iskolát 350—400 gyermek is látogatta.

Körülbelül ezek voltak népiskolai állapotaink az 50-es évekig s különös 
hogy e néhány intézetünkben az osztályok száma oly hosszú id  alatt úgyszól 
ván egyetlen egygyel sem szaporodott, noha a tankötelezettség elve — lega 
lább papíron — mindig fennállott. Némi fejl dés csak az 50-es években 
észlelhet . Ez id ben a külvárosi iskolákban már 2—3 osztályt találunk, a 
tanterv kib vült s a régi düledez  kunyhók helyett a borvám-pénz krajczáraiból 
befolyt összegen fölépültek 1857-ben a szigeti külvárosban, 1858-ban pedig a 
budai külvárosban a még ma is használatban álló emeletes iskolák 4—4 tan 
teremmel, mi az iskolalátogatást jóval emelte. A magyar nyelv tanitása azonban 
e szomorú id szakban ismét háttérbe szorult s a német és horvát mellett 
csak megt rve talált alkalmazást és ápolást, mig csak 1860-ban a város köz 
törvényhatósága határozatiig ki nem mondá, hogy tanintézeteiben ezentúl 
kizárólag csak a magyar nyelv használható tannyelvül, mi a népiskolai törvény 
életbeléptetése után a felekezeti iskolákban is érvényre jutott, s e hazafias intéz 
kedés következtében városunk ma már minden részében megmagyarosodott. A 
rohamosabb fejl dés mégis csak a 60-as években és különösen az 1868. évi 
népiskolai törvény életbeléptetése után veszi kezdetét, s a fokozatos fellendülés 
ezentúl nemcsak a város által fenlartott tanintézetekben — melyek nyomban 
a törvény kihirdetése után közs. jellegüekké tétettek — hanem a felekezeti, 
társulati és magán iskolákban is évr l-évre mindjobban észrevehet .

A város hatósága tanintézeteiben els  sorban is az osztályokat szapo 
rította, a fiukat a leányoktól elkülönítette s az utóbbiak tanítására tanítón ket 
alkalmazott, az ismétl  iskolai oktatást szervezte, a szükséglethez mérten az 
V. és VI. osztályokat megnyitotta, külön tornatanítót alkalmazott, a rajzok 
tatást kötelez  rendes tantárgyá tette, az iskolákat fokozatosan tanszerekkel 
és bútorokkal fölszerelte, az intézetek vezetését igazgató tanítókra bízta,1 a 
közs. tanítótestületet megalakította, az önképzés czéljából tanítói szakkönyvtárt 
alapított s a tanítók és tanítón k fizetéseit rendezte, e mellett megszavazta 
nekik az ötödéves korpótlékot s fölvette az egész tanszemélyzetet a városi 
nyugdíjintézetbe. Uj iskola építtetett 1873-ban a Fels  Vámház-utczában 8

1 Legújabban pedig az összes városi népoktatási tanintézetek felügyeletére és szak 
szer  vezetésére iskola felügyel i állást szervezett.
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tanteremmel, 1885-ben Ágoston-téren 15 tanteremmel, 1882-ben a belvárosban 
11 tanteremmel, a szigeti külvárosi iskola pedig 5 uj tanteremmel lelt kib vítve.
1889-ben a belvárosi leányiskolát nyitották meg, mely azonban még ma is 
bérházban van elhelyezve s csak a jöv  évben kap a belvárosban a polg. 
leányiskolával együtt állandó díszes otthont.

A közel egy évszázad óta fennálló zeneiskola is újra lett szervezve s ma zeneiskoi». 
már 3 taner  tanítja az azt látogató 80 növendéket.

1885-ben az iparos-tanuló iskola, mely az 50-es évek óta csak mint vasár- Ip*™k,’}*nul° 
napi ismétl -iskola állott fenn, szintén a törvénynek megfelel leg lett átalakítva, 
néhány évvel kés bb pedig a keresked  tanulók és iparos segédek részére 
is nyittatott hasonló czélu iskola.

H) Felekezeti-, magán- s Dunagözhajózási társasági iskolák.
A város közönsége által fentarlott iskolák népiskolai tanintézeteinknek 

csak egy részét képezik. Ezek mellett már az 50-es évek óta tartottak fent 
iskolákat felekezelek, magánosok és a Dunagözhajózási társaság is. Dicséretükre 
mondhatjuk, hogy a várossal párhuzamosan s vele mintegy versenyezve inté 
zeteiket folyton fejlesztették és tükélyetesbítették.

Zárda iskola. 1851-ben Scitovszky János, az akkori pécsi püspök és ké- z á r d »  iskoi*. 

söbbi herczegprimás a Miasszonyunk iól czimzett apáczák számára zárdát épí 
tett s vele kapcsolatban küls  és bels  leány iskolát alapított. A küls  iskola 
2 osztályból, egy II. és III. osztályból, s e mellett egy külön intézetb l állott, mely 
utóbb 1863-ban megsz nt. A bels  iskola 3 osztályból állott. 1859-ben mind 
kett  négy osztályúvá b víttetett ki, mig a 70-es évek elején, a népiskolai 
törvény életbe léptetése után, a törvénynek megfelel leg úgy a küls , mint a bels  
iskolában az V. és VI. osztályokat is megnyitották. 1887-ben a bels  intézet 
fölé egy 2 osztályú fels  népiskolát állítottak, melyben 477 növendék mellett 
8 okleveles tanítón  m ködik. 1889-ben megnyitották a polgári leányiskolát, 
s a küls  iskolában az V. és VI. osztályt beszüntették. 1892-ben pedig a küls  
népiskola és a fokozatosan b vített polgári leányiskola számára fényes palotát 
építettek.

Bánya iskola. A városi bányatelepen a Dunagözhajózási társaság a mun- B án j*  iskola, 

kások gyermekei részére már 1856-ban alapított iskolát egy tanítóval s erre 
nézve 1871-ben   Felségét l kegyúri jogot is nyert. 1864-ben a második ta 
nítói állomást szervezték és azóta az osztályok száma évr l-évre szaporodott 
s noha ma már a társulat részér l 5, s a város részér l 3 tanító m ködik az 
az osztályok mégis túlnépesek. Ez intézetben a tanítási nyelv ezideig a német 
volt, de azért a magyart mint második nyelvel oly sikerrel tanították, hogy 
az onnan kilép  gyermekek azt beszédben és Írásban használni tudták. 1892 
óla a tannyelv már itt is magyar lett.

2 magán intézet a mull évben sz nt meg. Az egyik Liebscher Vilma, 
a másik Werner Magdolna magán leánynevel  intézete. Mindkett nek neve
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soha feledésbe nein mehet Pécsett. Nagy költséggel fentarlott intézetüket az 
ujjonan épült 2 polgári leányiskola telte nélkid zhet vé.

Izraelita hitközségi iskola. Az izraelita hitközség szintén 1851-ben nyitotta 
meg els  iskoláját, de állandó alapot csak 1852-ben nyert, a mikor Ö Felsége 
Pécset látogatásával tisztelte meg s a hitközség e nap megörökítésére intézetét 
Ferencz József iskolának nevezte el s fentartására alapot gy jtött. Ez id t l 
fogva az intézet folyton fejl dött úgy, hogy az 1856—57. tanév elején már 
4 férfi- és 5 n tanító volt alkalmazva. 1859-ben a minisztérium az iskolát minta 
iskolává tette, a tanítók fizetésüket az országos izr. alapból nyerték, a hitközség 
pedig a Hunyady-utczában tágas iskola épületet emelt, mely ma a kir. íoreál- 
iskola kiegészít  részét képezi. A minta-iskola 1872-ben feloszloll s helyébe 
lépett a mai hitközségi iskola, melynek szép épülete 1887-ben készült el, s 
melyben az osztályok száma ma már 8-ra szaporodott.

Létezik ezeken kívül 1872-óta a kath. tanító képezde mellett, mint fen 
tebb említettük, egy osztatlan 4 osztályú gyakorló iskola is, mely azonban csak 
1885-ben lett a törvény kívánalmainak megfelel en szervezve.

IX. Óvók és árvaházak.

a) Az óvó ügy sem volt teljesen elhanyagolva, mert már 1860-ban nyitotta 
meg Szigriszt József a hazai óvó ügy egyik legjelesebb úttör je a város és 
takarékpénztár segélyezése mellett az els  óvót, melyet 1879-ben a jótékony 
n egylet vett át, s a közönség adakozásaiból díszes házat épített számára. Ezen 
óvó íentartásához a város ma is 300 írttal járul. 1886-ban a város az Ágoston 
téri iskolában a második óvót, illetve gyermek-menhelyet nyitotta meg, s azt a 
szegény gyermekek részére tápintézettel is összekötötte. Ez intézetet naponkint 
150—180 gyermek látogatja. A jelen évben pedig uj óvó épült a szigeti kül 
városi iskola területén 2 nagy tanteremmel és a Papnevel -ulczában egy a 
Matessa lelenczházzal kapcsolatban. Uj óvók vannak tervbe véve a fels  
vámház-utczai iskola mellett és a Hányatelepen.

b) Arvaházügyünk szintén kedvez . Régebbi id  óta áll fenn az Egyház 
megyei árvaház; 1858. óta a Rudolfnum-árvaház 70 árva számára; 1886. óta 
a Matessa-hrvaház 30 árva számára és 1893. óta a megyei árvaház 60 árva 
számára.

*
*  *

Ha már most a jelen népiskolai állapotokat az 1860-ik évivel összehason 
lítjuk, a mikor a város összes községi, felekezeti és társulati tanintézeteiben csak 
27 osztály volt s ezeket mindössze vagy 1400—1600 gyermek látogatta, a sta 
tisztika a következ  képet tárja elénk, vagyis találunk a városban ma : 2 pol 
gári leányiskolát, 1 fels  népiskolát, 6 elemi fiúiskolát, 7 elemi leányiskolát, 
1 osztatlan fiú- és 2 osztatlan leányiskolát, 1 részben osztott zárdái leánynevel -
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intézetet, 4 kisdedóvót, 4 árvaházat, 1 zeneiskolát, 1 n i kereskedelmi tan 
folyamot, 1 keresked  tanuló-iskolát, 3 iparos tanuló-iskolát. A népoktatási 
tanintézetekben az osztályok száma 79, az iparos tanuló-iskolákban 15, az 
iparos rajziskolában 6, a keresked  tanuló-iskolában 4, a zeneiskolában 3, 
összesen 107; a tantermek száma 88. A múlt tanévben a polgári leány-isko 
lákat látogatta 342 leány, a fels  népiskolát 14 leány, a n i kereskedelmi 
tanfolyamot 11 leány, az elemi népiskolákat 1989 fiú és 1964 leány, az ismétl  
iskolákat 343 fiú és 362 leány, az iparos tanuló-iskolákat 783 fiú, a keresked  
tanuló-iskolát 85 fiú ; összesen 5883 gyermek. Az óvókat látogatta 340 fiú 
és leány. Ha e számokhoz még hozzáadjuk azon 646 tankötelest is, kik a 
gimnáziumot és reáliskolát látogatják, egész biztonsággal állíthatjuk, hogy Pécsett 
az összes tankötelesek részesülnek iskolai nevelésben és oktatásban.
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Jótékony nt 
egylet.

B) Társadalmi ügyek.
A társadalmi életet tekintve Pécs mindig a nagy városok sorában foglalt 

helyet. Jótékony intézetei, társas körei, zenei magas nivóju közönsége, nagy 
kereskedelmi- és postaforgalma e helyet mindenkor biztosították számára.

Fényes lapokat mutathatnánk itt a múltról. De mivel az a jelenben élén 
ken tükröz dik vissza, Pécs jelen társadalmi életét kíséreljük meg e helyen ol 
vasóinknak bemutatni.

Egyesületek, társulatok.
I. Jótékonysági egyesületek.

a) Jótékony n egylet.
Az els  lépést, mely városunk jó és nemesszivü hölgyeit a jótékonyság 

terén testületi egyesülésre hozta, 1870. évben Jeskó Lajos ev. lelkész és Kauf 
mann József aranym ves tették meg.

Elhangzott a felhívó szó, mely mindenütt visszhangra talált, s a szervez 
kedés és a megalakulás nagy lelkesedéssel kezdetét vette.

Az alakuló közgy lés Siskovits Jeszenszky Ilka elnöklete alatt 1871. évi 
január 29-én tartatott meg, a melyen elnökké Cseh Edéné szül. Kövér Anna, 
ki e tisztet 1892. évben bekövetkezett haláláig viselte, alelnökké Ráth Mdtyásné, 
pénzlárnokká Szontagh Mdtyásné és titkárrá Jeskó Lajos választattak meg.

Az alakulás els  évében 5878 Irt 52 kr. alapt ke gy lt egybe, melynek 
gyarapítására az alapszabályoknak megfelel leg nagy gond fordíttatott, úgy 
annyira, hogy mid n az alapszabályok 1879. évben módosulást szenvedtek, s a 
mely id t l az évi jövedelem teljesen a szegények segélyezésére volt fordítható, 
az 11060 frtra szaporodott. v,

1877. évben az egylet saját kebelében »n i kézimunka« iskolát szervezett, 
mely azonban mint czélra nem vezet  már 1881. évben beszüntettetett. 1878. évben 
vétetett tervbe a gyermekkerti kisdedóvó felállítása. E czélra Pécs szab. kir. 
város közönsége a tulajdonjognak fentartása mellett átengedte ama területei, 
melyen a gyermekkerti intézet jelenleg is áll. Az ezen területen felépített s a 
pécsi n egylet gondozása alatt álló gyermekkerti intézet a bels  felszerelésekkel 
14071 frt 17 krba került.

Az építési és beruházási költség a közadakozás utján egybegyüjtött 4838 
frt 32 kr., az e czélra rendezeti sorsjáték jövedelme 3457 frt 50 kr. és a jó 
tékony n egylet alapt kéjéb l kölcsön adott 5775 Irt 26 krral fedeztetett.

Az egylet Szalvator Mária Valéria föherczegnö ö fenségének fövédnöhsége, 
Dr. Dulánszky Nándor pécsi püspök és Ferczel Miklós Baranyatnegye és Pécs 
város volt f ispánja védnöksége alatt áll.
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A belügyeket és a szegények segélyezését a minden harmadik évben uj 
választás alá es  tisztikar és (50 tagú választmány vezeti s gyakorolja, eljárá 
sáról minden évben a közgy lésnek beszámol, s pénztári kimutatását közzéteszi.

Elnök jelenleg  rgróf Pallavicini Edéné szili. Mailáth Etel, titkár Kauf 
mann Nándor kir. táblabiró.

Városunk szegényeinek gyámolítására és segélyezésére a terményeken kívül 
évenkinl átlagosan 1800—2000 frt fordíttalik, de emellett a nagyobb elemi 
csapásoknál más vidékbeliek gyámolítása sem mell ztetik; igy 1879-ben Szeged, 
1887-ben Nagy-Károly város, Ris-Csány község, 1893-ban Veszprém város, 
Valpó s több község részesült kisebb-nagyobb segélyben.

Az egylet s a gyermekkert jövedelme s kiadása évenként 4000—5000 frt 
közölt váltakozik. Az évi jövedelmeket képezik: 

a rendes és pártoló tagok dijai, 
az egyes jószivüek nagyobb mérv  adományai, 
a választmány által rendezett ünnepélyek és estélyek bevételei, 
az alapt ke kamatai,
Pécs sz. kir. város közönségének a gyermekkerti kisdedovó részére nyúj 

tott évenkénti 300 frt,
a pécsi takarékpénztár évenkénti 200 frt és
a pécsi központi takarékpénztár évenkénti 20 frt állandó adományai 
és a Scitovszky alapból nyert évi 93 frt 50 kr. kamat.

Az egylet vagyona jelenleg áll.

1) az egylet a lap t k é je .................... 11820 frt — kr., készpénzb l.
2) a gyermekkerti épület...................  14000 » — » értékb l.
3) a gyermekkert külön alapt kéje • ■ • 106 » 56 » készpénzb l.
4) a népkonyha külön alapt kéje • ■ • • 146 » 56 > készpénzb l.

Összesen 26072 frt 12 krból.
Pár szegényeink száma nagy és bár az egylet évi jövedelme a segély 

nyújtást oly mérvben min ben az szükségesnek mutatkozik meg nem engedi, 
mégis a jótékonyság terén az egylet m ködése áldást hozó és számos szegénynek 
enyhíti nyomorát és törli le a keser  és ádáz sors által kisajtolt könnyeit!

B) Izraelita jótékony nöegylet.

Hasonló buzgalommal törekszik nemes hivatását betölteni az izraelita jó 
tékony n egylet. Alapítása a keresztény n egylet alakítását megel z  esztend re 
(1869.) esik. Elnök Weiler Sarolta. Tagjainak száma 280. Évi forgalma 6000 
frt. Jótékony czélokra 4500 frtot költött. Vagyona 13,400 frt.
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Nemzeti
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II. Kaszinók.

1) Nemzeti kaszinó.

Mikor Széchenyi István, a legnagyobb magyar a társulás eszméjét nagy- 
ratör  lángelméjével apostolként hirdette, s az   bámulatos tetterejével e téren is 
csakhamar nem remélt sikereket tudott felmutatni: Pécs városa sem zárkózott 
el a m vel dést, a hazaliságol el mozdító eme törekvések el l.

Még jóval 1838. el tt a mostani kir. ilél -tábla helyén állott szerény 
hajlékban létezett egy ily egyesület: a polgári kaszinó. Félreértések és kölcsönös 
meghasonlások után azonban emez egyesületb l több tagja kivált s egy uj széle 
sebb alapokra fektetett kaszinó létesítésén kezdtek fáradozni. Orahoviczai és 
görcsönyi Mihálovits Imre lábla-biró és töldbirtokos, ki a város társadalmi 
életében az id ben jelentékeny szerepet játszott és Nyers János ügyvéd lelkes 
és fáradhatatlan buzgalommal rövid id n egybegyüjtötték a város legel kel bb 
elemeit s még ugyanazon évben (1838-kan) megalakították a város társadalmi 
életében mindig fontos tényez t képez , s ma is mint legtekintélyesebb egyesü 
letként szerepl : Pécsi nemzeti kaszinó-egyesületet. A gyülésezéseket, az els  
összejöveteleket Sütkey János házában, a mostani belvárosi plébánia épületben 
tartották s ugyanezen épület szolgált eme kaszinó helyiségéül 1839. augusztus 
12-ig, a mikor is az Erentletzkerger Vinczétöl, a Prandau-féle valpói ura 
dalom nyugalmazott tiszttartójától 10.000 peng  forinton megvásárolt és 3200 
peng  forinttal újjáalakított, a király-utczában lev  díszes épületbe költöztek át.

Sokat fáradozott a kaszinó a magyar nemzeti színészet fellendítésén és 
annak városunkban való meghonosításán, s a kcbelöb l kiküldött bizottság, M i 
hálovits Imre egyesületi elnökkel és Nyers János jegyz vel élén 1839. telén 
már igen el kel  színész-társulatot gy jtött Pécs falai közé. Farkas József 
rév-komáromi színigazgató személyzetét a pesti nemzeti színház el kel  színé 
szeivel egészítették ki, s annak vezetésére Lendvay Mártont, a nemzeti-szín 
ház nagy m vészét nyerték meg, ki mint felügyel  m ködött a pécsi színház 
nál, melynek igazgatását a kaszinó imént említett szinügyi bizottsága maga 
vállalta el.

A pesti nemzeti színház igazgatóságának el zékenysége nagyban hozzájárult 
a hazafias ügy fejlesztéséhez s igy esett meg, hogy teljes hat hónapon át 
csaknem szakadatlanul a f város legel kel bb m vészei (többek között: Fántsy, 
Komlóssy, Szerdahelyi, Szentpéteri, Lipcsey Klára) szórakoztatták a színházat 
mindig szorgalmasan látogató hazafias közönséget. Ezután minden esztend ben 
tartattak szini-el adások s mindig különös gondot fordítottak arra, hogy a pesti 
nemzeti színház m vészei minél gyakrabban látogassanak el a pécsi társulathoz. 
A f sulyt a drámai és az operai el adásokra fektették, de a bohózatot is kul- 
tiválták, nagyban ügyelve mindig, hogy az el adások magas m vészi színvonalon 
álljanak.
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Az els  években az el adásokat a Sch n ecken b er (jer Antal házának els  
emeletén, a Jókai-téren álló, most Simon János-féle házban tartották, mignem 
a negyvenes évek elején, a mostani kir. itél -tábla palotája helyén megépült 
rendes színházba költöztek át. A kaszinó szinügyi bizottsága utóbb, a mint a 
város a színházat bérbe vette, a város által kiküldött bizottsággal olvadt egybe, 
s emez egygyé olvadt szinügyi-bizottság dicséretes m ködése eredményezte aztán 
a német szini-el adásoknak teljes kiküszöbölését, mely el adások mindenha nagy 
kárára voltak a magyar játékszínnek.

A magyar játékszín ily intenzív kultiválása mellett nem feledkezett meg a kaszinó 
a magyarosodás egy másik hathatós tényez jér l sem : a kisded óvó-intézetekr l 
s ezért, ismérve az ügy fontosságát, már 1843-ban külön bizottság m ködött 
ismét Mihálovits elnöklete alatt, s rendezte a vigalmakat s egyéb ünnepségeket 
az óvó-intézetek gyámolítására és terjesztésére.

Könyvtára e kaszinónak, a hason egyesületek között ritkítja párját s 
daczára, hogy ezrekre megy a legkiválóbb müvekb l álló kötetek száma, évente, 
folyton sok száz forintot költenek a könyvtárnak értékesebbé tételére.

Hogy az ifjúságban is felkeltsék a magyar irodalom iránt való kedvet és 
szeretetet, s hogy az ez irányban való kim velésükre serkentsék, 1800-ban 
megalapította a pécsi nemzeti kaszinó-egyesület a »Széchenyi«- pályadijaf: a 
pécsi f gimnázium, s az , Eötvös József báró“-pályádija t : a pécsi f reáliskola- 
tanuló-ifjusága számára, s azóta minden évben 4—4 aranynyal lesznek megjutal 
mazva a pályanyertes tanulók, kik nem ritkán meglep  dolgozatokat nyújtanak 
be a kaszinó választmányának felülbírálás végett.

Egyáltalán a kaszinó sohasem zárkózott el a mid n hazafias, kulturális 
czélokat kellett el mozdítani. Sok, igen sok ezer forintokat adott és gy jtött 
ily hazafias, a közm vel dés el mozdítására szolgáló czélokra s mindig inkább 
erején fölül hozta az áldozatokat, semmint fukarkodott volna.

A kaszinó mostani elnöke, ki e tisztet már sok éven keresztül viseli : 
Kardos Kálmán, llaranyamegye és Pécs sz. kir. város f ispánja.

Az   elnöksége forduló pontot képez a kaszinó éleiében. Ö gondos 
m ködése alatt a már-már a mindennapias csendes egyhangúsággá visszafej 
l dött egyesületi szellemet uj életre keltette, s ma már nyüzsg , pezsg , moz 
galmas élet folyik a kaszinó régi, tágas termeiben.

A pécsi nemzeti kaszinó tagjainak száma meghaladja a 400-at s e szám 
nap-nap után emelkedik.

2. Polgári kaszinó.

A Nemzeti Kaszinó megalakulása után a „Nemesi Kaszinó“ mellett, a 
mely néven az id ben hívták ez egyesületet, nem tudott fennállani az akkor 
már létezett polgári kaszinó. A két egyesület rövid id re rá egyesült.

1883-ban azután hosszas vajúdás után újból megalakult a „Polgári 
Kaszinó“.
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K atho lik i iskö r .

Kér.  kaszinó.

Mecsek ep je -  
siilet.

Évekkel el bb már tartottak rendes összejöveteleket s 1871-ben meg 
alapították a ,.pécsi polgári tekeegylet“-et ; rendes kaszinóvá azonban csak 1883- 
ban alakították át.

A kaszinó els  gyül helye a gyár-utczai Buwald-féle házban volt, de pár 
éve már saját díszes klubhelyisége van e kaszinónak. A Kazinczy-utczában a 
volt Haberényi-féle ház telkén építették meg az uj polgári kaszinót, mintegy 
20,000 írt költséggel.

Elnöke az egyesületnek elejét l fogva Hartl Fercncz pécsi iparos. Külö 
nösen jellemzi a kaszinót az az er s hazafias érzület, mely összes ténykedé 
seiben folyton vezérli.

A polgári kaszinó tagjainak száma közel 300, s újabban igen örvendetes 
fejl désr l tesz szereplése tanúságot.

3. Katliolikus kör.

A katliolikus kör a katholikus gondolkozásu polgárok tömörítését czélozza. 
A jelen, 1894—ik esztend  els  hónapjában alakult meg 250 taggal. Jelenleg 
ideiglenes helyiségben van elhelyezve, de a közel jöv ben fényes palotába kerül 
a sétatér déli szomszédságában. Múltja nincs, jelenében a kezdet nehézségeivel 
küzd, de el re láthatólag Pécs jöv jében szerepet viv  társaskörré fejl dik.

4. Kereskedelmi kaszinó.

Pécseit ép most van alakulóban egy negyedik kaszinó is : a Kereskedelmi 
kaszinó, melynek megalakításán legtekintélyesebb keresked ink fáradoznak, s 
el reláthatólag a legjobb sikerrel fogják szép eszméjüket megvalósítani.

III. Turista- és sport-egyletek.

E helyen kell felemlíteni a Mecsek-Egylctet és két sport-egyletünket is : 
a régibb Athlctikai Klub-ot és az ifjabb Kerékpár Egyesületet.

a) Mecsek-egyesülct.

Pécs város intelligens polgárainak egy részében régóta élt az óhaj, hogy 
egy a vidék szépségeit föltáró s azok hozzáférhetését megkönnyít  egyesület 
alakuljon, mely az említett két czél megvalósítása által városunk lakosságával 
a szabad természet szépségeit megkedveltetné, turistái szempontból teljesen 
mell zött vidékünket fölkarolná, az iránt az érdekl dést szélesebb körben is 
felkeltené s igy mig közegészségi viszonyaink javításához hozzájárulna, egyben 
idegenek idevonzása által közgazdasági tekintetben is hasznára válnék városunk 
lakosságának.

1884. julius havában egy társaság egy alakítandó Mecsek Egyesület alapja ré 
szére 5—5 írtjával 25 frtot gy jtött, s az alakulás iránti mozgalmat szélesebb kör 
ben megindította. A mozgalom azonban eredményre nem vezetett s a lelkes kezde-
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ményez k csalódva tettek le szép tervük megvalósításáról s a gy jtött összeget 
a takarékpénztárban kamatoztatták azon reményben, hogy jobb id k beálltával 
az eltemetett remények uj életre ébrednek.

Az ébreszt t Vaszartj Gyula f kapitány lelkes felhívása képezte, mely a 
„Pécs11 1890. október havi egyik számában látott napvilágot, s egy alapszabály 
tervezet kíséretében buzdította társulat alakítására az ügy iránt érdekl d ket. 
Vaszary Gyula szavai, lankadást nem ismer  tevékenysége az ügy barátait 
teljesen felvillanyozták s eredményeként az egylet 1891. évi márczius 13-án 
megalakult. A belügyminisztérium által 1891. ápril 8-án 25280/V. 10. sz. a. 
meger sített alapszabályok megérkezte után az ideiglenes elnökség ápril 30-án 
közgy lést hivott egybe, melyen konstatáltalván, hogy már eddig is 162 tag 
jelentkezeti az egyesületbe, annak végérvényes megalakulását az elnök határo 
zatiig kimondotta. E közgy lésen az egyesület tisztikara az els  3 éves cik 
lusra megalakult.

Az uj tisztikar hivatásának megfel en teljes buzgalommal látott az ügyek 
vezetéséhez s már az els  év folyamán megkezdette az erdei sétautak kijelölé 
sét, hogy igy a kirándulóknak tájékozódását el segítse; kieszközölte a városnál 
és a többi erd tulajdonosnál, hogy az egyesület tagjai minden külön engedély 
nélkül jelenhessenek meg az erd kben, s igazolásul csak az egyesület hivatalos 
jelvényét használják. Az egyesület jelvényén csokorban végz d  tojásdad alakú 
sárga fémszalag veszi körül a kék zománczezal bevont középrészt, melyen a 
Doronicum Nendtwichii virágja van elhelyezve. A szalagon »Mecsek-egyesület* s a 
csokron »Pécs, 1891.* olvasható, s a jelvény sárga és kék színei a város és 
megye színeit képviselik. E jelvénynyel az egyesület városunk egy nagy fiának, 
Nendhvich Tamásnak emlékét akarta megörökíteni oly módon, hogy az általa 
fölfedezett Doronicumot, — mely vidékünk egy sajátos növénye — helyezte a 
jelvény közepébe. A társadalmi élet fejlesztését is ezélul t zte ki az egyesület, 
mit társas kirándulások rendezésével vélt elérhetni. Az egyesület tagjai több 
ízben nagy számmal keresték föl a vidék regényes pontjait, a múlt év nyarán 
pedig egy nagyobbszabásu kirándulást rendeztek az Al-Dunára s tervbe vették 
egy fiumei, illet leg erdélyi kirándulás megvalósítását is.

Nagyobb és maradandó munkát végzett az egyesület rövid fönnállása 
óta. Megépítette ugyanis a Kardos Kálmán utat, mely szelíd emelkedés  kanya 
rulatokban vezeti a kirándulókat Mecsekünk gerinezére. Az út befejezett alsó 
szakasza belásíttatott s felsé részén egy csinos pavilion van elhelyezve, mely a 
nyári id ben menedékházul szolgál, mig befásitoü el térsége a kirándulóknak 
kellemes pihen  helye, hol szerény ellátás is nyerhet . Ez útnak egész a 
Misina csúcsáig leend  meghosszabbítását a f. évben végezte be, miáltal városunk 
lakossága egy páratlan szépség  sétahelyet nyert. A Kardos Kálmán utón kívül, 
még a Tcttye fölötti sziklák közt töretett utat az egyesület, mely ut a Kardos- 
úthoz illetve a Dömörkapuhoz vezet, hol egy kis menház állíttatott föl, s 
honnét fest i kilátás nyílik a bányatelepre.
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A vidék egyik legmagasabb pontján a Jakabhegyen (fi 12 m.) az egylet 
kezdeményezésére a káptalan egy szilárdan épült kilátótornyot épittetett, az 
egylet pedig a »ZsongorhöU sziklalapot, honnét remek kilátás nyílik a baranyai 
síkságra s a távoli szlavóniai hegyekre, vaskorláttal övezte. A Jakabhegyen az 
egyesület által ott elhelyezett vendégkönyv tanúsága szerint a mull évben 352 
látogató volt az ország minden vidékér l.

Egy fényképgyüjtemény alapját is megvetette az egyesület, hogy ilymódon a 
vármegye természeti szépségeit fényképi fölvételben is bemutathassa.

Az egyesület által kijelölt úthálózat felöleli a vidék minden megtekintésre 
méltó pontját s eddig is' mintegy 1Q0 km. hosszúságú útvonalat képez.

