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Szerkesztői előszó

A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye évek óta nemcsak alapvető fontos-
ságú helytörténeti kutatóhelyként működik, hanem arra törekszik, hogy az égisze alatt lét-
rejött kutatási eredmények mind szélesebb körben ismertté váljanak, „társadalmasíthatók” 
legyenek. Mind a gyűjtemény állományából, mind pedig a megye és az ország közgyűjte-
ményeiből nyert, Baranyára vonatkozó új kutatási adatokból született történeti megközelí-
tések nélkülözhetetlen fázisait jelentik a legfrissebb helytörténeti kutatásoknak. A Csorba 
Győző Könyvtár a helytörténeti osztályán létrejött kutatási eredmények közismertté té-
telének két módját választotta: egyrészt helytörténeti konferenciák rendszeres megszer-
vezésével nyújt fórumot a helyi vonatkozású témák bemutatásához, másrészt ezek publi-
kálása érdekében „Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének 
műhelyéből” címmel sorozatot indított. Jelen kiadvánnyal könyvtárunknak az a célja, hogy 
a 2016-os konferencián elhangzott előadások kutatási eredményei még szélesebb körben 
eljuthassanak az ország más területeire is, inspirációként szolgáljanak, együttgondolko-
dásra serkentsenek, diskurzust indítsanak az egyes regionális, illetve országos jelentőségű 
történeti események kutatói között. Mindez elengedhetetlen nemcsak a helytörténeti ku-
tatások, hanem a történettudomány egészének aktuális fejlődéséhez is.

A kötet kilenc tanulmánya más-más lényeges részterületre fókuszál, és úgy közöl alap-
vető fontosságú, új, egyház- valamint művelődéstörténeti, néprajzi, iparművészeti, had- 
és mentalitástörténeti adatokat Pécsről és Baranya megyéről, hogy azok tágabb történeti 
kontextusba illesztésükkel megtermékenyítőleg hathatnak a fenti témakörök aktuális or-
szágos kutatásaira is. Hábel János helytörténész a Pécsi Izraelita Hitközség működésének 
legkorábbi fázisát (1842–1859) vizsgálja, melynek során történeti kontextusba helyezett, 
hiánypótló forrásközlést kaphattunk a 19–20. századi, német nyelvű kéziratok pécsi szak-
értőjétől a mostanra csekély létszámúra zsugorodott, de várostörténeti szempontból máig 
ható jelentőségű helyi felekezetről. Hajdú Csilla és Dr. Schmelczer-Pohánka Éva grandió-
zus, széles forrásbázison alapuló, értékes, eddig nehezen hozzáférhető, családi hagyaté-
kokban megbújó képekkel illusztrált tanulmánya Pécs modernkori művelődéstörténete 
jeles alakjának, a pécsi irodalom- és kultúrtörténésznek, Várkonyi Nándornak főként az 
Egyetemi Könyvtárhoz, és más helyi könyvtárakhoz fűződő viszonyát is bemutatja. Ku-
tas Éva néprajzkutató izgalmas, új perspektívák kialakítását lehetővé tevő tanulmánya a 
háromszáz éves múltra visszatekintő Pécsváradi Leányvásár intézményének utóbbi ötven 
évét vizsgálja: miként alakult át egy autentikus néprajzi hagyomány a társadalom széles 
körei által megélhető, modernkori társadalmi rendezvénnyé, milyen egyéb turisztikai, 
kulturális tartalmakkal bővült, milyen régi-új identitásformák kapcsolódtak hozzá. A ta-
nulmány a rendezvény jelen kori kihatásait, átalakulását élvezetes, történeti képi forrás- 
anyaggal illusztrálja. Mendöl Zsuzsanna művészettörténész számos alapvető jelentőségű 
helytörténeti munkájának legújabb eredményét jelenti a Zsolnay család két jeles tagjá-
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nak, Vilmosnak és Imrének a helyi bútoriparban betöltött szerepét taglaló tanulmánya.  
A téma egyediségét tovább gazdagítja a Helyismereti Gyűjteményben végzett alapos saj-
tóelemzés, mely a megyei levéltár ipartörténeti adataival és impozáns képanyaggal páro-
sul. Sétáló Ferenc nyugalmazott földmérő mérnök nem történészként közelített egy olyan 
témához, mely a mai napig fontos, és érzékeny részét képezi hazánk történetének. Mun-
kája az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kollektív emlékezetének fontos részét 
képezi, mivel a nemzeti identitás regionális megerősítését teszi lehetővé a téma helytör-
téneti szemléltetése által. Gazdagon illusztrált tanulmánya méltó emléket állít a magyar 
szabadságért életüket áldozó baranyaiaknak. Ugyancsak egy vérzivataros korszak bara-
nyai áldozatairól emlékezik meg Szabó Róbert egyetemi hallgató munkája, mely izgalmas 
perspektívaváltást tesz lehetővé. Immár nem a nagyobb, átfogó jelentőségű hadtörténeti 
összefüggések szempontjából vizsgálja az első világháború keleti frontját, hanem a har-
cokban részt vett két, helyi ezred közül a 19. gyalogezred sokat szenvedett katonáinak 
szemszögéből közelíti meg a Nagy Háború regionális vonatkozásait. Tanulmánya a kol-
lektív emlékezet és a nemzeti identitás árnyaltabb megélésének lehetőségét nyújtja. A ma-
gyar művelődéstörténet, illetve kultúrtörténet eddigi eredményeihez értékes kiegészítésül 
szolgál Dr. Tegzes Ferenc, nyugalmazott főlevéltáros sajtótörténeti munkája, mely a helyi 
nyomdászattörténet egy unikális jelentőségű kiadványának szisztematikus bemutatásával 
ugyancsak az első világháború helyi miliőjét hozza közelebb a mai olvasóhoz. A tárgyalt 
kiadvány szélesebb körben való népszerűsítése, valamint annak esetleges későbbi kutatói 
vizsgálata további társadalom-, had- és irodalomtörténeti adatokkal szolgálhat. Vámos 
Eszter PhD-hallgató tanulmányának kutatási témáját széles társadalmi érdeklődés övezi, 
hisz a szórakozás könnyed kapcsolódási pontot jelent a majd száz évvel ezelőtti Pécshez. 
Mindazonáltal a téma kutatása egyáltalán nem egyszerű, hisz a mentalitástörténeti vizs-
gálatok a forrásbázis sajátos jellege miatt nagyfokú kitartást és kreativitást igényelnek. Vá-
mos Eszter munkája a korszak két meghatározó napilapjának, a Pécsi Naplónak és a Du-
nántúlnak a helyismereti osztályon folytatott vizsgálata, valamint a témában megjelent 
szakcikkek összevetése értékes adalékokkal szolgál a helyi társadalomtörténet e speciális 
területéhez. Vörös Attila helytörténeti kutató a regionális kultúr- és művelődéstörténe-
tet gazdagítja koncepciózus intézménytörténeti munkájával, mely a címnél jóval tágabb 
kontextusba helyezi a témát: a tendenciózusan vizsgált korabeli sajtóanyag és a levéltári 
források együttes feldolgozásával a helyi mozitörténet egy meghatározó elemének értékes 
feldolgozása született. 

Jelen kötet tehát szintetizálja az intézményünk keretein kívül és belül kutatók legújabb 
eredményeit. A szerzői gárdában a társadalomtudományoktól eltérő szakterületről ér-
kező kutató, ill. nagy tapasztalatokkal rendelkező szakemberek éppúgy megtalálhatóak, 
mint a pályájuk kezdetén álló fiatal helytörténészek.

E kötet jelentősége leginkább talán abban ragadható meg, hogy tudományos-ismeret-
terjesztő jellege által lehetővé teszi a jelenleg folyó helytörténeti kutatások eredményeinek 
népszerűsítését, megismertetését mind a laikus érdeklődők, mind pedig a tudományos 
kutatók között. A különféle közgyűjteményekből nyert adatok együttes feldolgozásának 
megjelentetése által egyfajta integráló szerepet tölt be a regionális kutatások eredménye-
inek közzétételében.