Kiadta egyenkint az egyesület Pécs vidékének turistái kalauzát, mely 
Baranyavármegxye történeti nevezetességeire, vagy más tekintetben érdekes vidékére 
is kiterjed, s elkészíttette a katonai földrajzi intézetben Pécs vidékének turista 
térképét, mely a kijelölt úthálózatot színes nyomásban tartalmazza. Tagjai 
nak száma: 1893-ban 13 örökös tag, 49 alapitó, 561 rendes, összesen 623 tag.

Az egyesület pénzügyeit e táblázatok mutatják:
1891- ben:

[levétel..............................................................  1299 frt 28 kr.
K ia d á s ..............................................................  329 » 84 »

Készpénz 969 írt 44 kr.
1892- ben:

Bevétel..............................................................  2373 frt 86 kr.
K ia d á s .................................................................. 1315 » 50 »

Készpénz 1058 frt 36 kr.
1893- ban :

Bevétel..............................................................  2485 frt 06 kr.
K ia d á s ..............................................................  1948 » 34 »

Készpénz 536 frt 72 kr.
mihez hozzávéve a jelvényekben, tagdíj hátralékban stb. fennálló 566 frt 40 krnyi 
követelést, az egyesület vagyona 1103 frt 12 kr.

Ezenkívül bútorok, térképek, könyvek, fényképek, pavillonok stb.

b) Az Aihletikai-Klub.

1887-ben alakult. Czélja az egészséges testedzés. Miután modern czéljá- 
val sokakat von egybe, a társadalomban fontos tényez .

Helyisége a városi tornacsarnok, melyet a város részére külön Klub he 
lyiséggel b vített ki, mely nagyobb vívóterem öltöz  és ülésteremb l áll.

A nagyközönséget versenyekben vonja magához.
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Elnökei voltak: I. Bartosságh Imre,
II. Németh József,

III. Schaurek Bódog dr.,
IV. Egry Béla dr.

Ügyeit a havonkint tartatni szokott igazgató-választmányi üléseken intézi,

c) Pécsi Kerékpár-Egyesület.
Van még városunkban egy fiatal sport-egyesület, mely még csak két éve Kerékpár esye- 

áll fenn, s már is nem csak nálunk, de az egész országban serény munkássága, NUlet- 
buzgalma által az els k közé küzdötte fel magát. Ez a »Pécsi Kerékpár- 
Egyesület. «

Nagy szó ez, mert a sport ma még hazánkban gyermekkorát éli. F leg 
a vidéken mostohák a viszonyok.

Ez az egyesület azért alakult, hogy szolgáljon a közegészség-ügynek. Az ala 
kuló közgy lésen, mely 1892. évi deczember hó 4-én tartatott meg, érdekesen 
volt kifejtve az egyesület czélja és munkaterve. »A »P. K. E.« demokratikus sport 
egyesület lesz, mely szívesen lát és fogad körébe minden becsületes, tiszta jellem  
férfiút, rang és valláskülönbség nélkül. Igyekezzék az egyesület a város társadalmi 
viszonyaira is hatni, miután nálunk nincs kell leg kifejl dve a társas szellem, 
alakuljon olyan körré, hol otthon érezze magát minden tag. Rendezzen kirán 
dulásokat és versenyeket, hozza össze az ország minden részéb l azokat, kik a 
nemes testgyakorlatnak és ezáltal az emberiség legdrágább kincsének a közegész 
ségnek serény bajnokai, kik úttör k gyanánt síkra szállanak.«

Ez a szép programm minden pontja rövid id  alatt megvalósult. Az egye 
sület demokratikus szelleme mindinkább több hívet hódított. A m köd  tagok 
száma folyton növekedik, s ma már majdnem meghaladja a 100-at.

Minden vasárnap kirándulásokat, s évenként háromszor versenyeket rendez.
Versenyz i nem csak a vidéken, hanem a f városban is minden egyes alka 
lommal a gy ztesek sorában láthatók.

Az egyesület tagjai részére, egy a titkárok által szerkesztett »Értesít t« 
ad ki, melyben havonkint érdekesen vannak feldolgozva a Klub kebelében el  
fordult események.

A szorgalmas egyesületet, mely már is szép és nagy munkát végzett, a város 
közönsége mindenütt rokonszenvvel fogadja. Rövid id  alatt nálunk is le lesz 
gy zve a közöny és ellenszenv a sport iránt.

Az egyesület elnöke: Zsolnay Vilmos.

13
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Zenei élet Pécsett.

E város már a legrégibb id k óta otthona volt a zene múzsájának*.
Minthogy mégis a jelen m  korlátolt keretébe zenészeti fejl désünk törté 

nelme a maga terjedelmességében bele nem illeszthet , igy csak a közelmúlt 
események vázolására szorítkozunk.

Századunk els  felében zeneéletünk bölcs jét úgyszólván kizárólag a pé 
csi székesegyház karának vezérférfiainál kell keresnünk; mert egyedül a 
székesegyház volt képes javadalmaiból annyit áldozni a zenére, hogy karában 
m vészi er ket alkalmazzon, ezek azután a templomzene mellett kultiválták 
a klasszikus világi zenét is, mi állal a zene iránti hajlam kiszivárgott a társa 
dalom minden rétegeibe.

Korszakot alkotó egyén volt a téren Lild György székesegyházi karnagy, 
ki 1843-ig 37 éven keresztül törhetlen szorgalommal s ritka zenészeti 
érzékkel s képességgel m velte úgy a templomi zenét mint a klasszikus világi 
zenét is, kivívta azt, hogy a székeskáptalan úgy az ének mint a zenekarban 
csak kiváló képesség  egyéneket alkalmazott. Emléke meg is örökíttetett egy 
miniat r szobor- és egy aranybelüs már vány táblával, mely a belv. elemi iskola 
zenetermét díszíti.

Utóda Rölczl Ferencz az egyházi zene m velésében méltó volt el déhez, 
ezt hirdeti számtalan szebbnél szebb szerzeménye; a világi zenével azonban 
behatóbban nem foglalkozott. Utána Prosper fuvolam vész (1854.), Weidinger 
Imre (1859.), Pusziié Ferencz és Witt János heged m vészek a városban 
elszórva lev  zonekapacitásokat összegy jtve philharmoniai estélyeket rendeztek, 
s a zene terén valóságos apostoli propagandát teljesítettek, megkedvehetve a 
dalt s a zenét a város összes müveit közönségével elannyira, hogy hosszú 
évek során át a nagyböjt! id szak vasárnap délutánjain a város m velt közön 
sége majdnem kivétel nélkül a rendezett klasszikus zenecstélyekro gy lt egybe.

Amtmannale és Weidinger-nek a zenekedvel  közönség a sétatér mellett 
lev  kis téren szobrot is emelt.

A zenének s f leg a dalnak, mely a filharmonikus estélyeken szintén 
kiváló szerepet játszott, ily mérv  terjesztése körül nem csekély osztályrész 
jutott az 1862-ben alakult „Pécsi dalárdáu-nak, melynek az el bb említettek 
úgy Schmidt Péter, Wachaucr Károly és Iloffer Károly voltak oszlopos tagjai. 
Ezen egylet nemcsak a dalt m velte s emelte a m vészet fokára, hanem zene 
iskolákat tartva ott díjtalan oktatást adott és képeztetett ki sok dilletans 
zenészt, kik a zene terjesztésének ismét apostolaivá váltak. Ugyancsak ez egylet
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keblében született meg egy állandó zeneegylet és zenekar eszméje is, mely azután 
bár nagy áldozatok árán rövid id  alatt kivitelre talált: s a zenekar, melynek 
kezdetben az orosz czár zenekarának karnagya, Gungl János, állott az élén s 
nem egy m vészt számlált tagjai között — kiválólag a klasszikái zenét m velte, 
s kés bb mint színházi zenekar is ritkította párját, úgy hogy a hetvenes években 
Ormay; a budapesti nemzeti színház igazgatója, indíttatva érezte magát a buda 
pesti szünid ket az opera tekintélyes zömével Pécsett tölteni, s itt általuk a 
Huber Károly által vezetett pécsi városi zenekar kísérete mellett Büvösvadász, 
Aida, Trubador, Lucia, Norma, Fauszt és sok más nagyobb és kisebb opera 
adatott el , melyeken a hiányzó magánénekeseket Grabarics Ern  ügyvéd s 
tenorista, Hoffer Károly tenorista és Jilly Alajos basszista mint dilletansok 
pótolták, a karokban pedig az egész pécsi dalárda közre m ködött. Az opera 
tagjai közül itt voltak Odry, Hajós, Fektér, Humann Olga és Alexa, Kocsis 
Irma, Saxlehner Emma, a Ilelvcy n vérek és mások.

Nem kevésbbé nevezetes mozzanatot képez azon esemény, hogy Liszt 
Fcrencz már m vészi pályája kezdetén Pécsett hangversenyzett egy keskeny 
primitiv zongorafélén, mely hang dolgában még czimbalomszámba sem vehet  
s melyet ereklyeként ma is  rizünk.

Minthogy utóbbi id ben Pécs város ezrede törzsének székhelyévé vált 
s a városi zenekar, — mely úgy a városnak, mint egyeseknek nagv áldoza 
tába került — feloszlattatolt; s mondhatjuk, hogy — habár a dalmüvészetet 
a pécsi dalárda az eddig elért fokozaton megtartani, s t még emelni is képes 
volt — a zene egyéb ágai stagnálni kezdettek, mit még azon körülmény is 
el mozdított, hogy a székesegyházból a Grcgoriánum a zenészeti hangszereket tel 
jesen kiszorította.

Ezt látva városunk vezérférfiai, az annak élén álló s mint minden szépért, 
úgy a zenéért is lelkesülni képes polgármesternek, Aidingcr János kir. ta 
nácsosnak buzgólkodása mellett létesítették a belvárosi elemi iskola mellett az u. n. 
városi zeneiskolát, mely bár kezdetlegesen csakis a heged oktatásra szorítko 
zott, kés bb Hoffer Károly buzgó zenetanár állal minden tekintetben fejlesz- 
tetett, s ma már, miután városunk a kit n  taner k alkalmazása körül semmi 
áldozattól vissza nem riad, a városi zeneiskolában az ifjúság bármily hangszer 
ben nyerhet kiképeztetést, s t e zeneiskola ma már egész ifjú zenekar fölött 
rendelkezik.

Az el dök buzgólkodása teremtette zenei érzékr l tanúskodnak azok a 
fényes konczertek, melyeket testületek, egyesek oly gyakran rendeznek. Világ 
hír  m vészek is rendesen felkeresik a téli szezonban városunkat.

Ma zenei életünk középpontja a hires „Pécsi Dalárda“, melyet b vebben 
méltatunk.

13*
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A „Pécsi Dalárda“ .
Pécs! Dalárda. A „Pécsi Dalárda“ a törvényes formák között egyesületté 1861-ben ala 

kult. Czélul t zte a dal és zene m veléséi s ezáltal a társas élet el mozdítását.
Kit zött czéljának kezdett l fogva tökéletesen megfelelt, mert lejlesztette 

a klasszikus zenét és a magyar nép- és m dalok m vészi el adása által meg 
hódította a sziveket és elismerésre késztelte biráit. Hogy társadalmi tekintetben 
mennyire felel meg czéljának. mutatja azon körülmény, hogy nincs városunkban 
oly kulturális mozgalom, melyben a „Pécsi Dalárda“-nak szerepe ne volna. 
Kebeléb l indult ki az Országos dalár szövetség'' eszméje is. A tulajdonképeni 
els  (de nem hivatalos) országos dalünnep Pécsett tartatott. Zászlószentelésére 
és 25 éves jubileuma ünnepére az ország összes dalárdáit meghívta. De nem 
csak itthon tesz eleget kötelességének, hanem minden alkalmat felhasznál arra 
is, hogy a hazai kulturális czéloknak használjon. így jótékonyczélu hangverse 
nyeket rendezett Mohácson, Szigetvár ott, Nagy-Kanizsán, Gy rött, Eszéken, 
Egerben stb. Hogy pedig a magyar dalnak szépségét idegen löldön is bemutassa, 
a külföldre is elment, városokat keresve föl, melyekben a dal századokon át m - 
veltetik. Err l beszélhet Becs, tírácz, Aussec, Ischl, Salzburg. Zürich és Luzern, 
hol nagy áldozatok árán tisztán jótékonyczélu hangversenyeket rendezett és ez 
zel a magyar dalnak és magyar névnek hirt és dics séget szerzett.

M vészi sikereinek bizonyításául megemlítjük, hogy az országos dalverse 
nyeken hatszor versenyzett és ezen alkalmakkor egyszer a második s ötször az 
els  díjat nyerte el. Versenyzett a következ  helyeken:

1- ször Debreczenben 1868-ban elnyerte az 1. díjat (ezüst serleg).
2- szor Nagyváradon 1872-ben a II. díjat (hölgyek albuma) nyerte el.
3- szor Kolozsvárott 1874-ben az I. díjai (ezüst kupa) érdemelte.
4- szer Debreczenben 1882-ben az I. díj (ezüst billikom) lett osztályrésze.
5- ször Mislcolczon 1884-ben a minta-dalárdái 1. díjjal (ezüst koszorú) tün 

tették ki.
6- szor Budapesten 1892. évben az I. dijat (Liszt Ferencz tömör ezüstb l 

készült mellszobra) nyerte el.
M ködését a legfels bb helyen is figyelemmel kisérik, mit (3 Felsége I. Fe 

rencz József apostoli királyunk többször telt kitüntet  kegyelmes kijelentése s 
legutóbb Iloffer Károlynál, mint a pécsi dalárda karnagyának a koronás arany 
érdemkereszltel történt feldíszítése bizonyít.
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C) Gazdasági ügyek.

Hogy Pécs város területére nézve tájékozást nyerjünk, nézzük meg, miként Mezó'K»z(i»«ág. 
oszlik meg a város területéhez tartozó határ mivelési ágak szerint.

Van szántóföldje 2595 ki. hold; kertje 286; rétje 1578; sz l  2207 ; legel  
535; erd  1285 ; terméketlen terület (a város heépített területe, utczákkal, utak 
kal stb.) 778 kt. hold. Összes terület — 12264 hold.

A szántóföldek a várostól keletre, délre és nyugatra terjednek el, több 
nyire szelíd lejt j  dombvidék, de egyes részeiben szép síkok is találhatók. Bár 
a talaj legnagyobb részében agyag, azért mégis minden kalászos diszlik benne, 
mivel keverékül a kovaföldnek különböz  faját bírja, a mi az agyag kötöttségét 
kellemesen lazítja. Innét van az, hogy a kalászosokon kívül kitün en diszlik a 
tengeri, burgonya és takarmány növények. Nem kevés haszonnal volnának 
termelhet k a hüvelyes vetemények is, mit azonban a földmiveléssel foglalkozó 
lakók lehet leg mell znek.

A nyugatra és délre es  d l kben haszonnal volna dohány is termelhet , 
a mint ezt a török is tette, a mig Pécset bírta és a pécsi dohányt országos 
hír vé tette, mely név a dohány termel knél ma sem ismeretlen, noha jelenleg 
sem Pécsett, sem környékén dohányt nem termelnek. Kívánatos volna azonban, 
hogy a íillokszera által sújtott vidéknek ezen jövedelmez nek mondható növény 
termelése az illet  Minisztérium által megengedtetnék, a mi nem csekély jöve 
delmet biztosítana úgy a termel nek, valamint magának az államnak is.

Miután a szántóföld aránylag csekély területe több száz tulajdonos között 
oszlik meg, nagyobb terjedelm  birtokok, a melyeken a mai gazdaságtani követe 
léseknek megfelel  váltó gazdálkodás volna  zhet , nem is találhatók : mégis 
ritkábban fordul el  ugyanazon növényeknek többször egymás után való terme 
lése, kivéve a tengerit, hanem az ugar mell zésével törekedik a birtokos a 
kell  jövedelmet kivenni. Mit annál könnyebben ér el, minél nagyobb arány- 
lagos állatállománya, a mi lehet vé teszi, hogy földjét legalább is minden második 
évben trágyázza. Sajnálattal kell e helyütt felemlítenünk, hogy az utczasöp- 
redék, a házakból kikerül  szemét nem használtatnak föl trágyául; a mi pedig 
a szántóföldek term képességét nagyban fokozná. Megemlítend nek tartom még, 
hogy a szántóföld kt. holdjának ára 300 és 800 Irt között váltakozik.

A rétek ugyan mintegy ezer holddal kevesebb területet képeznek, mint a Betek, 
szántók; de páratlan jóságuk és ktt'önösen a város közvetlen közelében való 
fekvésük, rendkívülien emeli értéküket. Az egész egy gyönyör  mélysik, a melyet 
középen a „pécsi vizli név alatt ismeretes vizdús patak szel át, mely pataknak 
mindkét szegélyén a városnak gyönyör  keretét képez  százados nyárfák állanak.
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Gyümölcs.

Szóló'.

Erd k.

A rétek legnagyobbb része kétszer kaszálható, de kedvez  id járás mellett 
háromszori termést is adnak. Javításukat néhol mesterséges öntözéssel eszközük 
a magasabban fekv  malomárok vizének ráereszlésével; de nem ritka az istálló- 
trágya ráhordása sem.

Értékük ki. holdanként 500 és 1000 frt között váltakozik.
Pécs hires ízletes és rendkívüli szépség  gyümölcsér l. Legértékesebb 

gyümölcse az  szi baraczlc, (különösen a franczia), melyhez hasonlót még 
Francziaország is ritkán tud felmutatni. Ezen gyümölcsfaj termelésének nagy 
mestere : Fekete Mihály úr, Pécs sz. kir. város f ügyésze, kinek neve hazánk 
halárain túl sem ismeretlen.

Egykori büszkeségünk és Pécs városa értelmes lakóinak aranybányája 
borunk volt. Ámde az országos csapás, melyet a fillokszera okozott, letarolta 
a város felett elterjed  sz l hegyeinket, és kopáran állanak az édes ned t ter 
mett dombok, csupán a hajdani jólétet bizonyító palotaszerü présházak tanús 
kodnak róla, hogy itt milyen jólét lakozott. Az egykori évi termés átlag har- 
mincz ezer hl.-re tehet , melynek értéke megközelité a fél millió forintot és most 
ebb l vajmi csekély rész van meg : csak morzsák a dús lakomából,

De nem szabad a jöv  miatt kétségbe esnünk! Már is jó példával jár el l 
Pécs sz. kir. város érdemes tanácsa. Páratlan áldozatkészségével olyan amerikai 
sz l telepet létesített, melylyel csakis az államiak versenyezhetnek és a melyb l 
ma már több százezer sz l vesszö kerül ki évenként, minek folytán csak id  
kérdése, hogy elhagyatott egykori sz l hegyeink ismét a boldogságnak és édes 
megelégedésnek vidám dalaitól visszhangozzanak.

A városnak mívelés alatti legnagyobb területét az erd  képezi. Kiszámít 
hatatlan azon gazdag kincs, a melyet nagy terjedelm  erdeink magukban rejtenek. 
Ámde eleink boldog jólétükben nem igen gondoltak az utódokra és igy történ 
hetett azon páratlan gondatlanság, hogy a letarolt hegyek és dombok néhol 
ma is még kopáran állanak. Hiába küzdött ezen mulasztás helyrehozása mellett 
városunk kit n  erd mestere: Suha Rezs  úr, a kinek két évtizedre kiható 
fáradhatatlan tevékenységét a nehány évvel gy lését itt tartott országos erdészeti 
egyesület is dicsérettel emelte k i; hiában létesíti a vadcsemeték millióit: az 
erd nél csak évtizedek múlva látható a munka eredménye és csak az utódok 
igaz hálája leend jutalma a mostani ernyedetlen. fáradságnak, azért, a mit te 
kintet nélkül az eléje gördül  akadályokra, nemes szive sugallatát követve 
teljesít.1

Hátra volna városunk legel je és az ezzel kapcsolatban lev  állattenyésztés.
Városunk közlegel je 535 holdat tesz ki és egyike a legjobb síklegel knek, 

csak legalább ötöd- vagy tizedrésze volna befásítva, miáltal a forró nyárban 
legalább a déli pihen  alatt védve volna az állat a nap melege ellen, inig zá 
pores k alkalmával is menedéket találna alatta és közötte a szabadban lev  állat.

1 Az erd k mai állapotáról alább leend szó.
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E közlegel re jár 985 drb. tehén, 1015 drb. sertés, 41 drb. ló és 22 drb. 
kecske. Az egykor hires pécsi juhászat teljesen megsz ntnek tekinthet .

A pécsi tehenészet, melyet kizárólag a külvárosokban  znek, miután a 
belvárosban újabb intézkedés folytán szarvasmarhát tartani tilos, még mindig 
lényeges tényez  a szegényebb néposztály megélhetésében. Nagyon természetes, 
hogy a íajmarhára nagyon kevés tekintettel vannak, csak sok tejet adjon: azért 
a tehén-állomány legnagyobb része nyugati fajú, de mindenféle nyugati fajke 
verék árnyalatával.

A szegényebb népnél a tehenet pótolja a kecske, melynek száma azon 
ban elenyész  csekély.

A szorosabb értelemben vett sertéstenyésztésr l szó épen nem lehet, 
csakis üzleti szempontból veszik meg a hetivásárokra behajtott süld ket és 
malaczokat, hogy azokat nehány hó lefolyása után jó pénzért eladják és 
krajczáronkint kiadott pénzüket egy összegben nyerjék vissza.

aj Erd k.

Pécs szab. kir. város birtokosa azon erd nek, mely az északi szélesség v á ro s i  erd  k . 

46° 5’—9’ és a keleti hosszaság 35° 51’—56’ között egy összefügg  testben 
IQ  mérföldnyi kereten belül Pécs szab. kir. város törvényhatósági határá 
ban fekszik.

Határa nyugaton a Szt.-Kut helységi sz l  és erd területe folytatólag; 
éjszak felé a pécsi papnevel  erd birtoka Orfií község határában, északnyuga 
ton a pécsi papnevel  erdeje Bános község határában; éjszakon a székes- 
egyház erdeje Mánfa helység határában ; keleten az utóbb említett uradalom erd  
birtoka elválasztva a Sásd felé vezet  országút által Szabolcs község határában, 
továbbá a Szabolcs községhez tartozó terület; délen és délnyugaton a pécsi 
határban fekv , a Dunag zhajózási társulat tulajdonát képez  el bb erd k, 
most legel -, továbbá bel-, gesztenyés- és sz l területével; délen magán tulaj 
donosok pécsi szüleivel: ezekb l 2 kisebb birtokrészlet közel a birtokhatár 
hoz be van szegelve a városi birtokba.

Összes területe...........................................................  426292 kát. hold
melyb l e r d  ........................................... 4187-85
2 menedékház.......................................... 002
gesztenyés .............................................. 4'02
honvédlövöhélynek használt tér . . . .  16-2 
2 legel  t i s z tá s .....................................  347
v á g á s o k .................................................. 24-35
utak és k bányák.....................................  27-01

a) Az erd birtokkal van összekötve a vadászati jog, mely nyilvános árverés 
utján adatik bérbe.

A vadállomány  z, nyúl, borz s átvonuló vaddisznóból, fogoly és a vándor-

Jo g i
viszonyok.

s
.1
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madarak közül erdei szalonkából áll. A vad a tilalmazási id szak szigorú betar 
tása mellett sem szaporodhatik fel; mert a hulladékfa gy jtése a lakosság 
szegényebb osztályának meg lévén engedve, a vad örökösen felzavartatik, miért 
is a nyugodtabb, szomszédos erd kerületeket keresi fel.

b) Úrbéri szolgalmakkal nincs terhelve ezen erd . A város és törvény- 
hatósága alá tartozó bányatelep szegényebb sorsú lakosságának azonban meg 
van engedve téli id ben hetenként kétszer, nyári id ben hetenként egy hatá 
rozott napon fejsze és lürész használata nélkül vékonyabb fekü- és hulladék-fát 
gy jteni. Az erd  rizet ezen gyakorlat által igen megvan nehezítve, mivel 
ez alkalmat nagyobb károk okozására is felhasználják.

c) A cs. kir. szabadalmazott Dunag zhajozási társulattal 1857. decz. 
16-án kötött adás-vételi s szolgalmi szerz déssel 90 hold erd nek örök áron 
való megvételével együtt a városi erd  375 holdnyi területén a k szénaknázási 
jog is 1.000,000 pg. forintért eladatott. Továbbá egyidej leg köteleztetett a 
város 3000 db. ta levághalás iránti szolgalmi jogra, végül 380 holdnyi terü 
letnek felületén a vizforrás használati, — homok s k bánya nyitási, — tégla- 
és mészégelési szolgalmi jogra.

A pécsi erd k által elfoglalt földfelületnek a földrajzi részben körvonalzott 
kiilalakzatát és fekvését tekintetbe véve ez erd séget a következ  részekre 
oszthatjuk :

1. Az innens  város felé délre hajló részre, keleten a Tettye-á.rok mélye 
déssel, mely az erd birtokon belül száraz; de onnét kilépve Pécs város leger  
sebb forrásának kifakadó helye, nyugaton több párhuzamos délre vonuló 
mellékvölgygyel, melyek közül csakis a kis mélyvölgy bir gyengébb forrással.

2. A bels  vagy középponti részre, melynek völgyei a bányatelep felé irányul 
tak. Völgyei: a kantavári és Hangyás-völgy egy-egy forrással és a Lámpás- 
völgy. A Szikil-xöÍgy fels  táján kibukkanó 3 egymás mellett fekv  forrásnak 
vize a völgy aljában csakhamar elvész. Több kisebb forrás és viznélküli mellék 
völgy után a Káposztás-xöígy és a Nagybánya-í xölgy mellékágazatai követ 
keznek, melyek közül kiemelend  a Köszörgödör, minthogy forrásai a Bánya 
telep ivóvizszükségletének egy részét fedezik.

3. A hátsó részre. Völgyei és tölcsérképz dései a várostóli irányt követik. 
Nyugaton terül el a büdöskuti-xö\gy, mely egy forrással bir s a remeteréti 
nyeregt l a határszélen alászálló száraz völgybe nyílik, mellékágazatai tölcsér- 
alakuak.

A különben szárazmenelü Zsidó-völgy mellékágaiban 2 forrás található. 
Itt terül el a vizdús nagy mélyvölgy s a melegmány i-xö\gy, melyek a határon 
kívüli Petnyák-xölgyben egyesülnek; utóbbi a városi erd b l magába fogadja 
még a Baglas erd részb l jöv  forrásos árkokat.

A völgyek kivétel nélkül sz kek, a hátsó erd részbeliek s mellékágazataik 
tölcséresek.
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Az éghajlat szelid, kés i és korai fagyok ritkák, a légbeli lecsapódások 
gyakoriak s évenként 500—‘J00 mm. közt változnak.

A szelek közül az északi, észak-nyugati, ha a talaj átázott, kitett helyeken 
döntéseket okoz.

Geologiailag a pécsi erd k területén 2-od, 3-ad, 4-ed és jelenkorbeli le 
rakódások vannak. Az innens  részben a 2-odkorbeli kagylómész, a középponti 
részben az úgynevezett telepmentes homokk  a legnagyobb kiterjedés . Kisebb 
területen vannak kifejl dve a 2-odkorbeli loengeni rétegek, az alsó lias, a 3-ad- 
korbeli id sb mediterrán, ponti és szármáti réteg és a 4-edkorbeli Lösz s a 
hátsó völgyek aljában a jelenkorbeli mésztuífa.

Erdeinltben az uralkodó fanemek: A kocsántalan, a molyhos, a csertölgy, 
bükk s a gyertyán, alárendeltebb: a barkócza, ihar s a juharok, szil, virágos 
k ris, cseresnye, vadkörtc, hársfa, rekettye és nyárfa ; ritkábbak az almafa és 
füzek ; igen kevés példányban a fojtós berkenye, a nyír s a dió ; mesterségesen 
telepítve régebb id  óta a szelidgesztenye és az erdei feny , újabb id ben fekete 
feny , akácz, mandolafa és dió.

A cserjék közül igen elterjedt: a húsos som, csere-galagonya, kökény, 
hólyagfa, vessz s fagyai, csíkos kecskerágó, mogyoró, fajzanót, bangita, kevésbbé: 
a fekete gy r , jávor és boróka: mesterségesen és kisérlelkép a sárga szömörcze.

Az erdei gyomok közül legalkalmatlanabb a szálag bérese, csekélyebb mérv 
ben a repkény-borostyán és fagyöngy s egy ilex faj.

Az uralkodó fák növési viszonyaira vonatkozólag megjegyzend , hogy a 
legmagasabb kor a legjobb zárlat. Igen mély talaj mellett középmagasságuk 
általán 25 méteren felül nem emelkedik, egyáltalában igen vaskosak. Vastagsági 
méretekben tartósan fejl dnek s a felvett próbaterek alapján a sarjesoportok 
az általános termési táblák tölgynél III—VII. s bükk és gyertyán III—VI. osz 
tályaiba, s a d) üzemosztályban a sarjerd  111. és IV. osztályába soroztattak.

Hogy a múlt század végén itt helyütt igen kiterjedt mértékben alkalmaz 
ták a mesterséges felújítást, 80 s több éves tiszta tölgyeseknek szabályos sorok 
ban való állása bizonyítja; hogy akkoriban a bükk felnevelésénél is okszer en 
és gondosan jártak el, tanúsítják e fanemnek most is kitün en zárolt korosabb 
sarjesoportjai.

A kés bbi id ben alkalmazott felújítási eljárás már nem mondható oly 
tökéletesnek. Számos helyen az anyafák kell  id ben való eltávolítása elmu- 
lasztatott, azok ben ve hagyattak a fiatalosokban, melyekben a gyertyán mind 
inkább helyet foglalt. Mígnem 40 és néhány év el tt az addig követett felújí 
tási rendszerrel teljesen szakítva mindenütt átmentek a sárjerd -üzembe s az 
erd ket, a felújítást kizárólag sarjadzás utján létesítették.

Az utolsó 3 évtizedben a sekélyebb talajú közelebb lev k sarjerd ként, a 
mélyebb talajú távoliabbak fokozatos vágatok alkalmazása mellett szálerd ként 
kezeltettek s a hiányos zárlat kiegészítése részint vetés részint ültetés által 
eredményesen eszközöltettek.

Erdöiíjítáis

i
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Áterdölések alkalmaztatnak vagy 10 év óta a 20—40 éves állaboknál a 
czélnak teljesen megfelel  eredménynyel, f  tekintettel vannak a tölgy, cser és 
blikk í'enlarlására, s a gyertyán és puhafanemek eltávolítására.

A mellék haszonvételek közül a legeltetés kiterjed s igénybe van véve 
egész nyáron át a bányatelepi lakosság s Szt-Kid helység kisebb számú marha 
állománya által, de csak is szálerd ben.

Mindazon fiatalosok- s felnyitás alatt lév  állabokban, melyekben a marha 
még kárt okozhatna, úgy szintén a város felé hajló egész déli részen a legel 
tetés tilos.

A bér db. szám után készpénzben 3 frttal, s a Szt.-Kutiaknál azonkívül 
az erdei, többnyire irtási munkálatoknál teljesítend  3 napszámban van 
megállapítva.

A t zifa kifuvarozása tartalmára meg van engedve a fuvarosoknak, hogy 
a részükre kijelölt állabokban marháikat éjen át is legeltethetik, mivel csakis 
ezen engedmény állal biztosítható a kell  számú fuvarer .

A makkoltatás nyilvános árverés alá bocsájtatik az egyes állabokban 
megbecsült mag termésértéke szerinti kikiáltási ár alapján.

K - és kavicsbányák egyrészt a város nagyobb szükségletének, másrészt 
a pécsi k faragóknak szerz dés melleit több évre bérbe adva több helyütt úgy 
a kagylómész, mint a homokk  területeken m velteinek.

Akna nyitása által újabb id ben Zsolnay majolika-gyára nyer agyagot a 
köszörgödörben, s ezen használatért évi 100 frtnyi bért fizet.

A favágatási munkálatokat Szent-Kid és Mdnfa szomszédos helységekb l 
való favágók végezik, azonkívül még Krajna tartománybeli munkásokat kell fogadni.

Az áterdölések kézpénzért napszámban végeztetnek, s azokban nagyobbára 
dorongtüzifa, a rekettyéb l sz l karó készíttetik.

A város saját, közelít leg 3200 ürmétert tev , s évr l évre növekv  t zifa 
szükségletének fedezése s kifuvarozása utáni fölösleg a vágásban tartott árverés 
utján, vagy megrendelés folytán árszabály szerint részletezve adatik el, úgy 
szintén a kikészített sz l karó ára is, min sége szerint osztályozva, ezrenként 
24—25 egész 30 írt.

Ugyan e módon árusíltalik el a szálfa is tövön egyenkint vagy kisebb 
csoportban, mely értékesítési mód mellett el nyösb árakat nyernek még a ke- 
vésbbé haszonértékünél is, minthogy a vev  azt egy vagy másik czélra meg- 
felel leg kihasználhatja. Sz l -utak tatarozásához s parter sitésekhez a fát 
kivételesen árszabály szerint szolgáltatják ki.

Az I-s  Dunag zhajózási társulatnak szerz désileg 3000 drb. szálfa van 
biztosítva. A jelenlegi ár drb.-kint 2 frt 60 kr.

Egyéb melléküzlet nincsen. Van ugyan a városnak téglaéget je, de ez 
távol van az erd t l, s a gazdasághoz tartozik.

A jövedelmezés feltételei megvannak, helyesen kihasználtatnak, s az erd  
jelen általános állapota gazdasági szempontból kielégít .
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E rdölcárosítások. A t zesetek igen gyakoriak. Nem múlik el tavasz számos 
tüzeset nélkül. A legeltetés által való károsítás ritka; de a sz l kkel határos 
erd részekb l gyakori a sz l karókra alkalmas rúd és szálfa elidegenítése.

Pécs 34-064 f nyi lakosságának t zifa szükségletét erdeje, habár határának 
V3-ánál nagyobb, nem fedezi. A közelben lév  k szénbányák azonban nagyban 
hozzájárulnak a t zi anyag kielégítéséhez.

Nemcsak a közelebbi uradalmak erd ségeib l szekéren, de Somogy me 
gyéb l, s távolabb vidékr l vasúton is szállítva nem csekély mennyiség  t zifa 
talál itt fogyasztóra.

A k szénbányák támfaszükségletükkel a Pécsett fennálló parquett-gyár, az 
élénk kádár üzlet, a lendületet nyert építkezés, a nagy sz l terület, mindannyi 
nagy fogyasztója a liaszonfának, és még Stájerország feny fája s Slavónia töl 
gyei is hozzájárulnak a szükséglet fedezéséhez; mib l nyilvánvaló, hogy Pécs 
fakelend ségi viszonyai a lehet  legjobbak.

A jelenlegi üzemosztály déli határa a Kantavári és Hangyás-völgyct vá-V 
lasztó gerincz, nyugat felé a már létez  dél-északi f nyiladék, északon a hegy- . 
f vonulat f gerincze és kis részben a Bányatelept l a leozári kunyhóhoz vezet  f 
ut, kelet felé a köszörgödör és nagybányai-völgy a nyiladékig s a nyugat-keleti 
f nyiladék keleti vége.

A 3 üzemosztály elfoglalt területükhöz képest a következ  részekb l áll:
a) 1 vágássorozat- s 4 tagból,
b) 2 vágássorozat 4—4 taggal, a
c) pedig 1 vágássorozat- s 3 taggal bir, s elhatárolásukra a természetes 

hegy s völgy alakzatok szolgáltak a lehet ségig alapul, valamint részben a már 
létez  észak-déli és nyugat-keleti f nyiladékok.

Széldöntéseket kisebb mérvben csakis északi-, észak-nyugati szelek okoz 
tak abnormális nedves id járáskor. A vágások sorrendjére mérvadónak ismer 
tetett el az állabok jelen állapota, a kihasználás czélszerü elhelyezése, a fafel 
dolgozás és kifuvarozás, továbbá a vágásterületek kapcsolatba hozatala, s 
lehet leg a mennyiben az el bbivel összeegyeztethet , a nyugat vagy délsarok 
közti irány ellen való vezetése azért, mert a talaj jósága nyugati szelek és a 
h ség ellen kíván leginkább védelmet.

Mind a három üzemosztály kezelésével a Pécsett lakó városi erd mester 
van megbízva, ki egyúttal intéz  és vezet  erd tiszt, mely munka kiviteléhez 
egy alkalmazott alordész áll rendelkezésére.

Az erd  rzést hét felesketett erd  r teljesíti.
Az erd  jelen határai határdombokkal, határléniával, részben határárokkal 

biztosítva vannak.
Az üzem nyilvántartására következ  könyvek rendeztettek be, úgymint:
1. Nyilvántartási jegyz könyv.
2. Területek nyilvántartása.
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3. F használatok nyilvántartása osztagok szerint.
4. F használatok nyilvántartása évfolyamok szerint.
5. El használatok nyilvántartása osztagok szerint.
(í. El használatok nyilvántartása évfolyamok szerint.
7. Mellékhasználatok nyilvántartása.
8. Felújítások nyilvántartása osztagok szerint.
9. Felújítások nyilvántartása évfolyamok szerint.
Ezen nyilvántartási könyvek az el írás szerint az erd mester által min 

denkor pontosan vezetend k.
Pécs szab. kir. város köztörvényhatósága önkormányzatának hozott sza 

bályrendelete értelmében az erdészeti személyzet részére következ  szolgálati 
utasítás adatott k i:

»18. §. Az erd mester a városi erd nek szabályos m velése és a vadá 
szati jognak a város egész területén való törvényes gyakorlására felügyelni és 
általában a szakmájába es  összes teend kben eljárni köteles. Javaslatait ille 
t leg jelentéseit a tanácsnak tartozik el terjeszteni s utasításait a tanácstól nyeri.

Az erdei károsítások elhárítása iránt intézkedik, az egyes kárttevöket és a 
történt károsításokat az okozott kár határozott megjelölése mellett, a tanács 
nak további intézkedés végett havonként bejelenteni.

Az elrendelt ölfavágást eszközölteti és a vágott ölfa mennyiségr l rendes 
számadást vezet, mely évenként a tanácshoz beterjesztend .

Évenként deczember hóban az erdei gazdászat eredményér l a nyerend  
utasítás szerint általános számadást készít.

Az erd mester fizetésének kétszeresét biztosítékul tartozik letenni.
Min sítvényül megkivántatik, hogy a kell  gyakorlati ismereteken felül 

érvényes erdészeti akadémiai és belföldön letett államvizsgálati oklevéllel bírjon.
Az a lord ész, ki fizetésének kétszeresét biztosítékul szinte tartozik letenni, s 

az erd  rök az erd mester közvetlen felügyelete s rendelkezése alá helyeztet 
nek, a fegyelmi jogot a fennálló törvény szerint a polgármester gyakorolja.«

b) Bányászat.

Azon szénlerakódás értékét, mely ezen iparágnak alapjául szolgál, e szá 
zad els  tízedében ismerte fel Pécs és határa lakossága. A sz l  birtokosok 
kezdetleges módon ásták, s a környék kovácsainál értékesítették is.

Az els  cs. kir. szabadalmazott dunag zhajózási társaság 1830-ban meg 
alakulván, gyorsan virágzásnak indulva, mihamar az ország els  szénfogyasz 
tója lön.

A pécsi k szén jóságáról kísérletek állal meggy z dvén, 1852-ben meg 
kezdte a jelenlegi Pécs-Bányatelep környékén lev  földek összevásárlását, am e 
lyeken 1853-ban megfúrta els  — András nev  — aknáját, üjabb földvásárlások 
áltál területét nagyobbítva földalatti munkáját is mind nagyobb területre ter 
jeszthette ki.
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A társulat egész szénterülete jelenleg 18 5 km. hosszúságban Pécs, Sza 
bolcs, Somogy- és Vasason húzódik keresztül.

A lefoglalt szénterület nagysága 20,329,103 in1 2, melyb l 15,507,574 m2 a 
társulat tulajdonát képezi.

Bánya birtokilag áll e terület:
35 egyszer  vájna mértékb l,

184 kett s » » és
90 határközb l.

Üzemvezetés tekintetében az egész 3 részre, 3 bányakerületre oszlik u. m .: 
pécsi, szabolcsi, vasasi bányakerület.

E kerületekhez a következ  aknák tartoznak :
1. Pécsi bánya kerülethez: András, — Schroll- és Cassián akna.
2. Szabolcsi bányakerülethez: Ferencz József, — Zsigmond és György akna.
3. Vasasi bányakerülethez : Thommen, — II. számú és III. számú akna.
Az els  2 bányakerület 1854, — illet leg 1873 óta az 5-9 km. hosszú

üszög-bányai és a 7-5 km. hosszú üszögszabolcsi rendes vágányu vasutakkal, 
a mohács-pécs-barcsi vasúttal és ezáltal az egész magyar vasut- és folyamhajó 
zási hálózattal összeköttetésben áll. A vasasi bányakerületben termelt szénmeny- 
nyiség alább említend  módon szállittatik a szabolcsi pályaudvarra.

Min ségére nézve a pécsi szén a legtöbb bel- és külföldi szénfajnál jobb.
Hamu tartalma 6—25%-között ingadozik, tehát a közép tisztaságú szén 

fajok közé tartozik.
Kéntartalma 1-—4°/0-ra tehet .
Víztartalma 1—3°/0 között ingadozik, ami szemben a többi fajú szenekkel 

elenyész leg csekély.1
A koksztartalom 81—89°/0-2
A bitumen tartalom 11—19°/0 között ingadozik.
A pécsi szén theoretikus f t képessége 5392—8514 kalloria között inga 

dozik.3 Összehasonlítás végett közöljük néhány nevesebb szénfaj kallorikus 
értékét.

1 S ez nagyon fontos, mert a fejl dött melegség egy része a benne lev  vizmennyiség 
elpárollatására köttetvén le, a szén f t képessége a szén víztartalmával fordított viszonyban áll.

2 Ha tekintetbe vesszük, bogy a legjobb angol Cardiff szén 88'5°/0 kokszot ad, állít 
hatjuk, hogy szenünk C-ban igen gazdag.

3 18 próba átlag 7179 kalloriát eredményezett.
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S  z  é  n  f  a  j
T h eo re tik u s  fü t képes- 

ség k a lló riák b an
legkisebb legnagyobb közép

a) K ülföldi:

Kladnói (cseh) k szén • • ■ 4877 5270 5033

Ostraui (morva) » . . . 6626 7133 6930

b) H azai:

Oraviczai k  s z é n ................. — — 6309

Petrozsényi » ................. — — 6270

Salgótarjáni barnaszén • • • 3501 4812 4426

Fentebbi állításunkat bizonyítsák e számadatok.
A Dunag zhajózási szab. részvénytársaság vidékünkr l múlt esztend ben 

elszállított 4,868,629 m.-mázsa szenet.
A k szénnek ily mennyiségben való nyerése és elszállítása, hogy a leg- 

módernebb eszközök segélyével lehetséges csak, az kétségen kívül áll.
A bányaleveg nek tisztántartására és kell  légáram alkotására, a minden 

kerületben el forduló szell ztet k rendelvék. E modern gépeket szép munkájuk 
precziz kivitelében a vizemel  gépek múlják csak felül szintén kerületenkint. 
A Schroll aknáján álló »compound« gép és a Thomen akna löld alatti vizemel  
gépe, melyet villamáram tart mozgásban — különösen kiemelend k.

A társulat által el állított melléktermények a következ k.
Sajtolt szén. A másodrend  porszént porrá  rl it szurokkal keverik, 100° 

C-ra hevítik s ez állapotban téglákká sajtolják.
Koksz. A legjobb min ség  porszén kemenczékbe tétetik, s itt a küls  

leveg t l elzárva 24—48 óráig nagy h ségnek tétetik ki.
Felszereléséhez tartoznak:
a) A szénmosó. Ez a koksz készítéshez szükséges apró porszénben el for 

duló s kézzel el nem távolítható paladarabok er müvi utón való eltávolítására 
szolgál.

b) Függ -pálya. A Schroll-akna szene a bányatelepi pályaudvarra egy 
1778. m. végnélküli láncz által szállíttatik és pedig akképen, hogy a gép ál 
tal mozgatott láncz egyik fele a megterhelt kocsikat el, a másik az ürese 
ket visszaszállítja.

c) Gépm hely. Az üzem szükségletét fedezi és fém- és vasönt vel van
összekötve.
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d) Vízvezeték. Ez a pécsi és szabolcsi telepet ivóvízzel látja el, melyet a 
gép 186 mf  mély kutból emel.

Az egyes bányakerületben említést érdemel még:
I. A szabolcsi bányakerületben a villamos világítás 6—1000 normál 

gyertyafényé ivlámpákkal.
II. A vasasi bányalcerülctben a szénelkülönit  és felhúzó gép. Ugyanitt 

figyelmet érdemel a perczenként 1525 in. mélységb l 150 liter vizet emel  
triplex s z í v ó  és a villanyos világítás és villamos er átvitel.

Szintén igen érdekes az u. azon aknát a III. számú aknával összeköt  és 
szénszállításra szolgáló 3250 m. hosszú kötélpálya. Ez 7 völgyet szel át s né 
melyik felett 100 m. magasságban lebeg. — E kötelek felfogására szolgáló 40 
állvány magassága 5—34 m. között váltakozik.

A munkásokról is meg kell néhány szóban emlékeznünk. A szomszédos 
helységekb l kell  számban állandó munkásokat kapni lehetetlen. A bevándor- 
lott munkások részére pedig állandó lakásokról kellett gondoskodni.

A pécsi és szabolcsi bánya kerületben 2 f  és 12 kisebb telep épült 351 
házzal és 1200 lakással. Van ezeken kívül minden telepen egy élelmi szertár, 
templom, iskolák és a pécsi kerületben 2502 kötettel egy könyvtár.



208 —

Székesegyház.

D) É p í t k e z é s .
t

I. Pécs nevezetesei')h épületei.

Históriai igazság, hogy valamely város építkezése annak történelmét tükrözi 
vissza, s viszont ismerve valamely hely szerepét a történelemben, középületeir l 
látatlanul helyes kritikát mondhatunk.

Egész sorozatát állíthatnék össze Pécs épületeinek, a melyek vagy tör 
ténelmük vagy építési módjuk vagy rendeltetésüknél fogva megérdemlik a köz 
figyelmet.

Legyen elég e sorozatból a legérdekesebb régibb és újabb építkezések 
felemlítése, ezek a pécsi templomok, a melyeknél fogva nem csekély hírnévnek 
örvend városunk a külföldön is, azután néhány középület és a vízvezeték.

A  székesegyház.

Azon a helyen, hol e nevezetes épület áll. minden valószín ség szerint már 
 s id kben egy vagy több egyház állott; s t csaknem bizonyos, hogy a római 
Sopianae középpontja is c kis terület lehetett. E tért egész a múlt száz év 
végéig a római castrumok alakjának megfelel  várfalak és négyszögletén kör 
alakú bástyák övezték, s ez a pécsiek állal ma is várnak nevezett terület a 
fennálló éjszaki és nyugati tálaktól délre, illet leg keletre csak a sétatéri vasrács 
és a plébánia épület tájáig terült el, s mig a falai állottak, árkok vették körül.

»A római uralomra következ  500 év úgy elmerült az id k folyamába, 
mint egy csepp a tengerbe. Alig tudunk többet róla, minthogy a m veltség 
kezdett már e tájon is a római sas véd szárnya alatt terjedni. Annyi bizonyos, 
hogy a keresztény tan itt már akkor elterjedt, mikor a római császárok még 
nem készítettek számára vérfürd t. A keresztény buzgóság itt templomokat, s 
földalatti temetkez  helyeket épített és m vészi festményekkel díszítette már 
akkor, mid n Attila harcza még az id  méhébon pihent.1 Bizonyítja ezt a 
dóm el tti keleti obeliszk tövében az a IV. századbeli Ó-Keresztény sirkamnra, 
mely Olaszországon kívül egész Európában ritkítja párját. Egy nehány lépésnyi 
újabb id ben épített boltozatos folyosó vezet egy sz k félköríves ajtón át egy 
igen kicsiny és alacsony, innen pedig egy nagyobb dongaboltozatu kamarába. 
A múlt száz év folyamán jött napfényre ez a másfélezeréves sirkamara, mely 
egy fölötte emelkedett kápolnának lehetett alsó része.

1 Dr. Gercze : A pécsi székesegyház 23 lap.
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Koller szerint tégláinak jegyei szerint 441 elölt épült, s mid n a múlt 
száz évben rábukkantak, el csarnokának sz k ajlónyilása be volt falazva, bel 
sejében pedig csontvázat találtak, mely bizonyosan az ide élve eltemetett 
martyr csontváza lehetett. Már Koller az  si keresztények földalatti gyülekez  
helyének tartja. Körülötte tizenhárom római téglából rakott sirüreget, s ezek 
ben ugyanannyi csontvázat, kett ben üveget stb. találtak, a mi bizonyítja, hogy 
e földalatti kápolna a temet  közepén állott.

A cubiculum belsejét valaha nagybecs  falfestmények díszítették, de a 
melyek az ügy megtartása czéljából tett hibás intézkedések folytán egy-két 
nyom kivételével már egészen megsemmisültek.

E falképek: Péter és Pál apostolok medaillon képei, Krisztus monogramja 
és igen díszes virág fonadékokon kívül, a nyugati falon a hurkából galambot 
ereszt  Noét, a három keleti bölcset, s talán Jézus születését; a keleti falon 
pedig a megmaradt kép a czethal gyomrából menekül  Jónást, vagyis az ó és 
új szövetségi jeleneteknek jelképes kapcsolata által a Messiás megigérését és 
eljövetelét ábrázolta. (Lásd b vebben: Henszlmann: Pécsnek régiségei 111.78. 11.)

A székesegyház eredete ma is vitás kérdés. A legújabb restaurácziót meg 
el z  bontás alkalmával annyi megbizonyosodott, hogy az épület már a XI. 
száz évben, s t az altemplom talán már Péter király idejében elkészült, a ki a 
hagyomány szerint ide temetkezett. De viszont az is valószín nek látszik, hogy 
e helyen kissé délre, s részben a püspöki palota helyén álló  si templom az 
1064-ki nagy t z által vépkép megsemmisült, s a mai épület a XII. száz év 
ben jött létre. Annyi áll, hogy 1303-ban már ismét leégett, s ekkor a már 
változott Ízlésnél fogva a hajdani lapos mennyezet helyett csúcsíves boltozatot 
építettek rá, s ez annyira szétnyomla a falakat, hogy azok kid lésének meg 
akadályozására a f falakon kívül, a két-kél toronypár közé, részben már a 
XIV. száz évben, részben kés bb két sor kápolnát kellett építeni. A török id k 
ben Szalágyi szerint eleinte szénaraktár, s t istálló, kés bb török-iskola volt, 
mint ezt a mostani nyugati ajló-béllet eredetijére vésett és Írott koránbeli 
idézetek bizonyítják; s igy az épület épségben maradt ránk, s t az egyik tor 
nyot a törökök a villámcsapás által szenvedett rombolás után kijavították. Nagy 
átalakuláson ment ál a templom a törökök ki zetése után, a mikor a hajdani 
altemplomi lejáratokat és ezek régi k képeit szétrombolták, s végre a folyó 
százév elején, mikor az egészet értelmetlenül restaurálták, s régi alakjából vég 
kép kiforgatták.1 A mostani templom külsején a déli oldalt Kiss Györgynek 
tizenkét apostola és egy domború mü díszíti, mely ,,A magyar szentek hódola 
tát Magyarország Patronája clöttu állítja elénk. Nyugati homlokzatán: Péter 
apostol, Szt. István és Mór Pécs második püspökének, s a pelikán és ph nix

1 Az épület e sok javítgatás mellett is összedüléssel fenyegetett, ezért Dulánszky N. 
püspök 1882-ben megkezdte a teljes restauracziól, mely 1891-ben fejez dött be.

U
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madaraknak dombom k képei, Krisztus szeretetének s az üldözésekb l kiemel 
kedett kereszténységnek jelképei láthatók. Belsejében az építés tekintetében 
figyelemre méltók: a szép lépcs ház, mely az énekkarba vezet, továbbá a 
népoltár s í kép a négy zöld márvány monolit oszlopon nyugvó pompás oltár 
sátor, ciborium, melynek az ó keresztény templomokban az volt a rituális ren 
deltetése, hogy az itt is látható aranyozott rudaknál alkalmazott függönyök 
segítségével a kenyér és bor átváltozása alatt a miséz  papot a nép el l el 
födje. A népoltár hajdan is, ma is a nép áldoztatására, a két oldalt alkal 
mazol! igen díszes szöszeitek (ambók) pedig az epistola és evangélium felolva 
sására szánvák; mert az ó keresztény, s t még a korai román Ízlés korában 
is egyedül a püspöknek lévén a prédikálás fentartva, ennek széke el re hoza 
tott, és a püspök onnan ülve prédikált. Igv a két ambó mellett még a ro 
mán ízlés  templomokban sem találunk sehol kés bbi értelemben vett külön 
szószéket.

Az architecture a legfest ibb képet nyújtja a fels  templomba vezet  két 
oldallépcs  legfels  fokáról. Kiválóan szép itt a márványoszlopos és igen vál 
tozatos diszitményü árkádsor, mely a presbitériumot, (kizáróan a papságnak 
föntartott helyet) az oldalhajóktól elválasztja.

A f fülkében a szürke karrarai márványból faragott, s igen értékes onyx 
k vel diszitelt aranyos,püspöki trón áll, a honnan a nyílt oltárasztalhoz az ügy 
nevezett via episcopalis vezet. A miséz  pap itt   keresztény szokás szerint az 
oltárasztalon át tekintve énekli a misét.

Az architecturánál jóval inkább lekötik itt a figyelmet a különben diszit  
természet , tehát az architect urának alárendelt falképek és faldiszitmények, a 
melyeknek egyt l-egyik elvont jelképes értelmük van s igv csakis összefüggé 
sükben érthet k meg. És pedig röviden a néphajó déli képsora, mely a Mes 
siás eljövetelét megjövendöl  próféták képe alatt húzódik hátulról el re: a 
b nbeesés, Kain és Abel, Noé, a vízözön, Abrahám és Izsák jeleneteiben a Mes 
siásra vonatkozó, Mózes törvényhozása el tti el képeket, az éjszaki falon pedig 
József, Mózes, Dávid és Salamon jeleneteiben az ugyanarra ezélzó Mózes utáni 
(Post legem) eseményeket és vonatkozásokat tünteti lel. Ezeknek az el képek 
nek megvalósulása s az ígéretnek teljesedéseként a fels  templomban látjuk az 
Angyali üdvözlet és keleti, bölcsek imádásában Krisztus istenségét, a Jordán vizi 
jelenetekben az   szentségszerz ségét, a következ  képen mint tanítót és a déli 
oldalon mint királyt és f papot, végre mint szenved  Messiást, a f fülkében pe 
dig mint Világitél  Bírót feltüntetve. Itt az ablakok között az egyházatyák 
megfelelnek a néphajóbeli prófétáknak, a négy evangelista képe pedig az ottani 
négy ó-szövetségi papi fejedelemnek. A presbitérium négy f pillérjét a négy 
magyar szent álló alapja, a f fülkéjét pedig a mennyei paradicsom közepén 
trónoló Krisztus körül Magyarország els  szt. királya, annak Patronája, (ki a 
magyar koronát ajánlja az isteni Bírónak) s végre a templom két véd -szentje,
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Péter és Pál képei foglalják el. E két utóbbinak életét a mellékhajók hosszú 
képsorai beszélik el. A pápák medaillon képei, melyek a középhajók kiemel 
ked  falain az ivek közein láthatók, a pécsi püspökség és székesegyház törté 
netével állnak kapcsolatban. E képek mind Andrea Károly és Beckerath német 
fest k ecsetei alól kerültek ki. A fels  templomból jobbra nyílik a pompás 
Mór-kápolna, melyben Székely Bertalannak Mór püspök életéb l vett képei lát 
hatók. Kivált az oltár-képül szolgáló Mór prédikálása plasztikus voltánál fogva 
leginkább leköti a néz k figyelmét. Ugyanez oldalon, de a néphajóból nyílik 
az Urtestc-kápolnája, melyben kiváló becsüek a Szatlmiáry György pécsi püspök 
által eredetileg szentségháznak emelt reneszánsz márványoltár és Lotz Károly- 
nak bibliai falképei. A templom éjszaki oldalán hátul terül el a Mária-kápolna, 
melyet Székelynek következ  tárgyú falképei tesznek becsessé. Oltárkép: Set. 
István felajánlja a koronát Máriának, Imre 1 terezeg látomása és fogadalma a 
veszprémi templomban, Szt. László átkelése a Dráván, hogy Horvátországot Má 
ria országához csatolja. A 12 éves Szt. Margit a Nyulak-szigeti zárdába lép, s 
végre Capistran tábori miséje a belgrádi gy zelem el tt. A negyedik kápolna, me 
lyet szintén Lotz képei díszítenek, Jézus szive tiszteletét és Alacoque-Margit apá- 
cza legendáját állítja elénk.

Nagybecs  része dómunknak az altemplom és a két lejáratba elhelyezett 
12. száz évi, jelenleg múzeumba helyezett domború k képtöredékek csaló 
dásig h  utánzata és részben új szoborm vei. Ezek is jelképes módon szintén 
az ó és új szövetség összefügg  képeit tüntetik fel és pedig az éjszaki lejárat 
ban nyolez magán álló alak, a képtalaj fenekén látható jelképek (világosság, 
leveg , föld és viz, nap és hold, halak, madarak, csuszó-mászó állatok és az 
ember) elbeszélik a világ teremtését. A csoportképek pedig Éva teremtését l 
Izrael átmeneteiéig a vörös tengeren, tüntetik fel az Ante legem kornak neve 
zetesebb tényeit. A lejárat homlokfalán a b n és gonoszságok sárkányán diadal 
maskodó ítél  Krisztus, a déli lejáratban pedig Sámson élete mint a Post legem 
korban Krisztusnak legkiválóbb el képe, a két fels  sorban a Sub gratia, vagyis 
a teljesülés, maga a megváltás tárul elénk, a lehel  legnaivabb XII-ik százévi 
k kép csoportokban.

Az altemplom a dóm legrégibb részlete. Ha igaz az, hogy Péter király 
Pécsett temetkezett el, akkor csakis ebben az altemplomban fekhelik, nem pe 
dig mint azt a téves, de már százévvel ezel tt megczáfolt nézet tartja, hogy   
a déli lejárat lépcs zete helyén volna eltemetve, és Sámson megvakitásának 
jelenetei az   megvakitását jelképeznék. Fájdalom, e gyerekes föltevés még máig 
is mint bizonyos tény szerepel kézikönyveinkben. Az altemplom ma a halotti 
és nagypénteki istentisztelet tartására szolgál. A két oldalon lev  mellékhelyisé 
gekben a fels  templom, í kép a sekrestye és a Mór-kápolna f tésére szolgáló 
készülékek nyertek helyet. Székesegyházunk építés tekintetében egyike a leg 
sikerültebb ujabbkori restauráczióknak és Schmidt Frigyes báró zsenialitása mel-

14*
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Belvárosi
templom.

lett Dulánszky Nándor megyés püspök nevét is sok százévre megörökíti, mert 
hogy a másfél millióba került nagy m  európai színvonalon á ll: az sok és 
jelentékeny akadályok legy zése által az ö érdemének mondható.

A festés és f kép Kis György modern szellem  és Zala szigorúan stilszerü 
szoborm vei közt nincs ugyan meg a harmónia, de még e mellett is dómunk 
restaurácziója mind a figurális mind a diszit  festés és szoborm vei tekinteté 
ben egyaránt a mai európai legkiválóbb m vészi restaurácziókat lényeges, elvi 
jelent ség  dolgokban felülmúlja.

II. Belvárosi templom.

A székesegyház után Pécsnek legérdekesebb épülete a Belvárosi templom.
A hagyomány szerint egy a törökök által halálra ítélt keresztény rab állal 

felfedezett kincsb l építtetett, a miért a basa a felfedez nek megkegyelmezett.
A templomtól keletre fekv  Királyi tábla épülete felé körülbelül a térség 

közepe tájáig terült el a hajdani szt. Heilalan plébániatemplom, melynek az 
1324-ben Péter nev  plébános volt a lelkésze; 1506-ban pedig 11. Gyula pápa 
a Boldogasszony oltárának gondozása fel l intézkedik. (Koller II. 335. id. Rupp. 
Magy. orsz. helyrajzi tört. I. 375. stb.) E hajdani templomot, melynek félkör 
alakú szentély alapfalai 1891-ben a vizvel  csövek lerakása alkalmával jöt 
tek napfényre, a törökök rombolták le és építették részben annak helyére 
a mecsetet. Ebb l pedig a két szárny, szentély és torony hozzáépítésével a 
jezsuiták alakították a mai templomot. Majdnem 27 és fél méter magas kupo 
lája, melyet a festés, (ájdalom, alacsonyabbnak tüntet fel, figyelmet érdemel.