Wéber Adrienn



Hábel János

A Pécsi Izraelita Község működése 
a jegyzőkönyvek alapján (1842–1859)

A Pécsi Zsidó Hitközség irattárában számos jiddis és német nyelvű dokumentum maradt 
fenn a 19. század közepéről. Ezek egyike egy erősen kopott vászonkötésű könyv, amely 
a külső címlapján a „No 1. Protokoll”, a belsőn a „Protokoll der Israeliten Gemeinde zu 
Fünfkirchen über Verhandlungen vom 1. November 1842 bis 4. Aprill 1859” címet viseli.1 
Ezt a forrásanyagot elsőként dr. Schweitzer József (1922–2015) pécsi főrabbi dolgozta fel, 
és építette be a hitközségtörténeti monográfiájába.2

Munkámban e kordokumentumból kiválasztott példákkal szemléltetem a korszak pé-
csi izraelita elöljáróságainak szerteágazó tevékenységét, amellyel a közösség működését 
biztosították. Tizenhat és fél év pécsi zsidó történetének határozatokkal történő bemuta-
tására itt nincs mód, mivel a több éven át húzódó, vagy a rendszeresen visszatérő ügyek 
alakulásának nyomon követése – mint amilyen pl. a türelmi és községi adók elosztása, az 
iskolaügy, a rabbiválasztás – már önmagukban is kitöltenék a rendelkezésre álló terjedel-
mi kereteket. Ezért az alábbi forrásközlés csak a következő témakörökbe ad betekintést: 
1.) Alapszabály és ceremoniális kérdések; 2.) Fegyelmi ügyek; 3.) Tagfelvétel; 4.) Iskola; 
5.) Bizonyítványok, igazolások; 6.) Vegyes témájú határozatok.

A forrás

Az 1842. november 1. és 1859. április 4. között keletkezett Protokoll 840 számozott be-
jegyzésből áll. Ezen belül akad néhány téves sorszám, és sorszámot nem kapott bejegyzés 
is. A jegyzőkönyvek több esetben a szakbizottságokkal és/vagy a választmánnyal bővített 
elöljárósági ülések, továbbá a közgyűlések határozatait rögzítették. 1851. május 18-tól a 
Protokoll irattári funkciót is kapott, ugyanis a folyó határozatszámmal ellátva ide másol-
ták a kimenő hivatalos leveleket is. Mivel a bejövő leveleknek csak kis része maradt fenn, 
ennek köszönhetően mégis tudható, hogy az elöljáróság mely hatóságokkal, rabbikkal és 
zsidó közösségekkel milyen ügyben állt kapcsolatban. 

Az 1842 novemberében megkezdett jegyzőkönyvet héber betűkkel jiddis nyelven ve-
zették.3 Az elöljáróság 1850. január 26-án döntött arról, hogy ezentúl minden főkönyv, 
könyv, kimutatás és a levelezés nyelve a német kell legyen. A jegyzőkönyvvel kapcsolat-
ban szintén ekkor határoztak arról, hogy a továbbiakban ezt is németül kell vezetni, és az 

1 A belső cím magyarul: A Pécsi Izraelita Község jegyzőkönyve az 1842. november 1. és az 1859. április 4. kö-
zötti ülésekről. A dolgozat szövegében és a lábjegyzetekben a továbbiakban: Protokoll.
2 Schweitzer 1966. Dr. Schweitzer József 1947 és 1981 között volt a pécsi izraelita gyülekezet főrabbija.
3 Az eredeti jegyzőkönyv nyelvének meghatározását dr. Hrotkó Larisszának köszönöm.
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addig hozott jiddis nyelven rögzített határozatokat egyrészt külön brossúrába kötötten 
meg kell őrizni, másrészt ezeket német fordításban át kell vezetni a megnyitandó új jegy-
zőkönyvbe (Protokoll No. 149.).4

A kor pécsi zsidó közössége

A zsidó közösségi élet alapegysége a gyülekezet, héberül kehila, vagy káhál. A latin nyelvű 
dokumentumokban Communitas Judaeorum, németekben Israelitengemeinde, a pécsi 
városi tanács irataiban az 1840-es években Héber Község, vagy Zsidó („Sidó”) Község. A 
továbbiakban pusztán stilisztikai megfontolásból, de teljesen azonos jelentéstartalommal 
a gyülekezet, a község és a kehila szavakat használom az izraelita közösségre.