A f tér nyugati telén emelked  két emeletes czistcrczita-rend  társház és 
gimnázium is a jezsuiták m ve, kiknek már a 17. sz. els  éveiben volt Pécsett 
missiójuk. Ezeknek a missionáriusoknak adták Matulier Péter és Mohácsi Katalin 
telküket, mely a jezsuiták kisded lakásával határos vala. (Act. Collég. Jes. 910.) 
Kés bb is sok más ajándékot kaptak, mig Széchényi György gróf esztergomi 
érsek a rend számára társházat alapított; 1694-ben pedig 50.000 váltóforint 
ról adománylevelef. állított ki. A kanizsai kincstár uradalmi igazgatósága áten 
gedte a jezsuitáknak a szigeti kapu el tti töröktemel  (Rupp. I. 871.) köveit, s 
ebb l építettek a mecset mellé egy Maria-kápolnát, sekrestyét és a tornyot, 
fölépítették papnevel  intézetnek a mai gimnáziumot, egy másik, a vár felé 
es  házban pedig finevel  intézetet szándékoztak állítani, mivel e czélra már 
1690-ben megkapták Brumbergi báró Miglius Tullius királyi biztostól a várból 
a f tér felé húzódó szántóföldeket és réteket azzal a biztosítással, hogyha ez 
nem volna elég, Borger Antal Péter házát is neki fogja ajándékozni. (Act. Collég. 
Jes. 100. 2. 8. 10. sz.) Mindezekr l a telkekr l — a székházról, Mária-kápolna, 
házhelyek, továbbbá a Xaveri szt. Ferencz kápolnáról 1699-ben 1. Lipót nekik 
királyi adománylevelet állított ki, s  ket minden közteher viselés alól felmentette. 
(U. o. 8. 4. sz.) Ugyanez alkalommal Jocsinik Margit nekik ajándékozta a dömések
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társházához közel a budai kapu el tti lelkeket és házat;’ 55 frton telkeket sze 
reztek a kapun kívül, s 20 hold földet nyertek a budai kincstári igazgatóságtól Me 
gyei- pusztán. A Kovács leányok az Ürögh folyón egy malom negyedrészét, továbbá 
a budai kapun kívül egy majorsági földet ajándékoztak nekik. Ez utóbbinak köze 
pén Bitevey háza állott a hozzátartozó szántó földek, kertek és sz l vel együtt.

Ezeken kívül Üröghben a szigeti út mellett s a siklósi kapun kívül 42 
hold, Árpád területén 20 hold, Szabolcson 44 hold szántóföldet, a Piritsizma 
vagy Munkád-völgyben 70 lánc kaszálót, s a pécsi sz l  hegyeken összesen 
176 hold sz l t szereztek részint királyi adományozásból, részint egyes jótev k 
adakozásaiból tized és minden más mentséggel együtt; s ez a mentesség még 
a Xavér és Rókus kápolnánál lev  társházak zselléreire is kiterjedt.

A kés bbi években is még igen sok birtokot szereztek ilyképen. (Lásd 
részletesen Rupp: 1. 372.)

Ezek a birtokok és a tized mentesség a jezsuitákat a püspökkel viszálko- 
dásba keverte és hosszas pörlekedést vont maga után. Nesselrode a sz l  
dézsmát er szakkal vette meg a jezsuiták sz l in, s földesúri jogainál fogva 
igényt formált a jezsuiták birtokaira; a káptalan visszakövetelte a plébánia telket, 
s pör támadt Gerczény miatt, melyet a jezsuiták 1702-ben 1500 frlért vettek 
meg, s t templomot is építettek; továbbá az ehhez tartozó Farkasfa földjén s 
Árpádon igénybe vett tized, s végre a gr. Batthyány Lajos által Ocsárdon jogta 
lanul gyakorolt bormérési jog megszüntetése miatt. Ezért Cserkó István társház- 
igazgató 1714-ben Károly királyhoz folyamodott, s a király 1724-ben csakugyan 
véd levelet adott a jezsuitáknak a Szt. Luiza sz l hegyen birt sz l jük dézsma- 
mentsége biztosítására, 1731-ben pedig megtiltatott a püspöknek bizonyos hold 
földön a téglaégetés és az ehhez szükséges épületek felépítése. Hogy mi lett a 
pör kimenetele, az iratokból nem vehet  ki. (Rupp. I. 373.)

A rend megsz ntével fekv  javaikat a tanulmányi alaphoz csatolták; a Rókus- 
tomplom melletti székház telkeit pedig a város vette meg 383 frt 44 ̂  dénárért. 
(Acta. Coll. Jesuit 9. cs. 42. sz. Rupp. I. 373.)

I I I .  Szent Ágoston-templom.
A szt.-Ágoston remete zárdája vagyis a perjelségnek alapítása ismeretlen. 

A törökök bizonyosan elpusztították. A szerzet gr. Aichinger József törekvése 
következtében 1713-ban tért vissza, s templomát ekkor Szt.-Ágoston tiszteletére 
szentelték fel. Ez a templom a plébániaiak gyanánt szolgáló sz k székháztól 
néhány lépésnyi távolra van. (Czinár. II. 218. 1. Rupp I. 374.)

IV . A  licscumi templom.
Helyén a török id kben mecset állott, melyet el bb az ó-hitüek foglaltak 

el, kés bb kórházzá lett (Haas 262.), s azután építették helyére a pálosok nagy 
zárdájukat és templomukat, melynek azonban Pécs 1773-iki képén még nincse 
nek tornyai.

Ágoston
templom.

Liczeumi
templom.
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Radonay Mátyás, pécsi püspök 1694-ben I. Remete szí. Pál szerzetesei 
nek a visszafoglalt Pécs budai kapuja szomszédságában (a mai liczeum helyén) 
t zött ki helyet, hol Mitrovczanin Györgynek 46 öl hosszú, 43 öl széles ház 
helyét, a hozzátartozó egyéb telkekkel együtt, melyen keresked k bódéi állot 
tak, valamint e házhely után járó szántóföldeket és sz l ket 1698-ban a Caralfa 
elnöklete alatt kiküldött bizottság elkülönítette, s a pálosok készpénzen meg 
vették. De az ekkor felvett okmányok 1702-ben elpusztultak. (Benger Chronik 
XCII. fér. Act. conv. 1 cs. 1—3. sz.) Az igy megtelepedett pálosok egy me 
csetet vagy a ráczok által épített templomot foglalták el és szentelték föl a 
Szent-Háromság tiszteletére, s minaret alakú tornyát alacsonyabbra változtatták. 
A székházat emeletre vették s bevonult a házf nök, két hitszónok és egy 
lelkiatya.

A kés bb ide küldött néhány lelkiatya Peterden, Szászon s más plébániákon 
m ködött. (Acta Paul. Conv. Quinque-Eccles. 1 cs. 11. sz.) A társház eleinte csak 
a hajdani szt. György vagy szt. Györgyim (törökök által lerombolt) kolostorhoz 
tartozott, s Harcz nev  falu jövedelméb l teng dött. A Györgyim kolostorhoz 
tartozott azonban Mágocs falu és Hosszutó, Nagy-Hajmás, Gyene és Györgyén 
puszta is, mely uradalmat a királyi kincstár 1719-ben a pálosoknak vissza 
adatott.

1705-ben Pávics Mihályné szül. Karácsonyi Anna Mária a pálosoknak adta 
150 írtért a k hid mellett Árpád felé fekv  kertjét, 1715-ben Kasó István pécsi 
nagyprépost nekik adományozta a város határában birt szántóföldet, s Keszü 
határában birt ré tjé t; 1740-ben gr. Porén yi Zsigmond pécsi püspök a pécsi 
házat minden teher alól felmentette, .iogot tartottak a pécsi pálosok azonkívül 
Zomba és Patlan puszták birtokára, s ezért 1717-ben tiltakoztak Wallis tábor 
nok, Gindl és Monasterli urak ellen, nevezett és Harcz pusztának bitorlása 
ellen. 1774-ben a városban majorsági épületük, a siklósi külvárosban terjedel 
mes kertjük s szántóföldjük, a szent Donát-hegven sz l jük, az erd ben rét 
jük és a szent kulnál házuk volt. (U. o. 1. cs. 5. 11. 17. 21. 25. n. 3. cs. 
8. sz.)

E társház, melyben 1717-t l vállszalag-társulat is létezett, 1735-ben per 
jelségre emelkedett, s 1785-ig virágzóin, a mikor II. József a rendet feloszlatta, 
s összes birtokait a tanulmányi alap javára lefoglalta. (Rupp I. 369.)

A zárda és templom ezután pusztán állott, kés bb pedig szénaraktárnak 
használták, inig Szepessy Ignácz püspök 1832-ben Baranyavármegyét l megvette 
és nagy költséggel mai alakjában helyreállította.

V. Haviboldogasszony temploma.
Ilaviboldog-

asszony
templom.

A szt. Vinczér l czimzett domonkosiak végezték itt az istentiszteletet. E ká 
polnát a polgárok 1696-ban kezdték építeni fogadalomból a közelget  mirigy 
járvány elhárításának megnyeréséért. Az els  összegei (800 frlot) a dömések
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hitszónoka kéregette össze. Föntartására 160 lépés nagyságú telket, s gabona 
tizedet t ztek ki. Jelenleg a búd. külv. plébániához tartozik.

VI. A  szent Ferenczick temploma.

A Kóródy család 1301-ben alapította a zárdát és templomot a Minorita- 
Ferencziek részére (Topogi R. A. 272. 1. id. Rupp 1. 375.), de ezek 1543-ban 
elmeneküllek a török el l, s ekkor elpusztult.

A mostani templom és zárda a szent Lászlóról czimzett Ferenczieké volt, 
s 1687-ben Dingen Frigyes tábornok és térparancsnok b kez ségéb l épült, 
1760-ban kib vítették, s plébániává szervezték. Ehhez tartozik a Nesselrode 
püspök által 1720. körül török mecsetb l átalakított szent János kápolna a kór 
ház mellett, melyben a püspök nyugszik. Ez az egyetlen mecset a tizenkett  
közül, melynek minaretje máig épen megmaradt. Továbbá említésre méltó a 
sz l k közt lev  Xav. Szt. Ferencz- és 2>ow«í-kápolnák.

VII. Az irgalmasok temploma.

Egykor a kapuczinusok zárdája volt, s ezek eltörlése után 1796-ban telepí 
tette ide az irgalmas rendet Krautszak György tímár és Vizer kanonok. Pager 
plébános azután 16 ezer forinttal gyarapította az alapítványt.

VIII. A  Mindenszentek kápolnát,

mely Pécs egyik legöregebb temploma, a törökök egyedül hagyták meg a kato 
likusoknak, kik még a török elüzetése után is egyideig székesegyház gyanánt 
használták.

Pécs egyik legfest ibb részlete a Tettye íensík, melynek bejáratánál két 
l pormalmot építettek, de ezek 1714-ben kígyuladván, rettent  robbanással 
légbe repültek. Haas (275.) ideje el tt néhány évvel még álltak az er s romok. 
A jelenlegi fest i romok Szalhmáry György püspök nyári lakának romjai.

Megyeház.

Épült 1731-ben. A kapu fölött olvasható a következ  fölirás: »Carolo VI. 
Caesaré Maximo Rege omnium Amplissimo quia Apostolico Constantia et For- 
titudine nulli secundo Terroré in Bello Vindice in Pace Victore ac Triumphatore 
semper Augusío Regni Hung. Restauratore ac Libertatis Assertore Patre Patriae 
Pio Felice Inclyto Gloriose Regnante atque Villielmo Fr. Com. Nesselrodio 
Episcopo V.-Eccl. Clavum supremi Comitis feliciter tenente Aedes has Comi- 
talus Baraniensis posuit pro publico suorum usu anno

A restltVta CIVItate atVrCIs 
QVadragesIMo qVIlito.»

A megyeház keleti szomszédságában a megyei börtön, nyugatról pedig a 
szent Pálról czimzett nagyobb papnevel -intézet kétemeletes épülete csinos házi 
kápolnával ékeskedik.

Ferencz lek 
tini pl oma.

Irgalmatok
temploma.

Mindenszentek
kápolna.

Megyeház.
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A város falai nagy részben még több bástyával együtt elég épen állanak, 
így a püspöki palota melletti bástyán még a felvonó hid csigája is látható. 
A négy kapu azonban, melyek közül a siklósi a Mátyás király-vendégl  és a 
Bed -kávéház között, a budai a liczeum-épület szomszédságában, a szigeti a 
Ferencziek zárdáján kivül a Stirling-féle ház táján, s végre a kaposvári vagy 
vaskapu a szeminárium északi sarkánál állott, már rég végképen elenyésztek.

Pécs újabb épületeiben sem igen mondható gazdagnak. Mindamellett a 
Majláth-téren álló izraelita imaház e nemben figyelemre méltó.

Egyéb középületeink közül fel kell említenünk az iskolákat, melyekre a 
város több százezer forintot költött. Az uj színház, árvaház, szegényház, katona 
kórház és laktanyák szintén tanúi azon haladásnak, melyet városunk az utolsó 
50 évben felmutat. Hogy pedig Pécs városának építkezése mennyibe került, 
mutatja az alábbi kimutatás.

Középületek kimutatása, melyek as utóbbi 50 év alatt a város költségén
emeltettek.

V á ro sh á z ........................  44000
Szigeti külv. elemi népiskola • • 19059

» » o v o d a ......................... 7084
T o rn acsa rn o k .....................  20291
Reáliskola - ....................  58773
Belvárosi elemi isk o la ...  53455
Királyi tá b la ...................... 145140
Épül  színházra el irányzat • • • 230000
Polgári leánytanoda............... 10195
Agoston-téri elemi iskola . . . .  09558
Fels  vámház-utezai iskola • • • 20800
Krajczárlaktanya régi és uj • • • 109987
Ugyanott b a ra k k o k .............  22336
Katonai kórház.....................  118083
Fehérváry la k tan y a .............  103373
Frigyes la k ta n y a .................  202790
Lakits laktanya...................... 47813
Mayer laktanya...................... 7743
Rudolfinum árvaház.............  10000
S zegényház ..........................  32351
K ó rh á z ..................................  52300
Hídmérleg..............................  3121
Budai külv. halottas ház . . . .  8432
Matessa lelenczház és óvó • • • 22000

frt költséggel.
» »

» »

» »
* »
» ■»
s> »

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» J>

» b
» »
»  J>
» »
» »
» »
* »

Építés alatt: Uj közkórház • • • 150000 » 
Batthyányi honv. gyal. laktanya • 95000 » 
Lakits honv. huszárlaktanya • • 100000 »
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Nem a város tulajdonát képez  középületek közül ezen cziklus alatt épült 
vagy restauráltatott a

Megyei árvaház,
Pénzügy igazgatóság,
Postaépület,
Fogházépület,
Szeminárium,
Gimnázium,
Püspöki énekiskola,
N zárda,
Székesegyházi polgári leányiskola,
Megyeház,
Ág. hitv. templom,
Izraelita hitközs. iskola és templom.

V í z v e z e t é k .
Nap napután olvasván az ország különböz  vidékein — f ként a folyók vízvezeték, 

és ásott kutak többé-kcvésbbé fert zött vizének használata következtében —• nagy 
terjedelmet ölt  járványos betegségekr l, — valóban kellemes megnyugvást kelt 
bennünk annak biztos tudata, hogy tiszta, jó ivóvizünk van. S inig a f városban 
csak a sokszor kifogásolt sz rt Duna vízért is egyes városrészek valóságos 
harczot folytatnak, addig mi bizonyára nagy nyugalommal számolgathatjuk 
össze azon fölös forrásainkat, melyekre még ez id  szerint szükségünk nincs, 
de a melyeket, ha a szükség úgy kívánná, vízvezetékünk czéljaira felhasználhatunk.

El nyös helyzetünket, forrásaink magassági fekvése még kedvez bbé teszi.
Ugyanis a Mecsek déli lejt jén elterül  város belterületénél jóval maga 

sabban fakadnak e források legjelent sbjei, úgy hogy azok vize természetes 
eséssel, minden mesterséges mechanikai közrem ködés nélkül vezethet  le a 
városba a közönség rendelkezésére.

E források közül legmagasabban — (225 826 méternyire a tengerszinét l) 
a város északkeleti széléhez közel, ered a »Tettye« forrás, mely vizb ség 
tekintetében a legnagyobb s már századok óta nevezetes szerepet játszik a 
város életében. A jelenlegi budai külvároson nagy esés mellett átfolyt vize a 
malmok és más iparvállalatok egész sorának adta a szükséges munkaer t egészen 
a közelmúlt évekig. Ezenkívül a város lakossága nagy részének ivóvizet is 
szolgáltatott.

Még a török uralom alatt létesíttetett e forrástól kiindulólag az akkor 
bástyákkal övezett jelenlegi belvárosba egy égetett agyagcsövekb l álló vízvezeték, 
mely folyton tatarozva s szakaszonkint megújítva és kib vítve a közelmúlt évekig 
fentartatott. E vezetéken át a viz csergedezve (tehát nem nyomás alatt) folyt 
s a tetemes magassági különbözetek számos kis átfolyó medencze közbeigtatá-
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savai lettek mérsékelve. E vezetékek a város utczáin és terein nagy, 15—20 
köbméter ürtartalmú kömedenczékkel körülvett kifolyós kutakban végz dtek. 
Szerkezetük igen primitiv, nehezen kezelhet  s kevés vizet szolgáltató volt, 
minek következtében a város fölötti többi forrásokból kiindulólag is külön kisebb 
vízvezetékek létesíttettek, melyek a mai napig is használatban vannak.

A »Tettye« forrástól délre, a volt püspökmalomlól keletre, 184 méter 
magasan fakad a „Püspökmalmi forrás,11 melynek vize a tetlyei malomcsatorna 
vizével egyesülten jutott az alább fekv  malmokhoz. Jelenleg a Tettge és Püspök- 
malmi források szolgáltatják az új vízvezeték vizét.

Közel ezekhez ered a barálúri kifolyós kutat b ségesen tápláló Baráturi 
forrás.

Délre az el bbiekt l, a város belterületén két vizdús forrás: a „Knicffer“ 
és a Mindszenti temet  forrása fakadnak, melyek vize ez id  szerint nem hasz- 
náltatik fel. Az el bbi vízmennyisége a legvizszükebb id szakban megméretvén, 
napi 154 köbméter volt, vizdús id ben e mennyiség mintegy 350 köbméterre 
emelkedhelik.

A város északnyugati része fölött elterül , magas fekvés  Bálics völgyben 
több forrás fakad, melyek vizének nagy része szintén felhasználatlanul folyik át 
a városon. A legvizszükebb id szakban meghatározott napi vízmennyiségük 210 
köbméternyi volt, azonban nem lévén rendes forrásfoglalásuk, a viz nagy része 
a talajba szivárgott. E körülmény figyelembe vételével a minimális napi víz- 
mennyiség 260 köbméterre, a maximalis vízmennyiség 550 köbméterre tehet . 
Ezen források egyikéb l kiinduló 1850 méter hosszú cs vezetékkel láttatnak 
e l : a cs. és kir. Csapatkórház, a Krajczáros laktanya, a Rókusdombi, Kis Rókus- 
utczai és Makár-utczai kifolyós közkutak.

A bálicsi forrásoktól keletre a város fölötti »Frühweis« völgyben ered a 
Petrezselyem forrás, mely 600 méter hosszú vezetékével ellátja a püspöki udvart, 
a Petrezselyem-utczai és Klimó-utczai közkútakat.

Ett l ismét keletre fakad a Kaposvári-utezai forrás, melynek 400 méter 
hosszú vezetéke a Kálvária és Káptalan-utczai közkútakat táplálja; ugyancsak 
ennek közelében ered a Papnövelde forrás, mely a papnöveldét, mint tulajdo 
nost látja el a szükséges vizmennyiséggel.

Az utóbb említett 4 forrás vezetékei víztartókkal nem bírván, a nap leg 
nagyobb részében vizök felhasználatlanul elfolyik.

A lakosságnak szaporodása s a modern életigényeknek megfelel  nagyobb 
vízfogyasztás, a tettyei régi kezdetleges m vek használaton kivül való helye 
zését és a technika követelményeinek megfelel  uj vízvezeték létesítését vonták 
maguk után. A város közönsége e kérdés fontosságához mért komoly eltökélt 
séggel és áldozatkészséggel látván a m  létesítéséhez, versenypályázatot hirdetett 
a vizmü tervezetének elkészítésére s a Tettye-forrás vize által hajtott malmok 
s azok vizjoguinak kisajátításához fogott.
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A beérkezett versenyajánlatoknak az erre fölkért budapesti »Mérnök- és 
építész-egylet« és a m. kir. kereskedelmi minisztérium által történt felülbirálása 
után, a legjobb terv s egyszersmind legolcsóbb pályázat benyújtójával, Zellerin 
Mátyás jóhirü hazai gyárossal a város az uj vízm  kiépítését illet leg a vállal 
kozási szerz dést 1891-ben végre megkötötte.

Vállalkozó czég a közönség óhajára a vízvezeték legszükségesebb részeit 
a szerz dési határid t jóval megel z leg kiépítette és üzembe helyezte s utóbb 
az egész müvet a városi hatóság teljes megelégedésére 1892. november havá 
ban befejezvén, a közhasználatnak átadta.

A város közönsége az uj vízvezeték számos el nyeit csakhamar • tapasz 
talván, a házi vezetékek létesítését várakozáson felüli számban eszközölte. Mig 
az el zetes összeírás alkalmával alig 700—800 háztulajdonos jelentkezett 
magánvizvezeték készítése czéljából, az 1893-ik év végével már tényleg 1248 
házi vezeték volt m ködésben s e szám még folyton növekv ben van.

Általában, az uj vizmíi használatba vétele óta úgy a házi szükségletek 
kielégítésére, mint az utczák s terek öntözésére és t zoltási czélra elegend  
mennyiségben rendelkezésre álló viz igen nagy mértékben el mozdította a 
közegészségi és köztisztasági viszonyoknak javulását s emelte a t zbiztonságot.

De még érezhet bb leend az uj vízvezetéknek a közegészségügyre el nyös 
volta a város csatornázásának küszöbön lév  kiépítése után, mid n a mosadék 
vizeknek az utczák nyílt folyókáiban való levezetése, télen pedig a befagyott 
szennyvizek költséges felvágatása és eltávolítása meg fognak sz nni.

Az összes részeiben hazai gyárak termékeib l készült uj vízm  létesítési 
költsége — a magán vízvezetékekét l eltekintve — összesen mintegy 820,000 
frtra rúg. Ez összeget azonban az átmeneti intézkedések, telekvételek s a teltyei 
malmok s azok vizjogainak még folyamatban lév  kisajátítása tetemesen növe 
lik, úgy hogy ezekkel együtt az összkiadások körülbelül 500,000 Írtra fognak 
emelkedni.

Az uj vízm  üzemben tartása és gondozása a városi pénztárt évente 
2800 írttal terheli.

Ezen évi kiadások s a fenti létesítési költség kamatainak fizetésére s a 
t ke törlesztésére szolgáló évi járandóságok, részben a házi vezetékek után be 
folyó vizdíjakból, részben pedig a kivetett vizudóból fedeztetnek.

Mint említve volt, az uj vízvezeték táplálására jelenleg a 225-326 méter 
(tengerszin feletti) magasságban lév  Tettye-forrás és a 184 méter magasság 
ban fakadó Püspökmalmi forrás szolgálnak. A m szaki tekintetben jeles elren 
dezés azonban a bálicsi forrásoknak id vel leend  felhasználását is lehet vé teszi.

F építményei a vízvezetéki m nek a viz raktározására szolgáló két nagy 
víztartó. Egyik az 1000 köbméter  rtartalom fels  víztartó, mely a Tettye-forrás 
melletti téren 224 méter vizszinmagassággal létesült, a másik a városnak ellen 
tett nyugati része fölött épített 1200 köbméter  rtartalom ellenviztartó, melynek



—  220 —

tengerfölötti vizszinmagassága 172 méter. E víztartókon kívül nevezetes szerepet 
játszik még az elrendezésben a Tettyénél jóval alább fekv  püspökmalmi forrás 
vizének csatlakoztatására szolgáló átfolyó kamara, melynek vizszinmagassága 
182 méter.

Maga a város, magassági helyzetét tekintve, a 114 méter és 194 méter 
lengerszin fölötti nívók között fekszik. Minthogy e szerint a város legmélyebb 
pontjai és a Tettye között mintegy 111 méter magassági különbség van, a 
melynek megfelel  11 légköri nyomásnak a cs vezetékeket kitenni nem volna 
tanácsos, ennélfogva a városi cs hálózat két külön cs rendszerre osztatott fel: 
egy mélyebben és egy magasabban fekv  zónára, melyekben 6—7 légköri 
nyomásnál nagyobb és 2—3 légköri nyomásnál kisebb feszültség be nem állhat. 
Az alsó zóna a városnak körülbelül e/7-ét foglalja magában, mig a fels  zóna 
csak a legmagasabban fekv  utczákat — együttesen a város 1/1-él — tartal 
mazza.

E két külön vízvezetéki rendszer táplálása a következ  módon történik:
A fels  víztartó, a két zónának megfelel leg, két elvezet  f cs vel bir; az 

egyik f cs  a fels  zóna hálózatát látja el közveletlenül a szükséges vízmennyiség 
gel ; a másik f cs , mely az alsó zóna cs hálózatának táplálására szolgál, el bb az 
50 méterrel mélyebben fekv  átfolyó kamarába vezet, melybe a püspökmalmi 
forrás f csöve is betorkollik. Az átfolyó kamara tehát azon hely, hol a fels  
víztartó nagy nyomásmagassága 50 méterrel kevesbíltelik. Innét kerül a viz 
az alsó zóna sok ágra szétoszló cs hálózatába, mely ágak a város túlsó, nyugati 
részében ismét egy f cs be futnak össze, mely f cs  az ellenviztartóba vezet.

Minthogy a két forrás vízszolgáltató képessége a vízfogyasztáshoz képest 
az év vizsz kebb id szakaiban olyan, hogy a forrásokból a nappali 12 óra 
alatt nyert viz a nappali vízszükségletet nem elégíti ki, ellenben az éjjel nyert 
vízmennyiségnek csak elenyész  csekély része fogyasztalik e l: ennélfogva el- 
kertilhetlenül szükséges az éjjel nyert víznek raktározása. Ezen kivánalom 
kielégítésére szolgál a most említett ellenviztartó. Éjjel tehát az átfolyó kama 
rától az ellentartó felé er s áramlás van az alsó zóna cs hálózatában. A követ 
kez  reggeli órákban pedig, mid n a közönség igen sok vizet fogyaszt, — többet 
mint a mennyit a források (a fels  zóna vizét leszámítva) adnak, — akkor az 
ellenviztartóból a viz ugyanazon a csöveken a melyeken jött, ismét visszafolyik 
a városba a közönség fokozott szükségletét kielégítend . A mondottakból ki 
világlik, hogy az alsó zóna cs hálózatában a viz állandóan mozog majd az 
ellentartó felé, majd onnét vissza, s igy felette kedvez en teljesül azon kivána 
lom, hogy a vízvezetéki cs hálózatokban a víznek mozgásban kell lennie, hogy 
üdeségét el ne veszítse.

Ugyanitt azonban meg kell jegyeznünk, hogy mindkét zóna cs hálózatánál, 
csak a város széttagolt, s egyes nyúlványokból álló részein maradtak egyes 
úgynevezett végágak, melyekben a legjobb akarat mellett sem lehetett önként
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beálló czirkulacziót létrehozni. Ily helyeken a város közkútakat állított fel, 
melyeknél a központosuló vízfogyasztás következtében a víz folytonos megújítása 
mégis biztosítva van.

1) A felsöviztartó. Ezen földalatti, 1000 köbméter viz befogadására 
alkalmas építmény, négy egymásmellé helyezett tágas alagútból áll, a melyekben 
a Tettye forrásból jöv  viz lel elhelyezést. Egyik oldalon a beöml  kamara, a 
másik ellentett oldalon elosztó (kiöml ) kamara van melléje építve, mely elren 
dezés mellett a beöml  víztömeg az alagutakban kigyóvonalszerü mozgásra 
kényszerítve jut a kiömlési csövekhez. A víztartóban tehát a viz nem stagnál, 
hanem mozgásban van.

Egy er s válaszfallal az egész víztartó két teljesen egyenl  fél víztartóra 
van osztva, melyek mindegyike — a két kamara czélszerü cs berendezése 
mellett — külön-külön ugyanazon functiókat képes végezni, mint az egész 
víztartó. Ily módon válik lehet vé a viztartó egyik felét a használatból 
kivonni, kiüríteni, kitisztítani, s ha talán szükséges volna kijavítani, anélkül, 
hogy a vízszolgáltatás egy pillanatra is megszakíttatnék.

Az egész m , a legjobb min ség  csömöszölt betonból készült. Fels  
beboltozása fölé 15  méter magas begyepesített feltöltés alkalmaztatott azon 
kett s czélból, hogy a viz nyáron fel ne melegedjék, télen pedig le ne hüljön. 
Az eddigi megfigyelések szerint a külh mérséknek (+  26° R. és — 11° R.) leg 
széls  határainál is a viztartó vizének h mérséklete a normális +  l l -2# R-ról 
alig tért el.

2) Az Ellen-víztartó. Elrendezését és kivitelét tekintve, teljesen hasonló a 
fels  víztartóhoz, köbtartalma 1200 köbméter. A be- és kiömlési kamarák 
egyesítve vannak ugyan, de azért a czélszerü cs berendezés mellett a beömlés 
és kiömlés tényleg a viztartó két ellenlett oldalán történik, s igy a viz itt is 
mozgásban van.

Vizb ség idején, az ellentarlány megtelése után fölösen érkez  viz egy 
külön e czélra szolgáló tulfolyási vezetéken az Árpád-utczai vízfolyásba vezettetik.

3) Az átfolyó kamara. Egyszer , négyszögletes 50 köb méter ürtalmu 
földalatti építmény, melybe a fels  viztartó egyik f csöve és a püspökmalmi 
forrás csöve torkollanak. Innét indul ki az alsó zóna f csöve.

A) A cs hálózat. Az összes vezetékek mind álló helyzetben önt it 300 
méter hosszú karmantyus vascsövekb l állanak, melyek felhasználtatásuk el tt 
egyenkint 15 légköri nyomású próbának vettettek alá. A csövek összeillesztése 
ólomtöméssel eszközöltetett. A viz hömérsékének a téli fagy és nyári meleg 
befolyásától való megóvása végett a hálózat csövei mindenütt legalább 1\5 
méter mélyre helyeztettek az utcza szintjén alul. A cs hálózat összes hossza a 
negyven kilométert meghaladja. A csövek b ségét tekintve van :
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A Tettye forrás.

1415-90 folyó méter,
20000  »

3904-50 » »
í 757'70 » »
2909-70 „

29924-90 »

Összesen: 40232 70 lolyó méter cs vezeték.
A cs b ségek oly számítás alapján állapíttattak meg, amelynél 3750 köb 

méter napi vízfogyasztás tételeztetett fel. Minthogy azonban tényleg e menyi- 
ségnek alig fele igényeltelik, belátható, hogy a hálózat méretezésénél a lakosság 
leend  szaporodására, s ennek megfelel leg több forrás bekapcsolására a kell  
el relátás nem hiányzott.

200 mJm b ségü cs .
175 » » »

150 » » t>

125 » » »

100 » » »

80 » » »

A cs hálózaton t zoltási és öntözési czélból 162 db. 80’%t b ségü hydrans 
van elhelyezve. Az egyes cs vonalaknak a javítás alkamával a hálózatból való 
kirekeszlhetése végett 109 db. különböz  kaliber  toló-zár van alkalmazásban. 
A bekapcsolt magánvezelékek száma 1243. A közönség rendelkezésére 25 db. 
közkut áll, a melyek közül 23 automat víztelenít  szerkezettel bírván, a téli 
fagy idején is zavartalan m ködnek. A hálózat legmagasabb pontjain összegy l  
légnemek kibocsátására a házi csapok és kutakon kívül öt db. légszellentvü 
szolgál.