Pécs a hódoltság 1543-tól 1686-ig terjedő korszaka után ismét katolikus püspöki szék-
hellyé vált, 1703-tól 1780-ig pedig a mindenkori püspök egyben a város földesura is volt. 
Ennek egyik gyakorlati következménye az lett, hogy Pécsett csak katolikus vallású sze-
mélyek élhettek. Mária Terézia 1780. január 21-én Pécsnek szabad királyi városi rangot 
adott. Az erről szóló oklevél 13. pontja kifejezetten előírta, hogy a városnak katolikusnak 
kell maradnia.5

Pécs vallási egységén az első repedés az 1780-as évek második felében jelent meg, 
amikor gróf Széchényi Ferenc, a város királyi biztosa, II. József rendeletére hivatkozva Sa-
lamon Fuchs és Moses Weiszmayer bonyhádi izraelitáknak és családjuknak letelepedési 
engedélyt adott.6 A város kénytelen volt nekik megtűrt – tolerált – státuszt adni, ami azért 
volt értékes a zsidók számára, mivel ezt a fiú utódok örökölték.

A kutatás jelen állása szerint nem tudjuk, hogy a pécsi izraelita férfiak létszáma pon-
tosan mikor érte el a gyülekezet automatikus létrejöttéhez szükséges tíz főt (minjen).7 
Az 1817-es pécsi népszámlálás 41 zsidót rögzített 10.362 katolikus, 6 görög orthodox, 56 
evangélikus és 7 református lakos mellett.8 Az 1824-es városi zsidóösszeírásból tudjuk, 
hogy ekkor 8 családban 54 izraelita élt, a 18 év alatti fiúk száma pedig 19 volt.9

A pécsi község legrégebbi fennmaradt említése zsidó forrásban egy 1837. március 2-án 
kelt német nyelvű szerződésben olvasható, amelyet a község kötött a pécsi Jacob Kovatsits 
mészárosmesterrel megfelelő mennyiségű friss kóser hús folyamatos biztosításáról.10

4 A hitközségi irattárban megtalálható az eredeti jiddis nyelvű Protokoll is. A nyelvváltásban nyilvánvaló sze-
repe volt a neoabszolutista kormányzati berendezkedésnek, a városi jegyzőkönyvek is újra német nyelvűek 
ezekben az években. Ez a döntés vélhetően nem esett nehezére a ceremoniális ügyekben „haladó” nézeteket 
valló elöljáróságnak, aki két év múlva több, teljes jogú – kebelbéli – taggal együtt sokkal inkább emelkedett 
stílusú német nyelvű hitszónoklatokat kívánt a zsinagógában hallani, mint Baranya vármegye orthodox irá-
nyultságú főrabbijának, Israel Löwnek (1788–1869) a jiddis nyelvű Tóra-magyarázatait (dróséit). Protokoll 
No. 212. Schweitzer 1966, 44–45.
5 Sándor–Tímár 1981, 46.
6 Cserkúti 1914, 6. skk.
7 A zsidó vallásjog (halacha) szerint a fiúgyermek a 13. életéve betöltésekor a „kötelesség fiává” (bár micvó) 
válik. E naptól felnőttnek tekintendő, a férfiakra vonatkozó parancsolatok immár rá is érvényesek, és beleszá-
mít a minjenbe.
8 Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL BaML) Pvt. 112.
9 MNL BaML IV. 1003 b. Pécs város tanácsa iktatott iratok, 1824/2974. Ez a létszám tartalmazza a háztartások-
ban élő négy-négy női és férfi szolgálót is.
10 A szerződés magyar fordítását lásd: Vörös 2016, 256.
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A kehila legkésőbb 1835-től bizonyosan vezetett pénzügyi kimutatásokat, mivel 1843-
ban az elöljáróság az 1835-től 1841-ig tartó időszakra elszámoltatta a korábbi elöljárót, 
Moses Weiszmayert.11

1830-as évek közepéig a pécsi zsidó község meglehetősen zárt, csupán 8-10 megtűrt 
családból állt, mivel a magisztrátus igyekezett gátolni, ill. megnehezíteni újabb zsidók 
beköltözését. Megjegyzendő, hogy a „létszámstopban” a tolerált pécsi zsidók is érdekeltek 
voltak, alkalmasint maguk tiltakoztak más izraeliták befogadása ellen.12

Az 1840. évi XXIX. törvénycikk egyebek közt megengedte a zsidóknak az országon 
belüli szabad költözést, és ennek következményeként megindult a vidéki zsidók városok-
ba telepedése. Míg 1840-ben csak 60, 1842-ben már 187 izraelita élt a megyeszékhelyen.13 
A betelepedési folyamatot csak rövid időre akasztotta meg Pécsett az 1848 márciusában 
felszított zsidóellenes közhangulat, amelynek engedve a tanács rendeletet hozott a zsidók 
kiutasításáról. A magisztrátus a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány utasítására 
ezt a rendeletét kénytelen volt visszavonni.14

A zsidók tényleges számáról idővel már nem áll rendelkezésre pontos kimutatás. 
Erre enged következtetni egyrészt Michael Haas római katolikus plébános megjegyzése, 
miszerint a városban 1850-ben 277 helybéli, és „valószínűleg még egyszer ennyi idegen” 
izraelita él,15 másrészt pedig egy 1857 decemberében kelt levél. Ebben az elöljáróság ek-
képp indokolta, hogy miért nem tud a városi tanács által keresett személyekről adatot 
szolgáltatni: „mivel egy ilyen népes városba betelepülő idegen izraelita család nagyon gyak-
ran sokáig észrevétlen maradhat úgy a rabbi, mint az elöljáróság számára. Ezért a helyi 
izraelita családokról egyikük sem rendelkezik megbízható összeírással.”16

A fent hivatkozott törvénycikk életbe lépése után tehát rövid idő alatt jelentősen meg-
nőtt a Pécsett lakó zsidók száma, és ez szétfeszítette a korábbi átlátható nagyságú kehi-
la vélhetően részben informális működési módját. E fejlemény miatt szükségessé vált a 
gyülekezeti lét formális kereteinek is a megteremtése. Ez az alábbiakban nyilvánult meg: 
1.) 1842 áprilisában a városi tanácsot elöljáró – „zsidóbíró” – megválasztására kérték 
meg, ami az elöljárónak hatósági legitimációt is jelentett volna;17 2.) a gyülekezetnek hé-
ber és német feliratú pecsétnyomót csináltattak;18 és 3.) 1842 novemberétől az elöljárósági 
ülésekről és a közgyűlésekről jegyzőkönyvet vezettek, ami nagyobb nyomatékot adott a 
belső életet szabályzó és határozatokban rögzített döntéseknek.

A Protokoll alapján az alábbi kép vázolható fel a kehila működéséről: a Pécsett 
letelepedési engedélyt kapó zsidók két csoportot képeztek: a község teljes jogú tagjait 

11 Protokoll Nr. 56. Személyéről lásd: https://pecsizsidosag.wordpress.com/2016/02/07/moses-w (Letöltés: 
2017. február 28.)
12 A megözvegyült Peter Engel és új felesége Pécsre költözése elleni tiltakozás történetéhez lásd: Cserkúti 
1914, 18. skk. A bonyhádi Fürst Löbl betelepedése ellen 1840-ben eredményesen mószerolt Moritz Fuchs, 
későbbi elöljáró. Lásd: https://pecsizsidosag.wordpress.com/2016/04/07/egy-176-eves-moszerolas/ (Letöltés: 
2017. február 6.)
13 Schweitzer 1966, 26.
14 Radnóti 1999, 19.
15 Haas 1852, 99.
16 Protokoll Nr. 679.
17 Cserkúti 1914, 24. A választást a tanács inkább a zsidókra bízta.
18 Lenyomatának fényképét lásd: https://pecsizsidosag.wordpress.com/2016/05/17/bucsu-az-olvasoktol-bu-
csu-a-blogtol (Letöltés: 2017. február 6.)
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(Baale Batim), és a kívülállókat (Chucim).19 Utóbbiak kérelmezhették a felvételüket 
a községbe. Az elöljáróság pozitív döntése esetén megtörtént a bekebelezés, azonban 
a tagságból fakadó minden jogot csak a belépési díj teljes megfizetése után gyakorol-
hatták. A belépési díj a jelentkezők vagyoni és jövedelmi helyzetétől függött. Az új tag 
sok esetben a taksának csak egy részét tudta azonnal befizetni a pénztárba, a hiányzó 
részösszegre mindig záros határidőt – pl. fél évet – kapott. A belépési díj egy része a 
Chevra Kadisa (Szent Egylet) pénztárába folyt.20 1850-ben a szükséges szavazattöbbség 
híján nem tudott elöljáróságot választani a pártokra szakadt pécsi kehila. 1851-ben Pécs 
császári-királyi biztosa, Eduard von Eckstein három fős elnökséget nevezett ki, melynek 
tagjai idővel egymást váltották az elnöki pozícióban. (A kinevezés szövegét lásd a for-
rásközlésben.)