A Tettye forrás. Az erd kkel boritolt Mecsek déli sziklafalának 30 cm. 
széles hasadékán át, titokzatos mélységb l tör el  városunknak e megbecsülhetlen 
kincse. Kristálytiszta, kevéssé kemény, 11° R h fokú vizének páratlanul üdit  
hatása általán ismeretes. A közönség, mely azzal éveken át élt, más vidékek 
lágyabb ivóvizének élvezéséhez rendszerint alig tud hozzászokni. Az ásványos 
alkatrészeket illet leg, a megejtett vegyelmezés szerint, 1 liter (1000 gramm) 
viz tartalmaz .-

0-02890 gramm
0-02837
0-28930
002774
0 00306
0-00820

Kénsavas meszel 
Kénsavas nátront és kálit 
Szénsavas meszel 
Szénsavas magnéziát 
Chlornatriumot 
Kovasavat

Összesen : 0-38557 gramm feloldott szilárd ásványos alkatrészt.
Tartalmaz e viz még szabad szénsavat is, ez azonban a forrás kamarában 

és a víztartókban elillanik. A szénsavas mésznek számottev  mennyisége pedig 
a víztartók fenekére fehér iszap alakjában rakódik le.

A forrás vízmennyisége, a városi mérnöki hivatal által hetenkint végzett 
mérések lanusága szerint, nagyon ingadozó. Az es zések és hóolvadások rend 
kívül befolyásolják. Huzamosb ideig tartó szárazság, vagy er s lágy a
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viz mennyiségét fokozatosan leszállítják; es zések alkalmával és olvadás idején 
pedig azt rohamosan emelik.

Legkisebb a viz mennyisége a január vagy február hónapoknak azon napján, 
mely a hóolvadás kezdetét megel zi; száraz  szkor pedig az es ket megel z  
napon.

Legnagyobb a vízmennyiség hóban dús telek után bekövetkez  általános olva 
dás idején, avagy az év más szakaiban különösen  szkor, hosszantartó es k után. 
Nyári felh szakadások a viz mennyiségét esetenkint roppant mérvben megnö 
vesztik, de csak a következ  néhány napra kihatóan.

Igen tanulságosak a következ  vízmérési adatok: Az 1891-ik évben, — 
mid n az  szi es k teljesen elmaradtak, — a fonás napi vízmennyisége október 
hó 20-án 1180 köbméter volt. E mennyiség bétröl-hétre csaknem szabályos 
számsorban csökkent, mig végre 1892. évi február hó 20-án 675 köbméterre 
szállott alá, s e mennyiség képezte ezen télen a minimális napi vízmennyiséget. 
E naptól kezdve a beállott olvadás folytán, a vízmennyiség folyton növekedett, 
márczius hó 12-én már 1136 köbméter volt, de egy hét múlva már, az általános 
olvadás folytán, daczára a kevés hónak 2888 köbméterre emelkedett, mely a 
tavaszi maximumot képezte.

Az 1893-ik év elején szintén a megel z  száraz  sz és er s téli fagy 
következtében fokozatosan leszállóit a viz mennyisége január hó 20-áig 655 
köbméterre, mely mennyiség emberemlékezet óta a legkisebb volt. E naptól 
kezdve a lassú olvadás mellett növekedett, végül a teljes olvadás beálltával, 
márczius hó 18-án már elérte a tavaszi maximumot 4100 köbméterrel s e 
mennyiség — sok hó lévén — kél hétig úgyszólván állandó maradt. Ugyanez év 
száraz május havában átlag 1466 köbméter, az es s julius hóban pedig 4273 
köbméter volt az átlagos napi mennyiség. Ez azonban augusztusban már 1800 
köbméterre, szeptemberben 1198 köbméterre, októberben 999 köbméterre szállott 
alá, s az elmaradt es k folytán november 11-én 896 köbméter mellett eléretett 
az  szi minimum. Ezután a beállott  szi es k rohamosan növelték a vízmennyi 
ségét úgy, hogy november 29-én már 3730 köbméterrel eléretett az  szi maximum.

Hogy a felh szakadások, mily roppant mérvben befolyásolják a forrást, 
nevezetes példáját láttuk az 1891-ik évi május hó 13-án, a mid n is a meg 
el z  éjjeli felh szakadás után 2273 köbméterr l egyszerre 80.000 köbméterre 
emelkedett a napi vízmennyiség, mely a tettyei régi malmoknál két napig tartó 
valóságos árvizveszedelmet idézett el .

Ily alkalmakkor a forrás vize, a Mecsek üregeib l belésodort iszaptól 
rendesen zavaros, de az abnormális vízmennyiség alászállása után ismét 
kristály tiszta.

Az új vízm  kiépítése alkalmával rendszeresen körülfoglalt forrás fölé a 
város díszes kis forrásházat építtetett, melynek bels  kápoluaszerü kinézése, s
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Püspök ma! m i 
forrás.

Vízfogyasztás

a homlokzatot képez  díszes faragott k  portale méltó koronáját képezik a 
természet eme nagybecs  adományának.

A Püspökmalmi forrás. Egy domboldalba vájt 20 méter hosszú tárna 
végén betonfalakkal övezett kis medenczében fakad e forrás, melynek vize 
összetételét és h fokát illet leg csaknem teljesen hasonló a Tettye vizéhez.

E hasonlatosság nem kevéssé igazolja a geológusok azon föltevéséi, hogy 
úgy ezen forrás, mint az alább fakadó Knieffer forrás, a »mélyb l feltör « 
Tettye forrással összeköttetésben állanak.

Vízmennyisége, a Tettye forrás 1892-ik évi téli minimuma alkalmával 
meghatároztatván, 77 köbméter volt; az 1893-ik év  szén a Tettyének szintén 
alacsony vízállása mellett a vizmérés 120 köbmétert eredményezett.

A közönség vizfoggasztása. A város belterületén lakó 30,000 f nyi lakosság 
vízszükségletét legnagyobb részben, az el bbiekben ismertetett íij vízvezetéki 
m b l elégíti ki. Tekintélyes azonban azok száma, kik más forrásokból vagy 
ásott kutakból veszik vizüket. Említve volt már fentebb, hogy a Bálicsi, Petre 
zselyem, Kaposvári-utczai és Papnövelde források régebbi vízvezetékei jelenleg 
is üzemben vannak.

Ezeken kívül nevezetes vízmennyiséggel szolgálnak még: 
a vasúti pályaudvart ellátó vízm ; 
a Zsolnay gyár forrása; 
a balokányi uszoda és kút forrásai; 
a Madarász-féle uszoda forrása;
a sertéshizlaló részvénytársaság artézi kútja, mely naponta 500 köbméter 

vizet szolgáltat; s végül
a város gyérebben lakott részeiben lév  ásott kutak, melyek nagy (10—20 

s t több méternyi) mélységük mellett meglehet s jó vizet szolgáltatnak s álta 
lában igen b séges vizerek állal tápláltatnak.

A naponta felhasznált viz köbmennyiségét illet leg, a beszerzési helyek 
most említett sokasága mellett, helyes adatokat nyújtani nem lehetséges. Annyi 
kétségtelen, hogy a nyári fogyasztás -— az utczák, terek, sétányok és magán- 
kertek öntözése és az építkezések folytán — sokkal nagyobb a téli fogyasz 
tásnál. Alig tévedünk, ha a házi szükségletek kielégítésére, öntözésre és épít 
kezésre szükséges nyári napi vízmennyiséget 1560 köbméterre, a téli szükségletet 
pedig 960 köbméterre tesszük. E megközelít  számítás szerint nyáron egy lélekre 
52 liter, télen 32 liter viz jut.

Látszólag kicsiny számok ezek más városok vízfogyasztásához képest, de 
meggondolván azt, hogy csatornázásunk még nincs kiépítve, még sem szabad 
ezeket kicsinylenük. Egyébként egyes helyi körülmények is befolyásolják e 
mérsékelt vízfogyasztást. így a külvárosok földm vel  lakossága az év tetemes 
részét a kültelkeken töltvén, a városban csak igen kevés vizet fogyaszt. A 
fürd k és uszodák külön kutak és források által tápláltatnak; a tettyei viz
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keménysége miatt pedig mosásra igen nagy el szeretettel az es - és hévizet 
használják fel.

A város vízszükségletének kielégíthetése az új vizm  kiépítésével biztosítva 
van. Mégjobban bizonyítja ezt azon körülmény, hogy az összes források víz 
mennyiségének az 1892 és 1898-ik évek elején hallatlan mérvben történt 
alászállása idején sem állott be a vízszolgáltatásban semmi fennakadás.

De ha id vel, a csatornázás kiépítése s a lakosság számának növekedése 
után, a vízszükséglet nem találna elég b  fedezetet a vízvezetékeket jelenleg 
tápláló források vízmennyiségében, úgy a báliesi vizek összefoglalásával és a 
Knieffer és többi források czélszerü felhasználásával, a vízszolgáltatás rendes 
menete ismét évtizedekre biztosítva leend.

A vízvezeték egymagában a közegészségre egyoldalú m  lévén, városunknak 
most a m  másik részének kiépítése képezi f gondját: ez a csatornázás elkészí 
tése. A tervezet már is kész, melyet érdekessége miatt legyen szabad e helyütt 
közölnünk.

Pécs szab. kir. város csatornázási terve.
A tervezet egyel re csak a belvárosra van kidolgozva, melynek csator 

názása felette sürg s; a f csatornák méretei pedig akként állapíttattak meg, 
hogy a külvárosok id vel hozzá csatolhatok legyenek.

Öblít  cs  rendszer j  alkalmazásba, nem pedig az indokolatlanul nagy 
költségbe kerül  s egészségi szempontból is kifogás alá es  csatorna rendszer.

A város fekvésénél, lejtési viszonyainál fogva a csapadék-vizek az utczák 
felületén lefolynak, s ezért csakis a házi szenvvizek s ürülékek befogadására tervez 
tetik a csatornázás. Ez okból kisebbek a cs méretek, s leszállíttatnak az épí 
tési költségek. A maximális cs méret 400”^ ,  a minimális 25mjm bels  vilá 
gossággal terveztetik.

A csövek méretének kiszámításánál alapul vétetett, hogy azok az egész 
városból napjában 2300 köbméter vizet legyenek képesek levezetni. Hogy a 
maximális lefolyás is biztosítva legyen a tervezés akként történt, hogy ezen 
vízmennyiség (ele 9 óra alatt lefolyást nyerjen és e mellett a cs hálózat csak 
félig teljék meg. Ezen feltételek mellett a csatornák 24 óra alatt 0556-32 köb 
méter, vagy óránként 250-53 köbméter vizel lesznek képesek levezetni, a mely 
mennyiségb l a belvárosra 177-413 köbméter, a szigeti külvárosra 33-31 köb 
méter és a budai külvárosra 45-807 köbméter viz esik óránként.

Azon kérdésre, hogy hová vezettessék, s mi módon tétessék ártalmatlanná 
a csatornalé, következ  alternatívák merültek fel.

Minthogy a csatornáknak valamely nagyobhb folyóvízbe való bevezetése 
itt ki van zárva, mivel a vasut mentén de ett l délre húzódó árok, a melynek 
alig van vize és lejt je, ezen czélra semmi tekintetben sem alkalmas, nem 
marad más hátra, mint a csatornavizeket mechanikai-vegyi utón mesterségesen 
tisztítani, vagy azokat földek öntözésére felhasználni.

('gatornázás.

15 t
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Mivel azonban a tapasztalat bizonyítja, hogy a csatornavizek tisztítása 
mechanikai-vegyi utón nem szolgáltat oly terményeket, a melyeket löldmiveléshez 
lel lehetne használni, továbbá a berendezési és üzem költségek igen nagyok, 
Pécs elejtette ezen rendszert, s elfogadta az öntözési módot, miáltal a csatorna 
víz fert tlenítése is jobban éretik el.

Öntözési földek berendezése tekintetében pedig Pécseit a viszonyok olyanok, 
a melyeknél kedvez bbek ritkán találhatók, t. i. vannak nagy, olcsón megsze 
rezhet , öntözésre igen alkalmas és azt igényl  lapályok, s a mellett a vizet sem 
kell messze elvezetni.

Az öntözési telep berendezése a cs hálózattal együtt 242,855 írtra van 
el irányozva.
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E) Pénzintézetek, kereskedelem, ipar és forgalom.

A) Pénzintézetek.

Pécs városában ez id  szerint — a magán bankházakat hozzá nem 
számítva — összesen négy pénzintézet van, melyek mindegyike szolid alapokon 
állva, a humanizmus szemmeltartásával a kereskedelem és ipar fellendítésén, s 
a népben a takarékosság iránt való hajlam felélesztésén s annak ápolásán 
fáradozik. A legrégibb pécsi pénzintézet, mely a hazai vidéki takarékpénztárak 
között is csaknem legels  helyen áll, a

I. Pécsi Takarékpénztár.

Eme nagy pénzintézet még 1845-ben keletkezett, s egyedül nagyatádi 
Czindery László Somogy vármegye volt f ispánja, baranya-, Somogy- és vas 
megyei nagybirtokos fáradhatatlan buzgalmának köszöni létrejövetelét. Amaz 
id ben nagyon szokatlan volt még a takarékpénztárak eszméje, s mindenki a 
leghatározottabban idegenkedett ez ideától. Ezért Czindery maga járt el házról 
házra, s egész rábeszél  tehetségét fel kellett használnia, hogy a 100 írt név 
értékkel kibocsátandó 300 drb. részvényre aláírókat kapjon, s ennek daczára 
is csak úgy lehetett az intézetet megalakítani, hogy   maga tartotta meg a 
részvények nagy részét. Az üzletet 15,000 forint alapt kével kezdették meg, 
mert a részvények névértékének egyel re csak a felét fizették be, a másik 
felét az 1851. évig elért nyereményekb l pótolták. Addig osztalékot nem fizet 
tek, s ezért minden utánfizetés nélkül kapták a részvényesek a teljes érték  
részvényeket. 1874-ben ismét uj részvényeket bocsátottak ki teljesen befizetett 
200 frttal; a különbözeiét azonban ezúttal sem a részvényesekt l szedték be, 
hanem a tartalékalapból fedezték.

Az intézet els  elnöke, annak felejthetetlen érdemeket szerzett megalapí 
tója, nagyatádi Czindery László lett, ki e tisztet 1848-ig viselte, s utána ifj. 
Majlátli György, a kés bb oly szerencsétlen véget éit országbíró következett. 
Majlátb után Plainer Antal, egyid ben Pécs város országgy lési képvisel je, 
majd pedig Jeszenszky Fcrcncz Baranyavármegye alispánja jutott az elnöki 
székbe. Jeszenszky elnöklete alatt lépett éleibe az uj kereskedelmi törvény, 
mely az igazgatóságokon kívül a felügyel  bizottságok megalakítására kötelezte 
az intézeteket. Ez id t l Jeszenszky Ferencz a lelügyel -bizottság elnöke volt. 
Utódja Lcxa Károly lett, s e megtisztel  állást máig is még   tölti be. Az 
üzlet vezetése eleintén az alelnökökre: Biankóm Mihályra, majd Plichta 
Ferenczre és Horváth Antalra volt bízva. A kereskedelmi törvény életbelépté 
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lésekor Horváth az igazgatóság elnökévé lön megválasztva, mely állást kés bb 
Cziercr Józsefre, majd Szautcr Gusztávra, a most folyó év eleje óta pedig 
Seij Lajos Baranyamegye volt érdemes f jegyz jére ruházlak áT.

Hogy mily nagy arányokban fejl d  ti ez az eleintén igen szerény viszonyok 
közölt megindított, s csak az 1848/9-iki szabadságharcz lezajlása után prospe 
rálni kezd  intézet, azt legjobban mutatják a következ  számadatok:

1854-ben a vagyoni állapot már 378,763 forintot telt ki, az elért tiszta 
nyeremény pedig 4,403 fi t volt. E kedvez  állapot az intézet irányában mutatkozó 
bizalom fokozódásával egyaránt és folyton növekedett, úgy hogy 1864-ben a 
vagyon 1.042,300 frtra, a nyereség 10,572 írtra; 1874-ben a vagyon 3.750,195 
fiira, a nyereség 73,555 írtra; 1884-ben a vagyon 5.795,768 frtra, a nyereség 
75,740 frtra: 1894 elején pedig a vagyon már 8.470,300 frtra s a nyereség 
89,966 frtra emelkedett. E mellett az intézet évi osztaléka közel liz esztend  
óta állandóan 180 lit, a mi kerek 90%-nak felel meg.

A nagyközönségnek érdekl dését s a takarékosságra való hajlandóságát 
élénken jellemzi a takarék túri betétek rohamos emelkedése. Az el bb kimutatott 
vagyoni állapotokkal cgyid ben a betétek összege volt: 1854-ben 341,199 írt, 
1864-ben 982,776 fit, 1874-ben 3.386,214 fi 1, 1884-ben 5.321,342 frt, 1894 
elején pedig már 7.725,860 forint.

Kiváló gondot fordítottak mindig a tartalékalap növelésére is, s ma már a 
60,000 forintot kitev  alapt ke inellett 382,523 litol képviselnek az intézet 
tartalékt kéi. Nem feledkeztek meg a tisztvisel kr l sem, a mennyiben számukra 
nyugdíjalapot létesítettek, mely az utolsó mérleg szerint 136,381 fiijával 
elég tekintélyes t két képvisel.

Az intézet vezet sége folyton iparkodik lehet leg el nyös, a folyó pénz 
viszonyoknak megfelel  kamatláb mellett adni ki kölcsöneit, s mégis elég hasznot 
nyújtani a filléreit betev  népnek serkentve a betev ket ez által is a takarékos 
kodásra. S ha ezért dicséret illeti is az intézet vezet ségét, nem szabad elhall 
gatnunk a humánus gondolkozásukra valló ama párját ritkító b kez séget sem, 
mit a jótékony ezélokra való adományozás terén kifejtenek.

Az els  években, a míg osztalékot nem adtak, természetesen a jótékony 
adományokra sem jutott; 1853-ban azonban már százakra mentek az o ezéha 
fordított összegek, s kés bb a nyereség emelkedésével fokozatosan szaporodott 
ez az összeg is úgy, hogy utóbb évente már czerekre rúgtak a jótékony ezé 
lokra kiutalt összegek: 1853-tól 1893-ig — tehát 40 év alatt — 85000 fiinál 
többet adlak jótékony adományok czímén, mihez ha hozzáveszsziik a jöv  év 
ben megtartandó 50 éves jubileum alkalmára már el irányzott mintegy 25000 
forintot, mit humánus és kulturális alapítványokra szándékoznak fordítani, hát 
kerek 120 ezer forintra tehet  az az összeg, melyet a Pécsi Takarékpénztár 
ily nemes ezélokra fordított. Az ily szép cselekedet önmagái dicséri. Vajha több 
intézet akadna, mely a jótékonyság szellemét l áthatva, a Pécsi Takarék-
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pénztár példáján indulna, s ez utón is hathatós támasza lenne segélyre szorult 
társadalmunknak.

Pécs városának a sorrendben második, nemkevésbbé nagy jelent séggel 
biró pénzintézete a

II. Bécsi kölcsönös segélyzö egylet.

Húsz évvel a Pécsi Takarékpénztár megalakulása után, mikor az már 
teljes virágzásban volt, Németországból szivárgott át hozzánk a szövetkezetek 
eszméje, melynek üdvös voltát odaát már kétséget kizárólag demonstrálta azok 
áldásos m ködése. Három iparosnak: Bcdö Imre, gombköt , Koller Lipót, a 
liekuni könyvnyomda akkor volt bérl je s id sb Scholz Antal sörf z  agyában 
szülénkéit meg a gondolat, hogy Pécseit is egy szövetkezetei létesítsenek, mely 
f leg a kisiparosok és keresked k érdekeit legyen hivatva szolgálni.

Az 1805. év tavaszán kezdték meg munkájukat, s azt csakhamar siker 
koronázta, mert I860 elején ez intézet mint szövetkezet megkezdte a m kö 
dését. Elnökül Bánffay Simon, a most kir. tanácsos, közjegyz t nyerték meg, s 
hogy jól választottak, igazolta a szövetkezet rohamos fejl dése. Bánffay után 
Czvetkovits Ferencs, s röviddel utánna Zsolnai/ Vilmos majolika gyáros követ 
kezett az elnöki székben, kit a kereskedelmi törvény értelmében utóbb a fel 
ügyel -bizottság elnökévé választottak meg. Hosszú évek során át teljesített 
lelkiismeretes munka után Zsolnay lemondott ez állásról, s helyébe csepregi 
Schapringer Joachimot, majd Aidingcr János, kir. tanácsos, polgármestert vá 
lasztották meg, ki most is teljes odaadással elnöke a felügyel -bizottságnak. S 
mig a Pécsi Takarékpénztár ügyeit els ben Blauhorn Mihály vezette, emitt 
annak fia Blauhorn Gusztáv teljesítette ugyan-e szolgálatokat mint a szövet 
kezet igazgatója sok éven át nagy buzgalommal, mígnem helyébe azután 1879-ben 
a keze alatt feln tt tanítványát, méltó utódját: Kindl Józsefet, a szövetkezet 
nek most is lelkes, vasszorgalmu, kötelességtudó derék vezérigazgatóját ültették.

A Pécsi kölcsönös segélyz  egylet hat-hat évre terjed  évtársulatokból 
alakult olyformán, hogy az els  hal. év letelte után minden évben egy-egy 
évtársulat véglegesen leszámol s teljesen megsz nik, s egy idej leg mindig egy 
ily uj társulat keletkezik. Az egyes é /társulatok részlettulajdonosai —■ hat éven 
át — minden egyes részlet után egy hétre 50 krt fizetnek be, s a hat évi cik 
lus letelte után a befizetett t ke s az  ket megillet  nyereményosztalék átvé 
telével kilépnek a szövetkezet kötelékéb l.

A mily kis méretekben kezdte meg ez intézet m ködését, oly nagygyá 
fejl dött az a mai napig ugyannyira, hogy a mig 1865-ben alig 1500 részletét 
jegyezték eme szövetkezetnek, ma már alig van iparos vagy keresked  a vá 
rosban, ki emez egyesületnek tagja ne lenne, s t az egész megyére is kiter 
jed már a hatásköre nemcsak, hanem az innen a szélrózsa minden irányában 
elköltözött tagok, sokan még a külföldr l is állhatatosan ragaszkodnak a tagsági 
jogaikhoz. És ezért nem is csodálható, hogy a tagok, illet leg a jegyzett rész-
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letek száma (mert egy-egy tag tetszésszerinti mennyiségben vehet magának 
részleteket) most már a 20.000-et is meghaladja, s ez intézet úgy a tagok szá 
mával, mint tekintélyes vagyoni állapotával s óriási forgalmával a hazai 
szövetkezetek között a legels  helyet vivta ki magának.

Oly tényez vé fejl dött ki ez egyesület a város pénzügyi életében, hogy 
nélküle f leg keresked ink s iparosaink meg sem lehetnének; a kölcsönösségi 
viszony közöttük s az intézet között oly szorosra f z dött, annyira kifejl dött, 
hogy a pécsi kölcsönös segélyz  egyletnek fennállása immár közszükséget 
képez. De hát ez biztosítva is van, s prosperálása szinte hallatlan mérveket 
öltött.

S hogy ez igy van, az a helyes, tapintatos, szakszer  vezetésnek s ama nagy 
bizalomnak köszönhet , mellyel ez intézet iránt viseltetnek, már csak azért 
is, mert a nagy igazgató választmányban mindig a város lakóinak minden 
rétegeib l kiválasztott, számot tev  polgárok foglalnak helyei, kik a nép bizalmát 
teljes mértékben birják.

Hogy ez egyesület oly igen áldásosán m ködik, s a kereskedelem és ipar 
fejl dést nagyban el mozdítja legkivált ama f törekvésben leli magyarázatát, 
mely oda irányul: hogy a pénzre, hitelre szorultaknak mindig a lehet  legol 
csóbb hitelt nyújtsák, még pedig oly mértékben, mint azt bármely más intézet, 
épen a kölcsönösségi viszony hiánya miatt, semmiként sem teheti. És eme 
szigorú elv szoros betartásának az áldásos volta akkor nyilvánul a legeklatán- 
sabban, mikor a pénzpiaczon nagy zavarok szoktak bekövetkezni, mert külö 
nösen ily esetekben lesz a legnagyobb gond fordítva a tagok szükségleteinek 
legméltányosabb kielégítésére.

Persze hogy a részlettulajdonosok ép ez okból nem részesülnek valain 
busás jövedelemben, de mégis — minthogy az osztalék rendesen az 5—6% 
között váltakozik — több hasznot hajtanak betéteik, minlha bármely más 
takarékpénztárnál helyeznék el azokat.

A szövetkezet nagyban emelkedése annak is tulajdonítható, hogy a tagok 
a kényszer-takarítás egy nemének vetik alá magukat, mert mig a takarékpénz 
tárakba akkor tesznek be egy tetszés szerinti összeget, a mikor nekik tetszik, 
itt már eleve kötelezik magukat, hat éven át, a minden héten való fizetésre, s 
ha néha nehezen bár, mégis lélreteszik filléreiket és jól es  örömmel, megelé 
gedéssel veszik át aztán t kévé felszaporodott gyümölcsét a takarékosság áldást- 
hozó munkájának.

A nép az apró betétek után »Krajczáros-egyletnelc« nevezte el ezt az 
intézetet, s másként alig is hívja; de hogy mit lehet a krajczárok tömkelegéb l 
létrehozni, azt szépen illusztrálják a következ  adatok:

A szövetkezet vagyoni állapota az els  esztend ben csak 58.278 frt volt, 
mely után a nyeremény 1601 Irtot tett ki; 1874-ben már 961,670 frt volt a 
vagyon, s a nyereség 43.417 frt; 1884-ben 1.585,250 frt vagyon mellett 47,150 frt
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volt a nyereség, 1894. január elején pedig a 3.487,394 írtra felszaporodott 
vagyon után 86,900 írt nyereséget tüntettek ki. A legutóbb leszámolt évtár 
sulatnak 187 írt 50 kr. osztalékot fizettek ki.

És ezt az eredményt elérték annnak daczára, hogy semmi adókedvezményben 
nem részesülnek, (az utolsó évi adó meghaladta a 21,000 torintot) mig a többi 
hazai szövetkezetek úgyszólván teljesen adómentesek. Az adókedvezményt 
megvonták az intézett l, mert a tagok hiteligényeinek kielégithetése czéljából 
takarékbetéteket, mint kölcsönöket is elfogad, melyeket épugy kezel és kama 
toztat mint a takarékpénztárak, s mert a vállólárcza állomány egy részét viszont 
leszámítoltatja. Pedig idegen t kéket más szövetkezetek is vesznek igénybe és 
szabad is igénybe venni, csakhogy oly, az üzletmenetet megakasztó formalitással 
lehet ezt csak tenni, hogy a pécsi szövetkezet az óriási forgalma mellett (1893-ban 
23 millió 87 ezer 577 forint volt a forgalom) a tagok jólfelfogott érdekében 
ily nehézkesen beszerezhet  kölcsönöket igénybe nem is vehet.

Jótékony és kulturális czélokra a pécsi kölcsönös segélyz  egylet csak 
kiváló esetekben adakozik, hanem e helyett a szövetkezeteknél rendszerint 
nem létez  tartalék alapot gy jt; eme tartalékalap azonban, mely ma már 
31,582 frt, a szövetkezet feloszlása esetén nem osztható fel az utolsó évtár 
sulatok között, hanem az a rendeltetése, hogy amaz esetben valamely városi 
jótékony vagy kulturális  zéi el mozdítására szolgáljon.

A tisztvisel ir l ez az intézet is szépen gondoskodik, nyugdíjalapja már 
megközelíti az 50,000 forintot.

*
Ezután jön a f leg keresked k által 1872-ben alapított

III. Pécs-baranyai központi takarékpénztár.
Pécs-baranyai

Részvényt kéje 1000 darab 200 frt névérték  részvényb l áll, melyekre központi 
ezideig csak 30% van befizetve s igy az alapt kéje 60,000 forint. t»k»rekpenztar

Megalakulásakor az igazgatóság elnöke Nagy Ferencz volt, most Aidinger 
János kir. tanácsos, polgármester a felügyel  bizottság elnöke ; az igazgatóság 
elnöke pedig Blauhorn Antal, kinek szakszer  vezetése mellett ez az intézet 
is jó szolgálatot teljesít a keresked knek s az iparosoknak, de a m ködése 
sokkal csendesebb, zajtalanabb az imént említett két nagy pénzintézetnél.

Az els  tiz esztend  elmúlta után, 1883-ban 839,324 frt vagyonnnal ren 
delkezett, s a nyereménye 7237 frtra rúgott; a legutóbb lezárt mérlege szerint 
pedig 1,326,337 frt volt a vagyona, mely 11,060 frt nyereségei eredményezett.
A legutolsó évi osztalék 9 irtot tett ki, s igy a részvényesek 15% haszonban 
részesültek.

A takarékpénztári betétek állománya az els  esztend ben 195,526 frt volt,
1883-ban 720,613 frt, 1893. év végén pedig 1,035,630 frtra emelkedett.

Az intézet tartalékalapja 28,375 frt, s nyugdíjalapja 9122 frt.
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Még egy uj pénz intézete van Pécsnek, s ez a

IV. Baranyamegyei Hitelintézet,
mely csak az elmúlt évben alakult meg 2000 drb 100 fit névérték  részvény 
nyel, melyekre eddig 50%-ot befizettek, s igv 100,000 írt az alapt kéje.

Az intézet felügyel  bizottságának az elnöke Antal Gyula dr. országgy lési 
képvisel , a vezértitkára Neubauer Ignácz.

Eme pénzintézetek közül háromnak saját palotája van, melyekben a hi 
vatalos helyiségeik elhelyezvék.

A Pécsi Takarékpénztárnak: a Király-utcza s a Széchényi-tér sarkán van 
kétemeletes háza;

a Pécsbaranyai központi takarékpénztárnak, mindjárta Pécsi Takarékpénztár 
fölött a Széchényi-téren van két nagy kétemeletes háza, melyek egyike le egé 
szen a Király-utczáig terjed, s egy üveggel fedett diszes bazár köti 'össze a 
Széchenyi-térre s a Király-utczára nyíló bejáratokat:

a Pécsi kölcsönös segélyzö-egylct újonnan épült, három utczára szóló díszes 
nagy emeletes háza pedig a Király-, Mór- és János-utczákra nyílik, minden 
oldalra szép frontot képezve.

A Baranyamegyei hitelintézetnek, a városháza egyik Király-utczai föld 
szinti boltjában van a hivatalos helyisége.

Eme szorosan vett pécsi pénzintézeteken kivül még itt van az

V. Osztrák-magyar bank fióküzlete.

Az el tt Pécs csak bankmellékhely volt s a nagykanizsai bankliókhoz 
tartozott, s csak 1887-ben kapta meg a bankfiókot.

S e rövid id  alatt is oly nagy mértékben szaporodott e fiók ügyforgalma 
hogy ma már régt l fogva fennálló, sok más bankfiókot messze túlszárnyalt.

Mostani f nöke Leviczky Gyula, nagy el zékenységgel járul közre, hogy 
a pénzintézetekkel s f leg a nagykeresked kkel és nagyiparosokkal az össze 
köttetéseket létesítse és megkönnyítse s igy kétségtelen, hogy eme nagyfontos- 
ságu, az üzletvilágra nagy horderej  intézmény teljes érvényre jut

A pécsi bankfiók a pécsi kölcsönös segélyz -egylet palotájában, a Király- 
utczai szárny els  emeletén bírja helyiségeit.
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B) Kereskedelem.1

Kevés hazai város van, melynek majd kereskedelmi, majd ipari jellegének 
tulnyomóságát a történeti múlt eseményei oly pregnáns módon domborították 
volna ki, mint Pécs.

Már a rómaiak alatt virágzó városunknak, mini a közép Pannónia szék 
helyének, a rómaiak idejében s kés bb is a népvándorlás által el idézett els  
elpusztulásig, kereskedelmi jelent sége nagyobb volt mint ipara. Azt ugyan 
történeti adatokkal nem tudjuk igazolni, hogy a rómaiak az itt talált várost 
saját népükkel telepítették-e be, de feltéve azt, hogy a rómaiak assimilálódlak 
az itt talált népekkel s magukkal hozták az id beli fejlett iparukat, Sopiána, 
a mai Pécs kereskedelmének tul kelleti jelentékenyen szárnyalni az ipart, mert 
hiszen egy f közlekedési útvonal egyik nevezetes állomása volt, hol dél és észak 
forgalma az itt található nagyszámú római emlékek tanúsága szerint összpon 
tosult. Hogy a helyi kereskedelemnek ekkor már a borkereskedelem volt a 
legfontosabb ága bizonyítja az, hogy a rómaiak idejéb l talált oltárköveken 
sz l fürtök láthatók.

A magyarok bejövetele után, különösen az Árpádházból való királyok 
uralkodása alatt, Pécs kereskedelmi jelent sége csak fokozódott, noha ez id ben 
már az ipar virágzásának határozott nyomára is találunk. Avagy mire mutalna 
az, hogy Szent István állal adományozott s II. Endre, III. Béla által meger sített 
kiváltság szerint a pécsi polgárok »áruikkal mint keresked k szabadon járhattak 
az egész országban anélkül, hogy bárhol is akár vámot, akár pedig más vala 
mely illetéket fizetni tartoztak volna.« El segité a baranyai kereskedést az is, 
hogy Pécsett Róbert és I. Lajos alatt pénzverde volt2 s a keresztes hadaknak 
útjába esett. Az ipar fellendülésének els  nyomaira a 14-ik században találunk 
s egy század múlva már virágzó textil iparról tanúskodnak az okmányok.

Ulászló (1495) Pécsre j vén, Zsigmond királyi kincstartó számadása szerint 
»a királyi kocsik részére szükséges 11 vég pécsi posztóért 77 frt fizettetett; öt 
vég gyolcs és kések vételére Jzdenczy Benedek udvarmesternek adatott 8 frt,« 
városunk az itt már el bb is kit n  posztó és ehez hasonló kelmékkel messze 
földre terjed  élénk kereskedést folytatott.3

Ezenkívül az épít  ipar is a korhoz viszonyítva magas fokon állhatott, 
mert számos épület emeltetett, valószín leg helybeli, de nagy részt Ulászló

1 E pontokban ott, a hol Pécset Baranyától különválasztani nem lehetett, tárgyalásunk 
folyamán Pécsett Baranyával együtt tárgyaljuk.

2 Haas: 287 1.
3 Emlékbeszéd Pécs városa felszabadulásának 100 éves évfordulója alkalmából. 1880.

Bevezetés.

i
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király kanczellárja Szalmáry által, ki Zsigmondot követte, messze földr l meg 
hívott épít mesterek által; többek közt a Tettye romjaiban ma is látható épület 
is e korból való.

Mig azonban az okmányokban a posztó-, vászon- és épít -ipar felemlitésén 
kívül alig találkozunk más, s épen ezért kevésbbé fontos iparág felemlítésével, 
addig a bor, só, búza, marha, juh, gyapjú, b r és minden szükségleti czikkekkel 
való kereskedelem jelent sége lépten-nyomon felemlíttetik,1 mib l jogosan lehet a 
kereskedelem fölényére következtetést vonni.

A törökök uralma alatt az ipar pangott, vagy talán a mindennapi szük 
ségleti czikkek el állításán kivül egészen szünetelt. A keleti kényelemhez szokott 
törökök bizonyára nem használták a pécsi ipar termékeit. 1639 körül annak 
a hírére, hogy a törökök elfoglalták Babylon!, a keresked k boltjai sz nyegek 
kel, tarka kelmékkel és egyéb egyptusi árukkal disz eshettek.2 Pécs azonban a 
török uralom alatt is népes és gazdag keresked  város hírében állott.

Zrínyi (1664.) a várost (Pécs) ostrommal bevévén, katonái 3 napig rabol 
tak, tudván, hogy «Pécs a keresked k menedéke.»

A 18. század elejét l fogva, mid n Pécs és vidéke lakossága a törökök 
uralma alatti ny gt l felszabadult, a tespcdést lázas tevékenység váltja fel. A 
kereskedelem, mely az addig nem hazai termékü — többnyire keletr l került — 
czikkeket a török uralom után elveszítvén vagy azok kelend sége megcsökkenvén, 
s a forgalomba hozatalra nem elég anyagot találván, az iparra támaszkodik, 
attól várván lázas produkcziót, az anyagot. Kereskedelem és ipar versenyre 
kél egymással. A kereskedelemnek alig lehetett más forgalomba hozható czikke, 
mint a bor, s az ötvös-ipar czikkei. A posztó-ipar már aláhanyatlolt, a török 
uralom selyem- s keleti czikkei megsemmisítették. Csuda-e, ha az ipar másfél 
százados tétlenség helyrehozására törekedve, a kereskedelem követelményeinek 
eleget tenni akarva, a vállalatok egész sorozatát alapítja meg.

A 18. században ugyan a békés fejl dés még megzavartatik, de 1780. 
évt l kezdve az ipar viszi a domináló szerepet. A jelen és közelmúlt, dönt  be 
folyással volt mindenesetre az 1780-ki oklevélnek 18-ik pontjára, mely Pécs 
városát egy czímer használatára jogosítja fel, melyen az ipar nemt je is látható.

Ett l, s különösen a jelen század 3-ik tizedét l kezdve az ipar foglalja el 
az els  helyet. Egymásután létesülnek Pécsett ezukorgyár, gépgyár vasöntödével 
részvény társulati alapon, g zkeményít gyár, (unirgyár, 2 papírgyár, melyek egyike 
már külföldre is szállított (Belgrád, Hüttner), pót-trágyagyár, olajgyár, kalapgyár,3

1 Kollár 5, 129. 1. Gregorianer Pál volt pécsi kanonok : »omnia quae ad usum hu 
mánum necessaria sunt, largissime praebens.« Ebb l korántsem lehet arra következtetni, hogy 
az ipar túlnyomó lett volna a kereskedelemnél: ellenkez leg, mert az »ad usum humánum 
necessaria« mind nem volt egy városban — s igy Pécsett sem — el állítható, hanem a keres 
kedelem közvelitette.

2 Haas : 174. 1.
3 A soproni iparkamara 1865. évi jelentése szerint finom kalapok Dunántúl csak Pé 

csett és Sopronban készíttettek.
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liqueur- és rozsogliogyár, lukafai üveggyár, melynek Pécsett volt f raktára stb., 
melyek azóta mind megsz ntek, s melyek nagy részének felállítására újabban 
törvény hatói: ág, iparkamara, érdekeltek szívós pelicziónális küzdelmet folytatnak.

Hogy ma Haranyamegyének, illetve Pécs városának kereskedelmi, vagy 
ipari jelent sége nagyobb-e, az a statisztikai adatokból könnyen megállapítható. 
Az 1890. évi népszámlálás felállította azon tételt, hogy a hol az ipar a népes 
ségnek nagy százalékát teszi, olt a kereskedelem az összes iparforgalmi népes 
séghez viszonyítva rendszerint kisebb arányban szerepel. — A statisztika ez 
értelemben valóban igazolja, hogy hogy Baranyamegyében jelenleg az ipar bir 
tulnyomósággal, a mennyiben a tulajdonképeni ipart, az ipar és forgalom 
többi csoportjához viszonyítva, a magas ipari számaránynyal biró 10 törvény 
hatóság közt Baranya 68' 18°/0-kal szerepel. Egészen más kép t nik azonban 
elénk, ha a legutóbbi két népszámlálás szerint az önálló keresked k és iparo 
sok számát viszonyítjuk a tényleges polgári népességhez.

1880-ban esett Baranyamegyében 1000 lakosra 29 önálló iparos, 4 keres 
ked  ; az 1890. évben 24 iparos, 8 keresked . Mig tehát az önálló iparosoknál 
17% apadást tapasztalunk, addig a keresked k 50% szaporodási tüntetnek fel. 
Még élesebb a különbség, ha tisztán a Pécsre vonatkozó adatokat veszszük 
figyelembe, mert ez esetben ezer lakosra esik:

1880-ban 41 iparos, 13 keresked ,
1890-ben 33 » 29

a mi az önálló iparosok 20%-kai való csökkenésének, s az önálló keresked k 
több mint 50%-kal való szaporodásának felel meg.

A pécsi kereskedelemnek rohamos fejl désére a statisztikai adatok élénk 
világot vetnek.

Érdekes lesz itt még csupán kett t felemlíteni.
1878-ban a kereskedelmi javak és gabonanemüek forgalma tett Pécsett 

221707 mm., 1893. évben a pécsi vasúti állomás forgalma 1.147.741 mm.-ra 
rúgott, vagyis 15 év alatt Pécs forgalma megötszörösödött. A múlt évi forga 
lomból a kereskedelmi czikkekre, melyek Pécseit el  nem állíttatnak s igy tisz 
tán a kereskedelem tárgyai, úgy a feladást külön, mint az összes forgalmat te 
kintve 75% esik.

Kiinduló pontul lehet venni a pécsi pénzintézetek forgalmát is, mert ha 
az összes 3 millión felüli jelzálog kölcsönt leszámítjuk is, a múlt évi összes 
forgalom 45% millió irtot tesz, mi bizonyára a helyi kereskedelem magas 
fokú állására mutat.

Azon körülmény pedig, hogy a keresked knél alkalmazott tisztvisel knek, 
(könyvvezet , levelez ) az önálló keresked khöz viszonyított arányszáma magas, 
h en dokumentálja a nagykeresked i jelleget, inig a segédek és lanonezok ma 
gas száma inkább a detail kereskedés tul nyomóságára enged következtetni. Pécs 
a kereskedelmi tisztvisel knek az önálló keresked khöz viszonyított arányszá-
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mát tekintve a hazai városok közölt harmadik helyen áll, s Fiume és Budapest 
után következik.

Noha több jeles, s gyártmányaikkal számos külföldi piaczot uraló gyáraink 
vannak, Pécsnek ma határozottan nagyobb kereskedelmi mint ipari jelent sége, 
minek oka mindenesetre a kisipar általános hanyatlásában is keresend .

Kétségen kívül áll azonban, hogy Pécs a kereskedelem és ipar terén egy 
átmeneti korszakot él. A vállalkozási szellem elmaradhatatlan felébredése, a fekete 
k szénben rejl  gazdagság, kedvez  feltételek iparvállalatok alakítására azzá 
teszik Pécset talán már a közel jöv ben, amivé már Hetényi szerint praedesti- 
nálva volt: kis Manchesterré.

A kereskedelemnek ugv min ségére, mint alacsonyabb vagy magasabb 
fokára nézve, mint túlnyomókig agrikullur államokban mindenütt, a mez gaz 
dasági termények dönt  befolyást gyakorolnak. Pécs kereskedelmében már a 
rómaiak idejében történt els  sz l ültetést l kezdve a bor volt a legjelent sebb 
czikk, —- ezután a forgalomban legnagyobb számunk következnek a k szén, 
mez gazdasági termények közül a búza, tengeri, — k , tégla, épületfa s az 
újabban halai más lendületet vett zsiradéknemüek, különösen a disznózsír.

A pécsi állomáson feladásra került 567859 mm., — leadalott 579882 
mm. Ebben azonban nincsenek belefoglalva a m. kir. államvasutak s kezelése 
alatt álló vasutak vonalain feladott, idegen pályára át nem ment s Pécsett 
leadásra került áruk, mivel statisztikai adatok err l külön nem gyüjtelnek.

A fel- és leadott áruk megközelít  egyenl  mennyiségben állanak egy 
máshoz. Nem szabad azonban figyelmen kivid hagyni, hogy a múlt évi leadási 
forgalomnál 180835 mm. épületfa volt, mely itt használtatván fel s vele szemben 
a leiadás e czikkben csupán 21428 rnmt tevén ki, az itteni kereskedelem javára 
Írandó.

Volt Baranya megyében keresked 
1882 é v b e n ............................... 828
1893 » ...........................1218

a szaporodás 10 év alatt tehát 390, mi 47% szaporodásnak felel meg. Ebb l 
375 keresked  vagyis 30% Pécs városra esik.

Az összes kereskedelmi, ipari, forgalmi népességhez viszonyítva a keresked k 
számát Baranya megyében a népesség 8-17, Pécsett 11‘83%-a tulajdonképeni 
keresked . Az ügynökök, házaló keresked k aránylag alacsony százalékkal szere 
pelnek, noha Pécs még mindig 105% -t mutat fel. Oka ennek az, hogy csupán 
a házalási engedélylyel bírók vétettek számításba, Baranya megyében pedig az 
iparosok általános panasza szerint a házaló kereskedés monopolizálva van oly
formán, hogy egyes vállalkozók, mint az iparosok, segédeket tartanak, kiket 
nagyban beszerzett áruikkal vásárról-vásárra utaztatnak.

A keresked knek az összes tényleges polgári népességhez viszonyított 
százalék aránya Baranya megyében elenyész  csekély (0'61%), mig Pécsett
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H‘29°/0. Szembeszök en igazolja ez, hogy mid n Baranya megye kereskedelmér l 
szólunk, azalatt tulajdonképen Becs kereskedelmét érthetjük, hová a megyei 
kereskedelem gravitál; — de hogy nemcsak Baranya, hanem a szomszéd 
megyékbeli kereskedelemnek is jóval Felelte áll s góczpontja Pécs, elég felem 
lítenünk azt, hogy míg 1000 önálló keresked re az egész Somogy megyében 
1117, Tolnában 1018, addig magában Pécs városában 1993 segéd személyzet 
esik, a megye többi részében pedig csupán 901.

Felt n  jelenség, hogy az önálló keresked k közt a megyében a n knek 
a férfiakhoz viszonyított számaránya majdnem 50"/0-al nagyobb mint Pécsett. 
Mig ugyanis a megyében 1000 keresked  közt 238 a n , addig Pécsett csupán 
148. Ezen nagy eltérés 2 okra vezethet  vissza. Az egyik mindeneseire az, 
hogy a vegyesáru kereskedés s szatócs üzlet kevés befektetéssel lévén alapít 
ható, n k is könnyen vezethetik s igy a vidéken nagyon elszaporodott; a másik 
az lehel, hogy a vidéken számos esetben üzlettulajdonosul a n  jelentetik be 
s a férj mint üzletvezet  szerepel. Elég, hogy ez ulóbbi fel l meggy z dést 
szerezzünk, a ezégjegyzéseket figyelemmel kísérnünk, s számos a családi név 
s keresztnév els  bet je alalt bejegyzett ezégre bukkanunk, melyeknek tulaj 
donosai n k.

I. A kereskedés egyes ágai.

Gabonnncmüfk. A 70-es években megyénkben is megindult nagy rét- és 
legel -feltörésb l magyarázható meg, hogy a szántóföld területe 25 év alalt 
mintegy 150 ezer kát. holddal nagyobbodott, mi maga után vonta a gabona- 
nem ek termésének növekedéséi is. Az összes termények 1878. évben még csupán 
0,368.450 fit értéket képviseltek, s ma a gabonanem ek s a kapás növények 
közül csupán a kukoricza pénzbeli értéke 121/2 millió írtra, az összes mez - 
gazdasági terményeké pedig közel 20 millió frtra rúg.

A gabona kereskedelemre ép azon tényez k bírnak dönt  befolyással s 
idézik el  terményeink árkonstellácziójál, melyek hazánkban e téren általában 
uralkodnak. Az amerikai nagy verseny s innét sokszor hihetetlen mennnyiségbn 
kürt it készletek, Oroszország s Románia rendesen b  termése, s a terményeknek 
 rlemény alakjában való forgalomba hozatalára való törekvés folytán a gabona 
kereskedelemnek a nagyobb g zmalmok általi monopolizálása s közvetlen a 
termel t l beszerzése terménykereskedelmünk egykori jelent ségét lejebb szállította.

A gabonakereskedelemben els  helyet foglalja el a bum, mely inkább 
lágy min ség  s az alföldi aczélos búza métermázsánkén ti átlagos súlyát is jó 
termés  évben éri e l ; — egykor Francziaországban, Hollandiában, süt Német 
ország déli vidékén is igen kedvelt volt. Ma az export vidékünkr l jobbára 
csak Ausztriára szorítkozik.

Boss és kétszeres jelent ségnélküli s csupán helyi fogyasztásra kerül.
Árpa egy része jó termés  évben ezel tt Ausztria s Németországba ex-
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portáltatott; ma a lokális szükséglet fedezésére szorul, múlt évben azonban kö 
zel 25 ezer mm. szállíttatott el Pécsr l.

A gabonanemüek közül még a kukoricza érdemel említést, melylyel a 
külföldön is versenyezhetünk. Vidékünkön újabban az apró szem  cinquantin 
és pignolelto tengeri termeltetik, mely Tirolban és Olaszországban élénk keres 
letnek örvend, hol lisztté  rölve kedvelt tápszerül szolgál.

A búza átlagos ára volt a múlt évben 0.50 - 0.80, a tengerié 4 frt — 4 
frt 05 kr. 1882. évben 9 írt 78 kr.. illetve 0 írt 80 kr.

A többi mezei termények, kereskedelmi és takarmánynövények a helyi 
fogyasztás állal igényelt mennyiségben termeltetnek.

A pécsi állomáson feladásra került a múlt évben: búza 40730 mm., 
tengeri 70123 mm.

Bor. Baranya és Pécs borkereskedelmének kiváló jelent ségére nézve az els  
dokumentumot szolgáltatta az els  magyar király Szt. István azáltal, hogy 
1015-ben Pécsváradnak 110 sz l m vest s 0 kádárt adományozott. Borkeres 
kedelmi els rangú jelent ségét megyénk mai nap is joggal vindikálja magának. 
A soproni iparkamara 1870. évi jelentése szerint, mid n még Baranya e kama 
rához tartozott, a forgalomba került bor és gyümölcs értékét 2 millió írtra 
becsüli; tisztán a múlt évi 220555 mm-t lev  pécsi borforgalom -— métermá 
zsáját csupán a legminimálisabb s a mai áraknak távolról sem meglelel  15 
írttal számítva — 3 és félmillió frt értéket képvisel.

Tagadhatatlan, hogy a íilloxera sz l inket elpusztította, úgy hogy ma már 
kevés téren végezheti romboló munkáját, — azonban a b  termés  években, 
mid n egy hordóért hasonló  rtartalom hordói töltöttek meg vidékünkön 
musttal, mert a kádárok nem tudtak elegend  hordót el állítani, a körültekint  
gondoskodás a forgalomba nem kerülhet  bort bepinezézte s ma megközelít  
pontossággal sem lehelne meghatározni, hogy mennyi kincs rejlik Pécs és 
Baranyamegye nagy terjedelm  pinezéiben.

Hogy csak egy példát idézzünk, a múlt évben egy végrendelet foganato 
sításából kifolyólag elrendelt árverés alkalmával egy hektoliter baranyai termés  
bor 300 írton kelt el.

Pécs borkereskedelmének még nem ártott azon balhiedelcm, mely a lil- 
loxera pusztításából azt következteti, hogy a filloxera állal teljesen infieiált vi 
déken nem lehet tiszta s jómin ségü bort kapni.

»A mennyire lehangoló a pusztulás és veszteség c mérve, annyira meg 
nyugtató s a jöv re nézve bizalmat gerjeszt  az a lázas tevékenység, mely a 
még term  sz l knek még egvideig való (ontartása s az elpusztult sz l k re 
konstruálása körül észlelhet . Hiszszük, hogy ha majd az 1—2 évvel ezel tt 
rekonstruált kevés sz l  b  és szép termést mutat, a még bizalmallankodó 
köznép is teljes er vel rászánja magát az amerikai sz l  ültetésére és neme 
sítésére. «



239 —

A minden évben többször rendezett sz l oltási tanfolyamon ezer meg ezer 
férfi, n , gyermek sajátítja el a sz l k felújításához szükséges munkálatokat; 
az amerikai sz l lelepek száma egyre szaporodik.

Rekonstruált sz l ink közül ma már több hoz termést. A szénkénegezés- 
sel fentartott rizling termése tavaly 20 frton kelt el hektóliterenkint. 1892. év 
végéig uj sz l vel volt beültetve 2402 hektárnyi terület.

Borkereskedelmünk jelent ségének femnaradását addig is, mig ujra az 
telepített sz l k b  termést adnak, biztosítja sz l miveseink szakképzettsége, 
mit már Haas kiemel a pécsiekr l, s borkeresked inknek a tiszta borke 
zelés terén való hires jártassága. Ez teszi lehet vé, hogy az olaszországi bor 
importtal a vidéki közfogyasztást az els  b  szüretig kielégítsük. Az olaszbor, 
mint ilyen nem élvezhet , borkeresked inknek a hazai borokkal kell házasítani 
s az igy házasított borral a közönséges kívánalomnak megfelel  fogyasztás fe 
deztetik. Pecsenye és fajborokban sem szenvedünk hiányt jó ideig.

Borkereskedelmünk mai kiváló jelent ségét bizonyítja a legfels bb elis 
merés is, mely borkereskedelmünket azáltal érte, hogy apostoli királyunk   
felsége által Liliké L. pécsi pezsg borgyáros és Schulh Vinczc villányi bornagy 
keresked  részére a cs. és kir. udvari szállító czim használata engedélyeztetett. 
A borkereskedelem hogy nem hanyatlott, következtetést lehet vonni abból is, 
hogy 1882-ben hitelesíttetett 10,279 darab hordó, 1893-ban 10,123 darab. A 
különbség elenyész en csekély.

A pécsi vasúti állomáson a múlt évben feladatott 177426 mm. bor, 1892-ben 
165364 mm.

A bor ára (15° min ség ) volt hektóliterenkint deczember hóban:
múlt évi ó bor

fehér vörös fehér vörös
1882-ben: 18 írt, 25 fi t 50 kr., 20 frt, 30 frt — kr.
1893-ban : 20 frt, 30 frt, 35 frt 38 kr.

Borkeresked  volt Baranyában 1882-ben 24, 1893-ban 68, utóbbiból 25 
Pécsett.

A pczsgöbor gyártásról a gyárak közt emlékezünk meg.
Felemlítjük itt, hogy a bork  a 80-as években élénk kereskedés tárgyát 

képezte s több mint 1000 métermázsa került forgalomba mm.-ként 55—70 
írtért, ma azonban elvesztette jelent ségét, mert a keresked k nem igen sze 
retik attól megfosztani a hordót s csak nagyobb javítás alá kerül  hordóból 
nyerhet .

Gyümölcs. Sz l , noha Pécsett kit n  csemegesz l fajok voltak, tömeges 
kivitelre sohasem került, ma pedig teljesen megsz nt, de remélhet , hogy a s z ív ó s  
kitartással folytatott telepítés folytán legközelebb ujra megjeleli a piaczon. A 
lágymagu gyümölcsök, különösen alma, körte Stájerországból importáltainak s 
 szt l kezdve tavaszig boltokban árusíltalik. Múlt évben leadatolt Pécseit 922 
mm. friss gyümölcs.

(J) ii 111 ö le s  
k ‘reske<lt*8.
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Állatokkal való 
kereskedés.

Pécsett újabban a franczia-,  szi-, kajszin-baraczk és mandula termesz 
tése körül a Pécsbaranyamegyei kertészeti egylet és egyes sz l tulajdonosaink 
dicséretes buzgalmat fejtenek ki s példás tevékenységüket a legteljesebb siker 
koronázza, mert az említett franczia baraczkfaj az országban sehol sem díszük 
oly kilün  min ségben s nagyságban, mint Pécseit. Pomologusaink tanulságos 
kirándulást tehetnek az említett egylet s nagyobb sz l tulajdonosaink gyümöl 
csösébe.

Állatokkal való kereskedés. Az állatok közül a szarvasmarba, ló s külö 
nösen a sertés érdemel felemlítést. Juh az állomány rendkívüli megcsökkenése 
folytán vásárra alig hajtatik. Szarvasmarha, kiváltképen egyes mintaszer  ura 
dalmakban, kit n  faj tenyésztetik s nevezetesebb vásárainkon mint Pécs, Sellye, 
Szt.-Király, Siklós, Mohács, a ezukor- és szesz-gyárak részér l élénk kereslet 
nek örvend.

A lókereskedés a szakértelemmel  zött lótenyésztés emelkedése következ 
tében egyre élénkül s leginkább olasz keresked k által kerestetik, noha vásárainkat 
ausztriai vev k is látogatják. Tulajdonképeni lókeresked ink nincsenek, mert a 
keresl  közvetlen a tenyészt t l szerzi be szükségletét. A katonai kincstár által 
egyes göczpontokon tartatni szokott lóvásárokra számos felhajtás történik s nem 
eredménytelenül.

Sertés hizlalt és sovány állapotban kerül forgalomba. Sovány sertés legin 
kább Szlavóniából s az alföldr l szereztetik be. Hizlalással a kisebb gazdák s 
nagyobb mérvben a pécsi sertéshizlaló és áruraktár részvénytársaság foglalkozik, 
mely utóbbi évenkint 1500—2000 drb. sertést szállít Németországba s 10.000 
drb sertés befogadására van berendezve. A társaságnak a telepen saját g z 
malma van, mely liszten kívül különösen darát  röl; a telepen artézi kút is van, 
s nemcsak az okszer  sertéshizlalás minden feltételeivel rendelkezik, hanem a 
vasut melleit való fekvése, terjedelme s a közelében lev  löldek könny  
megszerezhelése folytán hivatva van arra is, hogy a pécsi közraktárral s ezzel 
kapcsolatban egy vámhivatallal összeköttetésbe hozassék. A társaság élénk 
disznózsír kereskedést is folytat Ausztriába és Németországba.

Sertéskeresked ink száma 20, ■— 1882. évben volt 18.
Állati terményekkel való kereskedésünk kimagasló ágát a disznózsír képezi, 

mely noha drágább, mint a silányabb min ség  amerikai zsir, Németországban 
élénk keresleti czikket képez. A zsir-export Pécsr l a múlt évben Németországba 
szokatlan nagymérv  volt. Piaczainkhoz tartozik Ausztria is, különösen Morva 
ország. A zsirkereskedést egy nagyobb pécsi ezég közvetíti. A disznózsír ára 
nagyban tavaly 51—66 frt közt váltakozott mm -ként. Zsiradék vasúton a múlt 
évben elszállíttatott Pécsr l 11,858 mm. Nyersb rökben élénk kereskedés van; 
nehezebb marhab rök egyrésze ezel tt a délkeleti tartományokba kivitelre is 
került, ma o czikkb l exportunk nincs; — jobbára a 2 nagyobb pécsi b rgyár 
s 18 vidéki tímár által dolgoztatnak fel. Gyapjú kereskedéssel Pécsett 2 nagyobb,
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vidéken 3 keresked  foglalkozik. Vev ink különösen a csehországi posztógyárak 
alacsony árak mellett, minthogy e czikk árát a tengerentúli tartományokból 
vámmentesen behozható gyapjú évr l-évre lejebb nyomja.

Tej és vaj értékesítésével a pécsi gazdák részvénytársaságának tejcsarnoka 
foglalkozik, mely a tejet az uradalmakból szerzi be s egyrészét vajjá, utóbbi 
id ben sajttá dolgozza fel. Czikkeil a Király-utczai üzletében bocsátja áruba; 
kit n  min ségben kapható árudájában teljes és lefölözött tej, habtejszin, tejfel, 
koronavaj és teavaj, túró, grayer, limburgi és romadour sajt. Tojás a vidéken 
3 keresked  által összegy jtve Budapestre és Bécsbe szállíttatik. Jelentékeny 
forgalom azonban e czikkben nem észlelhet .

Falccrcskedés. Legélénkebb forgalmunk a metszett fiiban, melyet Kngel Adolf 
és fiai, továbbá Pintér József pécsi g zfürésztelepe állít el . A kivitel Franczia- 
orszájjba és Svájczba irányul. Az említett 2 faipartelepen gyártott parkettel 
újabban a keleti piaczokon is tért hódítottak, kivitelünk van ezenkívül, habár 
újabb id ben csökkent mennyiségben, Németországba is. Az épülctfa-kereskedés 
a szokatlan nagymérv  építkezések folytán Pécsett a mull és jelen évben lialal- 
mas lendületet vett; múlt évi vasúti forgalmunk e czikkben 200.000 mmázsánál 
többre rúgott. T zifa, mely Slavoniából is hozatik, a k szén mellett élénk fo 
gyasztásra talál.

A kereskedelem többi ágai mint kézm , rövidáru, gyarmatáru, könyv 
slb. kereskedés abnormis jelleg ek.

Ezek közül a nevezetesebb kereskedelmi ágakat illet leg az önálló keres 
ked k száma volt Pécsett:

1883. 1893.
f szer kereskedés)
vegyes » )  ^
szatócs » 9 5 .............................................120
r fös » 1 8 ...............................................18
rövidáru » 1 2 ...............................................17
vas » 2 ........................................... 7

II. I p a r  á I t a l  á h a n.

Pécs és vidékének kedvez  fekvését s k szenében rejl  gazdagságát, mint 
ipari vállalatok alapítására b ségesen meglev  feltételeket, már az orvosok és 
természetvizsgálók 1845. évi pécsi gy lése alkalmából kiadott könyvben Haas 
elismerte. Ha az ipar, s különösen a gyáripar nem is fejl dött oly mérvben, 
mint az adott viszonyok után várható volt, Baranya megye azért ma a fels  
megyéket leszámítva az egész Dunántúlnak legnagyobb iparos megyéje. A 
60-as években keletkezett, de rövid fennállás után megsz nt gyárak helyett más 
nagyobb szabású gyári vállalatok keletkeztek, mások üzemük kiterjesztése foly 
tán szilárd alapra helyezkedtek s kivitelképességük egyre nagyobb arányokat ölt.

16

l|>ar.
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Bányászat.

Az tulajdonképeni iparos népesség száma Baranya megyében volt: 
1882-ben 1893-ben
7424, 7868,

a szaporodás teliát tiz év alatt 444, melyb l 15% Pécsre esik. Az iparosok 
Pécsett a lakosság 1640, Baranyában 5'06%-t teszik.

Az iparnál foglalkoztatott segédszemélyzet Baranya megyében 16-981, az 
1880. évi felvételhez képest 7287 szaporodás mutatkozik. E felt n  növekedésnek 
oka az, hogy az 1880. évi felvétel szerint az el z  10 év alatt a munkások 
száma Baranyában egyszerre 4453-al fogyott meg, úgy hogy az 1870. évi 
segédszemélyzet számához képest 20 év alatt az emelkedés csupán 2844.

A n k az iparban Pécsett háromszoros arányban vannak képviselve, mint 
Baranyában; mig a megye többi részében 1000 férfi iparosra csupán 64, addig 
Pécsett 188 n  esik. Baranya megye ipari jelent sége a Dunántúli megyék felett 
kit nik abból is, ha az iparnál foglalkoztatott segédszemélyzet számát a többi 
megyék adataival összehasonlítjuk.

A 20-nál több személyt foglalkoztató vállalatok Baranyában az összes 
vállalatok 33-73, Pécsett 49-70 % -t teszik; Somogy, Vas megyében csak 40%, 
Tolna, Zala, Veszprém megye ezen is alul marad. Az önálló vállalatok száma 
Pécsett %-el kevesebb, mint Somogy megyében ; ha ezen számarány mellett a 
20-nál több munkást foglalkaztató vállalatok száma csak egyenl  volna is Pécsett 
és Somogy megyében, úgy Pécsett a vállalatokhoz viszonyított arány nem 49, 
hanem 6-2% lenne ; önként következik ebb l, hogy Pécsett 5-ször több vállalat 
foglalkoztat 20-nál több munkást mint egész Somogy megyében, mi Pécsnek hatá 
rozottan nagyipari jellegének fölényére mutat. Baranya megyében is látszólagos 
a kedvez tlenebb számarány, mert itt 62 %-al több lévén a vállalatok száma 
mint Somogybán, a nagy vállalatok az összes vállalatok nagyobb összegéhez 
vannak viszonyítva; ha Somogybán annyi vállalat lenne, mint Baranyában, 
ezeknek csupán 21 % -t tüntetné fel, mint 20 munkást foglalkoztató vállalat. 
Ezen eredményre jutunk többé-kevésbbé, ha a baranyamegyei viszonyo 
kat a többi megyékkel hasonlítjuk össze, akár az önnálló iparosokat, akár a 
segédszemélyek számát vesszük is kiindulási pontul. A csalimban számok bizo 
nyítják, hogy Baranya, s kiválóan ennek közzéppontja Pécs az ipar terén domináló 
szerepet vinni van hivatva, s nagy ipari jellege már ma is kétségbevonhatatlan. 1

1. Ipari termelés.

Bányászat.

Köszön. A pécsvidéki k szénmedencze bányáiban a termelés egyre foko 
zódik, noha egyes évek némi visszaesést mutatnak is. A k szénbányák nehány 
évvel ezel tt még több tulajdonos közt oszlottak meg, —- ma 5 a bányatársulat 
kezén van, — 2 bányaüzemnél pedig bérl  az I cs. kir. szab. Dunag zhajó- 
zási társaság.
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Bányászat tekintetében a hazai törvényhatóságok közt Baranyam. a 8-ik,
Pécs a 7-ik helyet foglalja el.

A Dunag zhajózási társaság bányáiban 1893. évben termeltetett 4,866.963 
mm. szén, mintegy 2 millió 187 ezer frt értékben. Kazán és szénf tésre a szén 
ára Pécsett vagononként 44—60 kr., Mohácson 62—74 kr. Pirszén el állítására 
felhasználtatott 43 ezer mm., —- szénvályogra 317.599 mm. k szén. Nyeretett 
31888 mm. pirszén s 341890 mm. szénvályog. A szénvályog ára Pécsett klg.- 
ként 1 kr. A jelen évre elkészíttetett s rendelkezésre állott P l  millió méter 
mázsán felüli szénmennyiség.

A személyzet száma átlag 2670, — átlagos napibérük volt a múlt évben 
1 frt 42 kr. Egy bányamunkás 8 órai napszám mellett a múlt évben 1994.5 
mm. szenet aknázott ki, s átlagos keresete egy évben 362 frt 68 kr. volt. Ha 
a k szén pécsi árának átlagát vesszük, a munkásnak az általa kiaknázott szén 
értékének 33°/0-a fizettetett munkabér fejében.

A g zgépek állománya 73, a g zkazánoké 98.
Múlt évben 15 baleset fordult el , melyek közül 4 végz dött halállal.
A bánya társláda vagyona 392.830 frt 62 kr. volt az év végén.
A társaság által berendezett élelmi raktár 171,764 frt 62 kr. értéket 

képviselt.
A társaságnak saját vas- és fémönt  m helye, g zfürésze, téglagyára, k - 

és homokbányája, mészéget je s vegyészeti m helye van.
A többi k szénbányák termelése a 1/2 millió métermázsát alig haladja 

meg évenkint.
K -, homokbánya. Homokk -, s különféle szinpompáju márvány Pécs 

környékén s Baranyában számos helyen található. Kiváló szépség  a pécs-kan- 
tavári (intenzív fekete), a pécs-tubesi (élénk vörös, fehér sávokkal), a pécs-k liki 
(sötét szürke, fehér és sárga erekkel), a pécs-hidegkuti (fekete, kovagos csiga 
foltokkal). A becses anyag használatlanul hever, mert fejtésére, s egy k füré- 
szel  és csiszoló telep felállítására nem akad vállalkozó. K bányáinkban fejlett 
kövek közül jelenleg: a Mecseken el forduló homokk  durvább szobrászati 
munkákra, a meszes-homokos kövek az építkezésekhez, más része mint járda 
és szegélyk , vagy közutak kövezésére használtatik.

Palakövek a k széntelepeken fordulnak el , de fedél lapokra nem alkalmasak.
Homokbányák Pécst l keleti és nyugati irányban nagy számban találhatók.
K bánya bérl  volt a múlt évben Pécsett 9, Bara nyara egyében ugyanannyi.

2. Gyáripar.

a) Majolika-, porczellán- és agyagáru-ipar.
Az 1868-ik évben Zsolnay Vilmos a jelenlegi gyártelep eredeti területét, zS()i„h} *}•«,•. 

mely akkor alig 4 holdat foglalt magában, átvette bátyjától, Zsolnay Ignácztól.
E területen egy téglavet  és egy kezdetleges berendezés  és kiterjedés 

16*



244

fazekas- és terrakotta-m hely volt, mely utóbbit bátyja Ignácz, még az 1855-ik 
évben alapított: a terület legnagyobb része azonban elhanyagolt, kopár és göd 
rös hely volt.

Zsolnay Vilmos, ki atyjától a városi l téren lev  díszm áru-üzletét átvette 
és azt sikerrel tovább (ejlesztette, figyelmét ezentúl a megszerzett területre és 
a fazekas-m helyre is kiterjesztette.

Hazánk alkotmánya visszanyerésével Pécs városa is lendületes fejl désnek 
indult és különösen az építési kedv emelkedett. Zsolnay Vilmos felkarolta a 
kínálkozó alkalmat és a téglagyártást, terrakotta dísztárgyak készítését és jobb 
min ség  házi edények el állítását fejlesztette.

A rendszeres gyártáshoz legszükségesebb gépeket azonnal beszerezte. 
A kopár, gödrös területet kiegyengelte, befásította és egyúttal kereskedelmi 
kertészetet rendezett be.

Két leánya, kik házi nevelésben részesültek, atyjuk alkalmi meglepetésére 
edények díszítésére alkalmas színes rajzokat készítettek, melyeket Zsolnay azon 
nal alkalmazott gyártmányaira. Az els  elért siker buzdításul szolgált a két 
leánynak. El szeretettel folytatták a komponáló rajzolást. A motívumokat a 
régi magyar népies díszítésekben és hímzésekben keresték, valamint a virág 
világból is merítették és a virágokat magyar értelemben stilizálva alkalmazták.

Zsolnay Vilmos pedig az edények alapanyagát finomította és azoknak 
alakját nemesítette, s minthogy a kezdetleges gyár külön rajzolóval vagy min- 
tázóval nem birt, az edényalakok tervezéséhez szintén sajátkezüleg hozzáfogott.

Az 1873. évi bécsi világkiállítás alkalmával Zsolnay Vilmos edénykiállítása 
már nagy kitüntetésben részesült.   Felsége a király Zsolnaynak a Ferencz 
József rend lovag keresztjét adományozta.

A Zsolnay-féle díszedények tehát, az 1873-ik évi világkiállítás alkalmával 
nyerték az els  mérvadó elismerést.

Zsolnay Vilmos ugyanis finomabb edényeit, a fáradhatlan kísérletek után, 
oly összetétel  alapanyagból és mázból állította el  — porezellánt z-h fokban, 
— melynek sajátos elefántcsontszine s majdnem porczellánkeménysége van.

A bécsi világkiállítás el tt, hazánkban bemutatott ivoir-edények, a kera- 
mikához érdekl d  körökben nem igen tetszettek; üdvözölték ugyan az új 
iparkodó gyárat, de megrendelés alig volt.

A bécsi diadal után, a gyárocska díszedényei már keresettek voltak, úgy 
hazánkban, mint különösen külföldön.

A kontinens legtöbb keramikai gyárai igyekeztek hason szinü edényeket 
gyártani, de az igazi lágy, áttetsz  ivoir-szint egy gyár sem bírta el állítani 
mai napig. Az utánzások mind csak Mulfel-lüzben sikerüllek valahogyan.

Zsolnay tehát folytatta és gyarapítóba a díszedény-gyártást az elért ala 
pon. A házi- és f z edények gyártását szintén nagyban  zte és lelkesedéssel 
karolla fel a majolika el állítását építészeti díszítményeken és kályhákon.
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Az els  alkalmazott majolika díszítmények Budán a királyi vár alatti 
bazárban és a pécsi belvárosi plébánia templom küls  párkány-díszítésén 
láthatók.

Az 1873-ik év már nevezetes fordulópontot képez tehát a gyár történe 
tében. de a gyár rohamos fejl dését és ismertetését az 1878-ik évi párizsi 
világkiállítás idézte el .

A Zsolnay-féle ivoir díszedények itt a világpiaczon valódi szenzácziót 
keltettek. A szakemberek és m érl k egész czikksorozatban foglalkoztak és 
vitatkoztak a Zsolnay-féle díszedények technikája fölött. Sem a majolikához, 
sem a fayence-hoz, sem pedig a porczellánhoz nem tudták az edényeket osz 
tályozni, s igy a leghíresebb keramisták a pécsi gyártmányt »porezellán -fa yence« 
edényeknek nevezték.

A párizsi világkiállítási jury az aranyéremmel tüntette ki a gyártmányokat 
és Zsolnay Vilmosnak a franczia »becsületrendet« adományozta.

A kiállítást látogató közönség pedig egyre vásárolta — a gyártól a lehe 
t ségig többszörösen pótolt — a kiállított edényeket és oly nagymérv  meg 
rendeléseket tett, hogy a gyár akkori berendezéséhez képest és tetemes nagyob- 
bítása daczára, 8 évig volt szorgos munkával ellátva.

A leleményes és hires Wahliss-féle bécsi czég pedig 10 évre szerz dést 
kötött Zsolnayval, hogy az összes díszgyártmányainak egyedüli, kizárólagos 
vev je és terjeszt je lehessen az egész kontinensen Magyarországot kivéve, 
melyet Zsolnay szabad intézkedhetésére tartott fenn magának czikkeinek eláru- 
sílására nézve.

A Wahliss-féle szerz dés tehái kiváló befolyással volt a pécsi gyár további 
üdvös haladására, mert e szerz dés által a gyártmányok értékesítésével járó 
nagy kereskedelmi gondok elestek Zsolnaytól és igy egész idejét, erejét és 
figyelmét a gyártásra fordíthatta.

A Párizsban elért sikerek arra indították Zsolnayt, hogy egész tevékeny 
ségét és erejét a már is világhír vé vált kis gyárnak szentelje.

Virágzó és kiterjedt városi üzletét, valamint házait eladta és 1881-ik év 
tavaszán egészen átköltözött a budai külvárosban nagy lendületnek indult gyári 
telepére.

A szomszédos kisebb nagyobb házi és kerti telkeket összevásárolta;
3 nagy, 2 kamarás porezellán éget  kemenczél és megfelel  m termeket épített. 
A fest  és korongos munkások számát tetemesen szaporította, szobrászokat és 
mintázókat alkalmazott. A nyersanyagok iszapolására és el készítésére több 
újabb szerkezet  gépet szerzett be és az eddigi 15 lóerejü g zgép mellett egy 
60 lóerejü g zgépei állított be. Az éleibe vágó czikkek gyártását is mindjobban 
fejlesztette, különösen az építészeti terrakotta-majolika-díszítményeket és az 
electro technikának szolgáló porezellán czikkeket vette figyelmébe. Az 1884-ik évben 
egy külön k anyagcs -sajtoló-gyárat két éget  kemenczével rendezett be, és igy
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az eddig kizárólag külföldr l importált porczellán szigetel ket és k anyag-csö 
veket némileg hazai gyártmányokkal pótolta.

Az 1885-ik évi országos budapesti kiállítás alkalmával Zsoluay m ködése 
megint legnagyobb elismerésben részesült. 0 felsége a király a lll-ik osztályú 
vaskoronarend adományozásával tüntette ki Zsolnay Vilmost.

A gyár az edények m vészies fejlesztésében folyton haladt és uj meg uj 
czikkek gyártását karolta fel. Három gyermeke folyton támogatta apjukat al 
kotó törekvésében és haladásában. Különösen fia Miklós, a ki mint atyja hiva 
tott utóda, a kereskedelmi gondokat vette magára. Leányai ez id  alatt férjhez 
mentek és férjeik mindketten a gyár kebelében m ködnek.

Az 1-872-ik évben a gyártelepen létesített spódium-gyárat 1886-ban be 
szüntette, lebontatta és azon a telken egy nagy kiterjedés , külön kályha- és 
terrakotta-gyárat épített 7 éget  kemenczével.

1891-ik évben egy nagy, 3 emeletes porezellán-éget  kemencze épült, mely 
kizárólag szigetel k (telegráf-drótok szigetelésére) kiégetésére szolgál.

1893-ik évben épült egy kizárólag építészeti szobrász-czikkek kiégetésére 
szolgáló uj szerkezet  4 nagy kett s kemencze és jelenleg épül félben van négy 
nagy porczellán-éget  kemencze és egy terjedelmes raktár a gyári iparvágány 
mentén.

A gyár nagyobbításával a szükségelt munkaer  beszerzésének kérdése is 
mindinkább éget bb lett.

A finomabb rajzolásban, mintázásban, formázásban és korongolásban jártas 
munkások túlnyomó részben csak külföldr l voltak beszerezhet k, honnét nagy 
ritkán kerüli ide a munkások java, azért Zsolnay már 1883-ban gondoskodott 
arról, hogy gyári czélokra alkalmas honi er ket nevelhessen. A gyárban 
alkalmazott tanulófiukat, többnyire gyái-i munkások gyermekei, egy külön nép 
iskola megalapításával taníttatta az esteli órákban, mig 1886-ban a gyár tele 
pén egy alsófoku agyagipar-iskolát létesített, mely állami felügyelet alatt áll 
ugyan, de melynek fenlarlási költségeit Zsolnay fedezi.

Az iskola üdvös hatása már néhány év óta észlelhet .
A gyári munkások most már majdnem kizárólag magyarországiak és na 

gyobb részök a gyárban nyert kiképeztetést. hololt 1883-ban a munkások 2/3 
része külföldi volt.

Zsolnay figyelme a nyers anyagok beszerzésében szintén mindinkább a hazai 
termékek felé fordult. A finomabb fayence-porczellángyártáshoz szükségelt anyago 
kat úgymint: iszapoll kaolint, földpátot, jó min ség  fehérre kiégethet  t zálló 
agyagot stb. jó sokáig mind külföldr l kellett hozatni. A gyárban mindezideig 
300-nál több hazai agyagminla lett gyakorlatilag megvizsgálva és kipróbálva.

A porczellángyártás ez ideig magyarországi gyárakban kizárólag külföldi, 
különösen csehországi nyersanyagokból vagy már teljesen el készített por- 
czellán-gyormából történt. Zsolnay fáradhatatlan és költséges kísérlete nyomán,
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most már nagyban gyártja a porczellán-czikkeket hazai nyers anyagokból, me 
lyek egész más természet ek, mint a csehországi nyers anyagok. A csehországi 
kaolin majdnem kizárólag gránit-, gneisz- vagy porphyr-málladéknak terméke, 
holott hazánkban ily málladékok még alig ismeretesek, vagy oly vidéken és 
oly csekély településben találtattak, mely azoknak gyakorlati felhasználását kizárja.

Hazánkban azonban a riolit k zet és riolittuffa teljesen pótolhatja a cseh 
országi vagy kliinai kaolint, ha az illet  anyagot kell  módon el készítik és 
munkálják.

A közönséges házi használatra való edények el állítására Zsolnay szintén 
nagy gondol fordított és most nagy mérvben gyártja. E fajta edények kétféle 
min ségben kerülnek a piaczra: mint úgynevezett »szürke k edény«, a bunzlaui 
k edény mintájára és mint »rouge« (rózsaszín ) edények, melyek különös kedvelt 
ség i találtak, miáltal a Csehországból nagy mennyiségben importált k edények 
mindig kisebb térre szorulnak.

Ezek az edények szintén az üj poczellán-anyagból készülnek, kemény 
repedésnélküli mázzal.

Az újfajta porczellánból készülnek továbbá az electro technikát és egész 
ségügyet szolgáló összes porczellán tárgyak és edények.

A m építészet czéljainak szolgáló díszítmények gyártása most nagy len 
dületet vett minálunk is, különösen mióta az 1889-ik évi párizsi világtárlalon 
a franczia keramikai m vészek bebizonyították, hogy a m építészet legnagyobb 
feladatait is meglehet oldani a fayence vagy majolika okszer  alkalmazásával, 
még pedig jobban, mint az eddigi anyaggal. Zsolnay ezt megel z leg, már 
1886-ik évben is bebizonyította, mikor is Steindl Imre m egyetemi tanár ter 
vei szerint, Máriafalván (Vasmegye) majolikából egy góthstil  oltárt, szószéket 
és keresztel  medenczét állított fel; hol is e m tárgyak kiváló hatással ragyog 
nak és a restaurált templomot diszílik.

A budapesti belvárosi plébániatemplomban 1893-ik évben egy góthstil  
13 in. magas oltár készült — Steindl tanár tervezete szerint — fayenceból, 
fényes és fénytelen színekben gazdag aranyozással.

Hogy Zsolnay a m építészeti czéloknak, különösen szobrász munkáknak 
még jobban megfelelhessen, egy kiváló kemény és k szer  anyagot állított el , 
melyet »Pyrogranit« név alatt hozott forgalomba.

A pyrogranit er sen kiégetett állapotban sárgás-szürke k szin  és a ter 
mésk  struktúráját is mutatja. Oly kemény, hogy vassal vagy aczéllal ütve 
er sen sziporkázik. Ellenállósága a légbeli csapadékokkal és fagygyal szemben 
jóval nagyobb, mint a szobrász munkákhoz használható k zeteké.

A pyrogranit anyag a polychromozásra, különösen fénytelen színezésre 
igen alkalmas.
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A budavári Mátyás-templom f bejárata fölötti tympanon polychromos 
pyrogranitból készült és 1891-ik évben alkalmazták ott.

Jelenleg Romániában, Jassy és Krajova városokban franczia m építészek 
által restaurált templomok küls  faldíszítésére 364 életnagysága szentképet 
alkalmazlak a Zsolnay gyárból. A szent-képek pyrogranil lemezeken vannak 
festve »ä la fresco», fénytelen keményen beégetett színekben. A pyrogranit- 
lemezek a templomok küls  falába vannak befalazva.

Steindl Imre tanár ár a budapesti góthslil  új országház tervez je és 
épít je felismerve a pyrogranit megbízható s kiváló tulajdonságait, a parlament 
összes udvari szobrász díszítményeit pyrogránit anyagból — polychrom kivi 
telben — rendelte meg. A most épül félben lév  pécsi nemzeti színház szob- 
rászdiszítményei szintén pyrogranitból vannak készítve.

A gyár jelenlegi állapotának, illet leg 26 év alatti fejl désének helyes 
megitélhetésére szolgáljanak a következ  adatok :

A gyári telep jelenlegi területe Kh/a katasztrális holdat tesz ki. mely te 
rületb l 14060  m . tehát közel 21/,, hold van beépítve gyári épületekkel.

Van kett s iparvágánya, posta- és távir -hivatala, alsó fokú ipariskolája 
(1893/94. évben 45 tanonczczal); 40 legényb l álló, teljesen felszerelt t zoltó 
sága zenekarral; betegsegélyz  és temetkezési egylete és a gyári rokkantak 
segélyezésére megfelel  alap áll rendelkezésre, mely alap részint a Zsolnay ala 
pítványából, részint a munkások pénzbeli büntetési járulékaiból áll.

A gyári telepen van továbbá teljesen felszerelt gépész-, lakatos-, kovács-, 
asztalos-, kerékgyártó- és szijgyártóm hely és az electrotechnika czéljaira szolgáló 
porczellán czikkek szigetel  képességének megállapítására egy aperiodikus Sie 
mens-féle tükrös galvanometer mér eszköz 100 elemes battériával van felállítva.

Minthogy az állam részére szállítandó porczellán szigetel ket két állandóan 
kirendelt állami közeg darabonkint megméri, megvizsgálja és úgy veszi át. 
egy külön e czélra berendezett helyiség áll rendelkezésükre. Az eddig gyártott 
edények alakjai 4190 drbra, a díszítés rajzai 2190 darabra rúgnak. Porczellán 
czikkekb l van 600 minta, terracotta és majolika építészeti minta van 1450 
sz.; kályha-minta 150 sz.; chamotte-k  minta 300 sz.

Az eddig gyártott czikkeknek egy-egy példánya a gyári múzeumban és 
raktárokban van elhelyezve. Az edények tervei és rajzai külön rajztárban 
 riztetnek.

Az 1893-ik évben a gyárban feldolgozott nyers anyagok 32700 m. má 
zsát nyomtak ; a helybeli agyagbányákból 18300 mm. és az ország különféle 
vidékeir l vasúton hozatott nyersanyag 14400 m. mázsát nyomott.

A Zsolnay-féle gyár gépfelszerelése a következ :
2 g zgép, egy 60 és 15 lóerejíi (jelenleg egy 120 lóerejü 

gép felállítása van folyamatban),
22 agyagiszapoló készülék és medcncze,
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2 zúzóm  (4—4 vályúval),
1 desintegrátor,
1 ramasseur,
1 logas agyagtör ,
1 hengeres agyagzúzó,
4 kavaró dob,
2 cserép- és k zúzó dob,
2 Chamotte zúzógép,
1 cserép- és k zúzó malom,
6 agyagsz r  és sajlológép,
7 agyaggyúró és kavarógép,

18 máz rl  malom,
8 szivattyú,
1 közönséges hydraulicus sajlológép keramitlap sajtolásra,
1 accumulatoros » » » »
3 frictiós sajtológép,
1 agyagcs  sajtológép,
4 kézi sajtológép,
1 paternoster-íéle agyagszállítógép,
6 árufelhuzógép,

120 fazekas korong.
12 festék rl  dob,
7 festékdörzsöl  üvegkorong,
4 csiszológép,
1 vasesztergapad.

Edény és egyéb agyagczikkek kiégetésére szolgáló kemencze van:
8 porczellán- és fayence-kemencze,
6 majolika és terracotta-kemencze (közte 1 kett skemencze),
7 k anyag és pyrogranit éget  nagy kemencze (közte 5

kett skemencze),
2 k anyagcs  kemencze,

16 muffel kemencze,
1 zománczolvasztó kemencze,
1 gázkemencze.

A gyári munkások és alkalmazottak száma 700 körül mozog, köztük 120 
leány és férjes asszony, kiknek szülei és férjei nagy részben szintén a gyár 
ban vannak alkalmazva és majdnem kizárólag mind pécsiek.

A gyár üzemi, technikai és kereskedelmi vezetése kizárólag a Zsolnay 
.család tagjai: Zsolnay Vilmos, fia Miklós és két veje alatt áll.

I. Ferencz József   felsége két ízben tüntette ki a gyári telepei magas 
látogatásával. El ször 1880-ik évben és másodszor 1891-ik évben.
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Pezsg gyár.

Sörgyárak.

Zsolnay Vilmos eddigi m ködésér l Gelléri Mór 1887-ik évben megjelent 
»A magyar ipar úttör i« czímü müvében következ képen nyilatkozik :

»A magyar ipar terén ma az els ség határozottan Zsolnay Vilmost illeti 
meg. Hazánkban a m ipari törekvésnek senki sem tudott annyira érvényt sze 
rezni, mint  , kinek alkotásai felt nést keltettek a belföldön és külföldön egy 
aránt. Fényes tehetsége nyilvánult remek müveiben, melyek az   hírével együtt 
a magyar m ipari haladás hírét is megállapították a m velt külföld el tt. S t 
bátran állíthatjuk, hogy minél el rehaladottabb valamely állam a m igények 
terén, minél kényesebb a m izlése, annál jobban tudja méltányolni Zsolnay 
készítményeinek m ipari becséi. Hajdan a m vészek hire és lángesze terjedt el 
a világon, ma a m vészekkel versenyez a m iparos, Zsolnay hírneve is diadal 
masan járta be a világot s mint világitó példa meg lesz örökítve a magyar 
ipar történetében, hogy a kés bbi nemzedékek tanuljanak, buzduljanak rajta. 
Az   érdemeit a hazai ipar terén — teljes valójukban — csak a kés bbi 
nemzedék lesz hivatva méltányolni. Ma még bizonyos tekintetek e helyen is 
akadályoznak abban, hogy teljes érdeme szerint méltányoljuk azt a férfiút, kit 
a modem magyar m ipar megalapítójának és mentorának tekinthetünk, s ki 
még életében oly magas fokra emelkedett, hogy rendkívüli sikerei mellett kiváló 
érdemeit is az egész ország osztatlan elismeréssel, s t kitüntetéssel méltányolja.«

b) Pezsg borgyár.
A kevés hazai pezsg borgyárosok között a Littke L. pécsi pezsg gváros-ezég, 

melynek tulajdonosa Littke József, az els ranguak közé tartozik. A gyár pezs 
g inek kedveltségét az teszi megmagyarázhatóvá, hogy a szénsav a franczia 
erjesztési mód szerint természetes utón fejlesztetik ki a borban s a pezsg  
tiszta, hamisítatlan állapotban bocsáttatik forgalomba. A gyár s pinezéi oly 
nagy terjedelm ek, oly mintaszer en s pedáns csínnal vannak berendezve, hogy 
azok Pécs egyik nevezetességét képezik. A pincze felhuzó-géppel van ellátva.

Littke pezsg gyára úgy pezsg jének ára mint min sége tekintetében az ország 
ban els rangú gyár. A milleniumi kiállításon bemutatásra kerül  pezsg  épen most 
érik. Legkedveltebb gyártmányai a gyárnak a Dry-Dry és a Sport elnevezés  
pezsg k.

A gyárnak fényes berendezés  elárusító helyisége van Budapesten, Bécsben, 
és Prágában.

F bb kiviteli piaczai: Svájcz, Ausztria; s újabban a déli s keleti tarto 
mányokban er sen hódít.

A gyár tulajdonos bornagykereskedést is folytat.

c) Sörgyárak.
1878-ban Baranya, Somogy és Tolna megyében 13 sörf zde állott fen, 

s az évi termelés 13,645 hektolitert tett ki. Ma Pécsett 3 sörf zdénk 
van, melyek egyike is jelentékenyen több sört termel, mint 15 évvel ezel tt 
a 13 sörf zde összesen. Harmadik sörgyárunk 250 ezer frt t kebefektetéssel a
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mult évben épült fel. ifj. Scholcz Antal új sörgyára az üszögi-út közelében 
kocsin fertály órányira fekszik, az országúttól a gyárhoz a tulajdonos saját költ 
ségén makadám-utat építtetett. A gyár a modern technika követelményei szerint 
mintaszer en van berendezve, villanyvilágítással ellátva s a gyár közvetlen 
közelében van egy colossális terjedelm  sörpavillon. A gyár specialitását képezi 
a kit n  zamatu világos »sport sör,« ezenkivül ászok, baksör. Sörgyáraink 
össztermel  képessége megközelíti a 100 ezer hektolitert. A pécsi sör részint 
helyben, részint a környéken kerül fogyasztásra.

d) Parketta-gyár. Pécsett kett  van, mindkett  g zer re berendezve^ Magyar- Egyéb gyárak 
országon kívül Morvát- s Slavonországban találnak kelend ségre. Mindkét gyáros 
ipartelepén ezenkivül épület, szerszám, míifa is állítlatik el .

e) Bútorgyár egy g zer re berendezett, nagyobb szabású telep által van 
képviselve, melyen a legkényesebb ízlést is kielégít  különféle — közte magyar 
stilü — bútorokon kívül épület-asztalos munkák s különféle íaáruk is gyártatnak.

f) Gépgyár. A gépgyártás Pécseit nehezen indul virágzásnak, noha gépgyára 
ink úgy vannak berendezve, hogy az általuk gyártott czikkek a külföldivel kiáll 
ják a versenyt.

Ruepprccht testvérek gépgyára eleinte csak harangönt de volt, most már 
vasöntéssel, t zoltó eszközök, szivattyúk, gépek, malomberendezések, különféle 
rézcsövek s vízvezetékek el állításával is foglalkozik.

Kindl S. J. ezég gépeken kívül különösen viz-, g zbevezetési és electro- 
technikai czikkekel állít el .

Háberényi Pál gépgyára teljes felszerelés  g zmozdonyokat is készít; 
ezenkivül jobbára malom, sörf zde, pálinkal zde berendezések gyártására szorítko 
zik. Exportja a déli tartományok felé gravitál.

A m. kir. államvasutaknak is van Pécsett egy nagyobb szabású gépjavító 
m helye.

g) Rézár úgy ár. Tulajdonképeni rézárugyár Pécsett egy létezik, mely m önt  
dével van kapcsolatban. Gyártmányai Horvát-Szlavonországba, s a déli tartomá 
nyokba : Szerbia, Bosznia-Herczegovinába kerülnek piaczra. Munkásainak száma 57.

h) B rgyár. A régi vashám or-telepen néhány év el tt rendezték be a Höfler 
testvérek b rgyárukat, mely üzeméi 110 munkással folytatja. Ezenkivül gyárilag 
állítja el  a különféle, különösen a talp- és borjub röket Erreth Antal fia ezég is.

i) Kcztyügyár. Hamerli 1. pécsi kezlyügyára a 80-as években nagyobb virág 
zásnak örvendett. Gyártmányai igen keresettek voltak. Az id közben akarattal 
sz k korlátok közé szorított üzlet újabb id ben újra rohamosan emelkedik, s 
8—9 évvel ezel tt a munkások száma csak 6 volt, ma 35—40-re rúg.

Hamerli keztyüi keresettségének oka abban is rejlik, hogy a b rt maga 
készítteti telepén.
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Ipartelepek.

3. Nagyobb ipartelepek.

1. Sertéshizlaló- és áruraktár-részvénytársaság. A telep g zmalommal van 
kapcsolatban, mely liszten kivül különösen darát  röl. A sertéshizlaláson kívül 
sertéskereskedéssel, s élénk disznózsír-exporttal foglalkozik. (Lásd b vebben a 
disznózsirkereskedelemnél.)

2. G zmalmok. Vízimalmaink ma már a vizjog kisajátítása folytán Pécsett 
mind megsz ntek. G zmalmunk 4 van, melyek azonban tulnyomólag a helyi és 
vidéki fogyasztásra dolgoznak, s legfeljebb Ausztriába exportálnak.

V olt P écse tt :
G zmalom más malom

1883-ban 5 20
1893-ban 4 10

B aran y áb an :
1883-ban 9 724
1893-ban 34 681

3. Téglavet  és mészéget  telepeink közül legnagyobb a Deutsch Adám-czég 
tégla-körkemenczéje, mely a technika legújabb fejlettsége szerint van beren 
dezve. Ezenkívül még 3 nagyobb téglavet  telepünk van; kisebb téglavet  úgy 
Pécsett, mint vidékén számos található.

Pécsett Wurster Antal czementárugyáros szabadalmazott kampós szegély  
ezementcserepet állít el , melynek különös el nyei: Határozott biztonság hó és 
es  behatása ellen, miután a czement vizel nem bocsát keresztül. Ellentálló 
képesség a legkeményebb hideg és meleg ellen. Habarcs fölösleges. Az összes 
javítások elesnek. Könny  súly; 38 kiló négyzetméterenként, míg a pécsi els  
rend  cseréptégla súlya 90 kiló négyzetméterenkint. Á ra: 1 négyzetméter =  
41 darab 99 kr.

4. Orgonakészítés. A legjelentékenyebb telep a pécsi Angster Józsefé, mely 
e nembeli néhány hazai telepünk közt is az els  rangu helyet foglalja el s g z 
er re van berendezve. Megrendeléseket 6—20 változatú orgonákra leginkább a 
Dunántúlról kap. A pécsi székesegyház s a belvárosi templom orgonája az   
telepér l került ki.

5. Légszesz. Az ált. osztrák légszeszipar-társulat 33 munkást foglalkoztat. 
Egy köbméter légszesz ára 16y2 kr. A telepen koksz is termeltetik. Ez évben 
kezdetett meg a villanyvilágítási telep építése, mely munkagépek hajtására is 
fog villanyos er t szolgáltatni s még ez évben felépül.

6'. Szappanos ipartelepünk kelt  van nagyobb szabású, melyek gyártmányaik 
kal élénk forgalmat csinálnak. A különféle közönséges, különösen házi szap 
panon kivül finomabb mosdó-szappanok is állíttatnak el .
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4. K i  s i p a r.
Pécs és környéke kisiparára a gyáripar óriási versenye, s a filokszera 

pusztítása következtében beállott általános kereselképtelenség nyomasztó hatást 
gyakorol. Iparágak, melyek eddig a nagyipar jellegével bírtak, a kisipar körére 
voltak kénytelenek üzemüket korlátozni; az ezel tti tulajdonképeni kisipar pe 
dig az ósdi formához ragaszkodás, kell  t ke és szakértelem hiánya miatt a 
teljes megsz nés felé közeledik.

Egyes virágzó iparágak, mint a tabakos, irhás — már teljesen megsz n 
tek ; mások, mint kádár, kalapos, takács, tímár slb. részint alig vannak már 
képviselve, részint évr l-évre kevesbednek s jobbára csekély mennyiséget ter 
melnek, — javításokra szorítkoznak.

A pécsi mértékhitelesít  hivatalnál hitelesíttetett 1872. évben 10279 drb., 
1893-ban 10123 drb hordó. Ezen elenyész  csekély különbségb l azonban ko 
rántsem lehet arra következtetni, mintha kádáraink munkával ép oly b ven 
volnának ellátva, mint tiz évvel ezel tt, mid n sz l ink b  termést hoztak. 
Ezen hordókból legalább 6000 drb sörgyárainkra esik. Másik oka annak, hogy 
a múlt év folyamán hitelesített hordók száma a 10 év el ttihez csekély elté 
rést mulat, a nagy olasz és dalmátországi borexport. Olaszországban ugyanis a 
bor súly szerint kerülvén forgalomba, a hozzánk érkezett olasz és dalmát bort 
tartalmazó hitelesítetlen hordók a múlt évben hitelesítési kényszer alá estek 
még akkor is, ha megszemlélés után ugyanazon hordó vasúton tovább szállít 
tatott, — az évenkint hitelesítésre kerül  hordók számának folytonosan magas 
aránya is mulatja borkereskedelmünk kiváló jelent ségét.

A kisipar hanyatlásának megakadályozására vezet  eszköznek: a kisipa 
rosaink szövetkezése folytán munkagépek alkalmazásának s ezálfal a termel - 
képesség fokozásának eszméje újabban Pécsett is kezd tért hódítani. A kereske 
delmi és iparkamara kezdeményezésére mozgalom indult meg egy pécsi czip gyári 
szövetkezet megalakítására, s a sikeres eredmény bizonyára nem marad el, a 
mennyiben az érdekeltekkel a kamarának siker it a szövetkezés eszméjét meg 
kedvelteim. A czip gyár lelállílása már csak rövid id  kérdése.

Iparágaink közül azok, melyek a mindennapi nélkülözhetetlen szükségleti 
czikkeket állítják el , szépen virágzanak, s ezek közt — különösen az élelmi 
szereket el állító iparban — vannak némelyek (hentes, mészáros), melyek 
az általuk elért forgalom terjedelménél fogva a kisipar körét jóval túlszárnyalják, 
— noha az is tagadhatatlan, hogy az igények mai nap sz kebb korlátok közé 
szoríthatván, ezen iparok termelése is csökkent s a mindennapi szükségleti czik 
keket el állító ipar közt is nem egy szenved a külföld versenye által pl. a szabó 
és czipész ipar.

Kiváló képvisel i vannak Pécsett a mrscshilúcsos és czukrássiparnalc, 
valamint a süt  iparnak is. Egy pécsi ezukrász által feltalált »pécsi torta«, s 
»cognac-czukorka« igen nagy kelend ségnek örvend, s Ausztriában is van piacza.

Kisipar.
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A szikvízgyártók száma egyre szaporodik. 10 évvel ezel tt Pécsett 2 volt, 
ma 7 van, ennek tulajdonítható, hogy egy üveg szikviz ára nehány év alatt 6 
krról 2 krra csökkent.

Eczetgyártásunk jobbára a helyi s közel vidéki fogyasztásra dolgozik, mert 
ma már minden nagyobb községben van eczetgyártó.

A fémipar köréb l a lakatos, kovács, bádogos, láncz- és csattgyártással 
foglalkozó ipar méltóan van Pécsett képviselve; két bádogos vízvezetékkel tel 
jes íürd berendezéseket is készít. Az aranym ves és órás ipar nagyobbára csak 
javítási munkákkal van elfoglalva — kész tárgyakat s az órák alkotórészeit 
Francziaországból s Svájczból hozatják — iparos aranyczikkekb l, órákból 
dúsan felszerelt raktárt tart a Schümvald czég.

A kovácsipar Pécsett stagnál, a megyében egyre szaporodik ez iparüz k 
száma.

Itt említjük fel, hogy Pécsett egy iparos peronospora-fecskend k gyártá 
sával foglalkozik. Az általa feltalált s készített fecskend k úgy a teljesített 
munka egyenletességére, mint a könnyed kezelésre s tartósságra nézve els ran 
gúnk s a földmivelésügyi minisztérium által rendezett versenyen els  díjjal 
leltek kitüntetve.

A fémiparhoz tartozó többi iparágak a kisipar jellegét nagyon is magukon 
viselik.

A b ripar köréb l a szíjgyártóipar említésre méltó.
A fazekas- és fehéredényes-ipar Pécsett, vagy inkább Baranyamegyében 

szép virágzásnak indulhatna, ha iparosaink a kell  szakképzettség elsajátítására 
s a torma tökéletesítésére törekednének, mivel agyag b ven és kit n  min  
ségben található megyénkben. Ma azonban létszámuk folytonosan apad, 10 év 
alatt a megyében 44 a csökkenés.

A kisiparosok száma Pécsett 1891-ben 971, 1892-ben 950 volt.

5. Házi-ipar.

Házi ipar. A házi-ipar ágai közül a megyében a mecseki erd  vidékén s a Dráva mentén
a házi és konyhaeszközöket, tekn ket el állító fafaragó-ipar, a kas-, kosárfonó- 
ipar s a házi-iparként  zött fazekas-ipar Mohács vidékén érdemel említést.

A házi-iparral foglalkozók száma Baranyában 536, Pécsett 68.

6. Ipartársulatok.

irt&rguiatok. Az ipartársulatok megyénkben is elvesztették minden jelent ségüket s 
itt-ott csak névleg állanak már fenn. Annál örvendetesebb jelenség mutatkozik 
az 1884. XVIII. tcz. alapján szervezett ipartestületek alakítása körül, melyek 
el nyeir l iparosaink mindinkább meggy z dnek. Az ipartestületek alakítása 
körül a pécsi kereskedelmi és iparkamara az egész országban a legbuzgóbb 
sikeres tevékenységet fejtette ki s a területhez viszonyítva egy kamara területén 
sem áll fenn annyi ipartestület, mint a pécsi kamara területén.
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A pécsi ipartestületen kivül Baranyamegyében 8 ipartestület áll fent, egy 
pedig alakulóban van. Ezen ipartestületek tagjainak száma 2232 képesítéshez 
kötött, iparral foglalkozó iparos; vagyonuk 1420 frt 25 kr.

7. Kereskedelmi és iparkamara.
Kore.sk. és ipar*

A pécsi kereskedelmi és iparkamara 1881-ben létesíttetett. s ugyanazon kamara, 
év július 1-én kezdte meg m ködését. Területét képezi Baranya, Somogy, Tolna 
megye s Pécs sz. kir. város. Bevétele áll a területén lev  mintegy 22 ezer 
keresk. és iparosokra egyenes állami adójuk minden forintja után 2%-ban kirótt 
kamarai illetékb l, s vagyonának kamatjövedelméb l. A kamarának nyugdíjalapja 
is van, — évi költségvetése az összes hazai kamarák közt a legkisebb, noha 
területe nem. Évenkint a szakiskolákat, tanfolyamokat nagyobb összeggel segélyezi; 
kezeli az 1888. évi pécsi kiállítás (eleslegéb l álló egyik ösztöndijat, valamint a 
(eloszlott kereskedelmi és ipartársulal vagyonából álló ösztöndijat. A kamara 
élén egy elnök s két alelnök áll. Beltagjainak száma 1(5 keresked  és 1(5 iparos 
rendes tag, kültagjainak száma ugyanannyi. Az iroda egy titkárból, fogalmazóból 
s irodalisztb l áll. Fennállása óta 102 közgy lést tartott. Megtakarított vagyonából 
ez évben egy mintaberendezésü díszes palotát építtet, melyet még ez évben 
elfoglalva uj helyiségében fogja folytatni tevékeny munkálkodását.

8. Munkás védelmi intézmények.
Az 1891. évben alkottatott meg a socialis törvényhozásnak terén oly nagy ""“iimiSyek!11 

fontosságú törvény, mely az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén 
való biztosításáról szól. A törvény értelmében a betegsegélyz  pénztárak csakhamar 
megalakullak, s ezideig is már nagymérv  segélyt nyújtottak a munkásoknak, kik 
a törvény által kötelezve vannak valamelyik törvényes alapján álló betegsegélyz  
pénztárba, belépni. Els  helyen kell említenünk a kerületi betegsegélyz  pénztárt, 
melynek hatásköre Pécsen kivül Baranya megye fele részére kiterjed. Tag 
jainak száma meghaladja a 2100-at. Ingyen orvosi gyógykezelésen s ingyen 
gyógyszereken kivül tagjainak kereselképtelenség esetén naponta 50 kr. táppénzt, 
halálesetén férfiaknak 20 frt, n knek 10 frt temetkezési segélyt ad. Helenkint 
a férfiak 12 krt, a n k 6 krt fizetnek be, melynek y s-át azonban a munkaadó 
sajátjából köteles fizetni. A tagok családtagjait minden befizetés nélkül ingyen 
orvosi gyógykezelésben és gyógyszerekben részesíti.

A pécsi kereskedelmi alkalmazottaknak külön betegsegélyz  pénztáruk van.
Pécsett m ködik ezeken kivül 2 magánegyesülési, 1 gyári pénztár, alakulóban 
van 2 gyári pénztár.

A munkások baleset elleni biztosításáról szóló törvény legközelebb élelbe- 
lépvén megemlíthetjük, hogy gyáraink s iparvállalataink a munkások biztosítá 
sára eddig is minden szükséges intézkedést a legéberebb figyelemmel megtettek, 
amit bizonyít az is, hogy a balesetek száma elenyész  csekély.

A Dunag zhajózási társaság köszénbányájának társládája is szép eredményt 
mutat fel s évente tekintélyes összeg  segélyben részesíti a munkásokat.
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III. é c s  f o r g a l m a .

a) P é c s  v a sú ta i.

A dunag zhajózási társulat az ötvenes években szükségét érezle annak, hogy 
pécsi k szénbányáit Mohácscsal vasút tál kösse össze,de a személyforgalom akkor még 
oly csekély volt, hogy a társulat fölöslegesnek tartotta kizárólag szénszállítás 
czéljából létesített, s a szénbányákból Üszögön keresztül Mohácsig men  vas 
útat személyszállításra is berendezni. Ez volt Magyarország egyik legels  vas 
útja, de néhány évvel annak megnyitása után a társulat engedett a közóhajnak 
és Üszög állomás kiindulási ponttal létesült az els  pécsi személyforgalmi vasút. 
Vendégl seink Üszögre küldölték kocsijaikat az induló és érkez  utasok számára, 
de a közönség nagyobb része gyalog ment a pályaudvarra sokáig nem is gondolva 
arra, mennyivel kényelmesebb volna, ha a vasút-vonalat meghosszabbítanák 
Pécsig. 1865-ben alakult meg végre az a részvénytársaság, mely a pécs-barcsi 
vasútat volt hivatva megépíteni. Hozzá is látott a munkához és Üszögnél kezdé 
meg az építést, melyet két év alalL be is fejezlek, úgy hogy az 1867. év junius 
havában a pécs-barcsi vasútai nagy ünnepségek közepette átadhatták a forga 
lomnak. A városban Te Deum-ot mondottak a templomokban és az indóházban 
maga a püspök szentelte be az els  g zöst, melyen az akkori kereskedelmi mi 
niszter foglalt helyet. Ezzel Pécs belekerüli az országos vasúthálózatba, a meny 
nyiben azon id ben már a déli vasút is ki volt építve és Barcsról úgy Bécs, 
mint Budapest felé közlekedtek már a vonalok. A mai pécsi indóház a pécs- 
barcsi vasút megnyitása óta daczára annak, hogy a forgalom legalább is száz 
perczenttel emelkedett, változáson, megnagyobbitáson alig ment át. 1880-ban a 
magyar hitelbank kebelében részvénytársaság alakult, mely 7 millió frt költség 
gel Budapestet egyenesen Pécscsel, egyidej leg Fiúméval kapcsolta össze Dombó 
váron át. Ha ezen vasút pécs-dombóvári összeköttetése nem kerül  utón kap 
csolta volna össze városunkat, úgy Pécs forgalmának nagyobb szolgálat tétetett 
volna, mint a jelen körülmények között, mikor Pécs kiesik az államvasútak nagy 
forgalmi hálózatából és a budapest-fiumei vonalnak mintegy mellékágává tör- 
pült össze. A budapest-pécsi vasút 1882-ben adatott át a forgalomnak és daczára 
az említett szerencsétlennek mondható összeköttetésnek, ezen id t l kez 
d dik Pécs forgalmának nagy emelkedése, mely további tetemes emelkedést ért 
el mikor 1889-ben a magyar államvasutak vették át a pécs-budapesli vasútat, 
és mikor ezen vonalra is kiterjesztetett a zónadíjszabás. Ma még a mohács-pécsi 
vasút üszög-villányi része, valamint a pécs-barcsi vasút az államvasútak által
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kezeltetnek és rövid id  múlva ez utóbbi vasútvonal is állami tulajdonba fog 
átmenni. Akkorra várható a pécsi indóháznak újjáépítése is, mely épület részére 
a tervek már elkészültek. Az állam az új indóház költségeire 510,000 irtot 
irányzott el . A reá vonatkozó tárgyalások most vannak folyamatban.

A mi már most magát a forgalmat illeti, az 1893. évben naponkint állag 
700 személy érkezett és indúlt el és 200 kocsirakomány áru érkezeit és indít 
tatott el a pécsi állomásról. — A forgalom f tényez jét a borkeresked k 
képezik, kik a megváltozott körülmények daczára — itt a fdokszera állal el 
pusztult sz l hegyek értend k — Pécs sz. kir. várost az ország els  borkeres 
kedési piaczává tették. E nagy forgalmat aránylag kevés hivatalnok látja el. 
Pécsr l naponkint a budapesti, bródi és bécsi irányba 7 személyvonat indúl és 
ugyanannyi érkezik; ezenkívül naponkint 6 tehervonat közlekedik különböz  
irányban. Eltekintve a bortól, melynek nagyobb része — sajnos — Olaszország 
ból és Dalmácziából érkezik Pécsre, a forgalmi tárgyak nagyobb részét a gabona 
és a fa képezi. Vannak borkeresked k és fakeresked k Pécsett, kik évenkinl 
1000 és 1000 kocsirakomány áruval szerepelnek a statisztikai kimutatásban. 
A személyforgalom túlnyomó része a szomszédos forgalomra esik. Hetivásár 
napján a szomszédfalvakból sokszor 1000 ember érkezik és indúl el Pécsr l. 
Látható ebb l is, hogy Pécs mai fejl dését önmagának, saját fáradozásának 
és azon ügyes kereskedelmi szellemnek köszöni, mely itt uralkodik és a város 
anyagi szaporodását el mozdítja.

b) Posta- és távirdaforgalom.

A pécsi posta- és távirda-igazgató ép most fáradozik azon, hogy a jelen 
legi posta- és távirda-épület helyett hatalmas, szép és a közönség kényelmének 
megfelel  palotát emeljen. Alig 25 év el tt volt Pécsnek egy postamestere, 
ennek egy hivatalnoka és egy kézbesít je, aki kezébe vette az érkezett levele 
ket és kevés újságot és mire bealkonyodolt, mindenkinek kezében volt a levele 
meg az újságja. Kis épületecskében elfért az egész posta, melyt l elkülönítve 
egy hivatalnok kopogtatta le az érkez  és elküldend  táviratokat. Mintegy 20 
évvel ezel tt megvásárolta az állam a mai posta- és távirda-épületet, melyet 
megvétele óta folyton toldozgatnak foltozgatnak, hogy a mindinkább szaporodó 
hivatalnoki karnak, a szaporodó postai küldeményeknek helyet adhassanak, de 
mind hiába, a {ölszaporodott forgalomnak csak teljesen uj épület felelhet meg 
és 100,000 forint költséggel legkés bb a milleniumig föl is fog az uj épület 
állíttatni.

A legnagyobb reform Magyarországon a posta és távirda körül 1887-ben 
szeptember 1-én vitetett keresztül. A postai intézmény a távírdával egyesíltetett 
és ezen reformnak köszönhette Pécs, hogy a soproni posta- és távirda-igazgatóság

17
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tói külön válhatott és Pécsett önálló posta- és távirda-igazgatóság állíttatott fel, 
melynek hatásköre kiterjed Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zalamegyékre. Hogy 
ezen intézményeinknek fokozatos fejl dését csak ezen igazgatóság fölállítása óta 
mutassuk ki, elég lesz arra utalni, hogy 1887-ben 1 f tiszt, 15 tiszt, 2 segéd 
tiszt, 2 gyakornok és 3 kezel tiszt látta el a szolgálatot Pécsett, tehát összesen 
38 személy; mig ez év január 1-én 1 felügyel , 4 f tiszt, 8 tiszt, 8 segédtiszt,
I gyakornok, 1 kezel tiszt, 6 altiszt, 17 szolga és 3 kisegít szolga, összesen 
tehát 49 személy látja el a szolgálatot. A hol a személyzelszaporulat 7 évben
II  emberb l áll, ott könnyen elképzelhet , mily módon szaporodott a forgalom 
maga. Ennek megkönnyítése czéljából a város különböz  részeiben 5 fiókpos- 
lahivatal állíttatott föl, ezenkívül a sátortáborban az összpontosítások alkalmá 
val egy hatodik postahivatal is van m ködésben. A távirdaforgalom megkönnyítése 
czéljából a Zsolnay-gyárhoz tartozó fiókposta külön távirdahivatalnak is van 
berendezve. A postai küldemények naponkint háromszor kézbesíttetnek a közön 
ségnek és a levelek beszedése a levélszekrényekb l szintén naponkint háromszor 
eszközöltetik. A gyorsaság ellen tehát kifogás nem emelhet , aminthogy nincs 
is vidéki város az országban, melynek annyi fiókpostája volna mint Pécsnek.

A pécsi postaforgalom tetemes részét a hírlapok teszik. Hisz nem kevesebb 
mint 3000 lap érkezik naponta Budapest és Bécsb l Pécsre, melyeknek kézbesítése 
pedig nem csekély nehézséggel jár. A postai utalvány forgalma egy évben 10 
milliót meghaladó összeget ér el, hasonlókép nagy a postatakarékpénztári 
forgalom is. A távirdahivatal forgalmát lényegesen emelik a helyi napilapok, 
melyeknek gyors és megbízható kiszolgálása érdekében a múlt év  szén a pécsi 
távirdahivatal Hughes gépet kapott Budapestr l, mely a táviratokat nyomtatott 
írásban adja le. Egyátalán a pécsi posta- és távirda-szolgálat kitün en van 
szervezve és bármily nagy feladatot róttak is már nagyobb események reá, 
melyeknek Pécs az utóbbi években ismételten színhelye volt, soha a posta- 
és távirda-intézmény ellen jogosult panasz föl nem merült. A helyiségek sz k 
voltán pedig az építend  posta- és lávirda-palota van hivatva segíteni.

A pécsi posta és távirda igazgatósági kerület berendezésér l és forgalmáról 
a következ kben számolunk b e :

Az igazgatóság a postának a távírdával való egyesítése alkalmával 1887- 
ben állíttatott fel s 1887. év szeptember hó 1-én kezdette meg m ködését.

Hatásköre kiterjed a Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék terüle 
tén fekv  16 kincstári és 414 szerz déses posta, illetve posta és távirda, 14 
mozgó posta, 16 kalauzposta, 14 szállító és 100 magántáviratok kezelésére fel 
hatalmazott vasúti távirda, — összesen tehát 574 hivatalra.

Ezek közül egyesített posta és távirda hivatal: 73, tisztán postahivatal: 357.
Az igazgatóság személyzete a következ kb l á ll:
a) közigazgatási személyzet, 1 igazgató, 1 tanácsos mint igazgató helyet-
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les, 2 titkár, 1 segédtitkár, 3 fogalmazó, 2 beosztott felügyel , 2 f tiszt és 
2 tiszt.

b) m szaki személyzet: 1 mérnök és 2 f tiszt mint távirda építész,
c) számvev ségi személyzet : 1 számtanácsos, 1 számvizsgáló, 2 számtiszt, 

1 beosztott f tiszt, 3 beosztott tiszt és 1 dijnok,
d) pénztári személyzet: 1 pénztárnok és 1 ellen r,
e) segédhivatal személyzete: 1 posta és távirda tiszt mint f nök, 1 posta 

és távirda tiszt mint iktató és 6 napidijas.
A pécsi f posta és távirda hivatal személyzete az igazgatóság felállítása 

kor vagyis 1887 szeptember hó 1-én : 1 f tiszt mint f nök, 11 tiszt, 2 segéd 
tiszt, 2 gyakornok, 3 kezel , 17 levélhordó, távirda vonal r és szolga és 2 
távirda kézbesít b l összesen 38 egyénb l állott, ellenben 1894 január 1-én 
rendszeresítve volt: 1 felügyel  mint f nök, 4 f tiszt, 8 tiszt, 8 segédtiszt, 1 
gyakornok, 1 gyakornokjelölt, 1 kezel , 1 altiszt, 17 szolga, 3 távirat kézbe 
sít , összesen 50, tehát 6 év alatt a pécsi posta és táv. hivatal személyzete 
tizenkett vel szaporíttatott.

A helybeli posta illetve posta és távirda hivatalok forgalmára vonatkozó 
adatok : 1888. évben mint az igazgatóság fennállásának els  teljes évében a 
pécsi ( posta és táv. hivatal jövedéki bevétele volt 91,889 frt 45 kr.; postautal 
ványokra befizettetett két millió négyszázhuszonháromezer huszonkét frt és 70 
kr., a postatakarékpénztárba 19258 frt 40 kr.

Postautalványokra kifizettetett: két millió kétszáznegyvenháromezer kétszáz 
hatvanhét (2.243.267) frt 23 k r.; postatakarékpénztárra 15069 frt 94 kr.

Ezzel szembe állítva az 1893. évi forgalmat, a következ  adatokat nyerjük.
Jövedéki bevétel 99.857 frt 61 k r.; —- postautalványokra befizettetett : 

kétmillió négyszázharminczegyezer háromszáztizenhat (2.431.316) frt 91 kr., 
postatakarékpénztárba egymillió százkilenczvennégyezer négyszázkét (1,194.402) 
frt 2 kr.

Postautalványokra kifizettetett három millió háromszázötvennégyezer 
hétszáz hatvanöt (3.354,765) frt 04 kr. postatakarékpénztárra 251.854 frt 52 kr.

A jövedéki bevétel tehát 1893. évben az 1888. évhez képest 8 ezer frt 
emelkedést mulat. Szembe szök  a postatakarékpénztári forgalom rohamos 
emelkedése és az a körülmény, hogy bár az utalvány-lorgalom nagy részét a 
postatakarékpénztár és cheque forgalom elvonta, ez ennek daczára nem csök 
kent, s t némi emelkedést mutat.

A  Pécs-buda-Jcülvárosi postahivatal forgalma a következ kben mutatkozik: 
1888. évben a hivatal jövedéki bevétele volt 4242 frt 42 kr., utalványokra 
befizettetett 229.824 fr t; postatakarékpénztárba 3291 frt. Postatakarékpénztárra 
kifizettetett 2713 frt 72 kr. 1893. évben jövedéki bevétel 4568 frt 50 kr. 
Postautalványokra befizettetett: 275.958 frt 76 kr., postatakarékpénztárba 
232.546 Irt 76 kr. Postatakarékpénztárra kifizettetett 6020 frt 40 kr.

17*
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Pécs-szigeti-lcülvárosi postahivatal forgalma : 1888. évben jövedéki bevétel 
3755 frt 16 kr. Postautalványokra befizettetett 159.675 f r t : postatakarékpénz 
tárba 2585 frt 79 kr. Postatakarékpénztárra kifizettetett 1092 frt 68 kr. 1893. 
évben jövedéki bevétel 4279 frt 50 kr. Postautalványokra befizettetett 210.989 
frt 88 kr. Postatakarékpénztárba 129.400 frt 63 kr. Postatakarékpénztárra 
kifizettetett 2515 frt 52 kr.

Pécs-porczellán-fayence-gyári posta- és távirda hivatal forgalma: 1888. 
évben jövedéki bevétel 1160 frt 26 kr. Postautalványokra befizettetett 23.724 
frt; kifizettetett 13,780 frt. Postatakarékpénzlári forgalomban befizettetett 
872 f r t ; kifizettetett 606 frt. 1893. évben, jövedéki bevétel 1815 frt 36 kr. 
Postautalványokra befizettetett 19.693 frt 10 kr., kifizettetett 30.796 frt 77 kr. 
Postatakarékpénztárt forgalomban befizet letett : 29.560 frt 29 kr., kifizettetett 
1752 fit 43 kr.

Pécs-bányatelepi postahivatal forgalma: 1888. évben jövedéki bevétel 856 
frt 34 kr. Postautalványokra befizettetett 9993 frt 14 kr., kifizettetett 7234 frt 
95 kr. Postatakarékpénztári forgalomban befizettetett 649 frt, kifizettetett 362 
frt 61 kr. 1893. évben jövedéki bevétel 966 frt 33 kr. Postautalványokra befi 
zettetett 11.572 Irt 06 kr., kifizettetett: 12.495 frt 05 kr. Postatakarékpénztári 
forgalomban befizettetett: 10.492 frt 24 kr., kifizettetett 2466 frt 70 kr.

A Pécs város területén m köd  5 posta (és távirda) hivatalok összfor 
galma: 1888. évben. Jövedéki bevétel 101.903 Irt 63 kr. Postautalványokra 
befizetteti 2.846,238 frt 84 kr., kifizettetett 2.264,282 frt 18 kr. Postatakarék 
pénztári forgalomban befizettetett 26.656 frt 19 kr., kifizettetett: 19.844 frt 
95 kr. 1893. évben jövedéki bevétel 111.487 frt 30 kr. Postautalványokra 
befizettetett 2.949,530 frt 71 kr., kifizettetett 3.398,056 frt 86 kr. Poslatakarék- 
pénztári forgalomban befizettetett: 1.596,401 fii 94 kr., kifizettetett 264.609 
frt 57 kr.

Az igazgatósági pénztár összforgalma 1888-ban 74.161,362 frt 94 kr. volt, 
mig 1893-ban 130.798,996 frt 56 kr. óriási összegre emelkedett.

c) A pécsi távbeszél .

Pécs Magyarország második városa volt, mely felismerve a legmodernebb 
közlekedési eszköz fontosságát, a telefon áldásait élvezhette. Koliarits Nép. Já  
nos, a központi takarékpénztár hivatalnokában volt meg a vállalkozó szellem, 
hogy a távbeszél  bevezetését megkísérelje és Aidinger János polgármester, vala 
mint Liltke József nagyiparos voltak az els k, kik aláírva Koharits felhívását, 
biztosították neki a szabadalom megnyerésére szükséges 10 telefon-el fizet t. 
1880-ban szövetkezett Vécsey István, akkori pécsi posta- és távirdaf nökkel, s 
saját házában létesítette a központi hivatalt. Magát a távbeszél -gépet Vécsey 
István- és Neuschloss-féle szabadalom szerint rendezték be és hogy a közön 
ség csakhamar felismerte a távbeszél  el nyeit, mutatja azon körülmény, hogy
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ma a pécsi telefon-hálózatnak 100-at meghaladó el fizet je van és hogy Koha- 
rits a múlt nyáron már a második 100 el fizet  ellátására alkalmas asztalt 
rendezett be, úgy hogy a középponti telefon-helyiség ma 200 el fizet t is meg 
elégedéssel szolgálhat ki. Az el fizetési ár egyel re még 6 forint havonként. 
Úgy látszik azonban, hogy az állam rövid id  múlva élni fog megváltási jogá 
val és ugyanekkor létesülni fog a budapest-pécsi összeköttetés is, mely újólag 
hatalmas el mozdítója lesz Pécs forgalmának.
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