Az elöljáróság munkáját különböző eseti és állandó bizottságok támogatták. Az előző-
re példa a községi adó szétosztására alakított bizottság, utóbbira az alapszabályok korsze-
rűsítésére létrehozott bizottság, az iskolabizottság, vagy a templom- és fürdőház (mikve) 
építés kérdéseivel foglalkozó bizottság. A bizottságok általában vegyes összetételűek vol-
tak, ami azt jelentette, hogy az elöljáróság képviselője/képviselői mellett a tagság soraiból 
választott, vagy kinevezett személyekből álltak. A választott tisztségviselők és bizottsági 
tagok ténykedésükért tiszteletdíjat nem kaptak.

A község alkalmazottjait, a saktereket, tanárokat, kántort, írnokot, – 1858-tól a rabbit 
is – az elöljáróság vette fel, és bocsájtotta el, engedte el szabadságra, ill. határozta meg a 
heti, havi, vagy éves bérüket, azaz ő gyakorolta a munkáltatói jogokat.

A Protokoll alapján az elöljáróság fő feladatai az alábbiak voltak: 1.) a gyülekezeti 
intézmények létrehozása és működtetése;21 2.) a ceremoniális ügyek felügyelete; 3.) is-
kolaalapítás és -fenntartás; 4.) a türelmi-, és a községi adó elosztása és beszedése; 5.) a 
község kebelében működő jámbor egyletek felügyelete; 6.) fegyelmi ügyek; 7.) a gyüle-
kezet képviselete az állami és polgári hatóságok, valamint más zsidó közösségek felé; 8.) 
bizonyítványok, igazolások kiadása a tagoknak; és a tárgyalt korszak végén 9.) az első 
pécsi-baranyai rabbiválasztás megszervezése.22 Ezek mellett számos egyedi ügyben is ha-
tározni kellett.

A község működésének fenntartása felelős gazdálkodást jelentett, amelyhez minden 
kebelbéli tag köteles volt – ha csak mégoly szerényen is – hozzájárulni. A kehila bevétele-
iről átfogó képet ad alább a 33-as határozat.

A kiadások röviden így foglalhatók össze: az ingatlanok vételi, bérleti, berendezési és 
fenntartási díja; az alkalmazottak fizetése; ill. egyéb – például más izraelita gyülekezetek-
nek küldött – adományok.

19 A harmadik csoportot a letelepedési engedélyt nem kapott, de ennek ellenére a városban „lappangó” zsidók 
képezték. Lásd fent Michael Haas római katolikus plébános megjegyzését, és alább a 37-es, valamint a 61-es a 
számú határozatot.
20 A Szent Egylet egyrészt az elhunytak vallási előírások szerinti eltemetéséről és a temető fenntartásáról gon-
doskodott, másrészt jótékonysági egyesületként működött. Pécsett 1830-ban alakult meg. Chevra 1895, 1. Az 
első fennmaradt alapszabálya 1840-ben készült. Schweitzer 1966, 29.
21 Ezek alatt Pécsett a közösségi imahely, a temető, a zsidó konyha, a kóser borkimérés, a kóser mészárszék és 
a rituális fürdő (mikve) értendő.
22 E kategóriák sokszor nem „vegytisztán”, hanem egymással összefonódva jelennek meg a határozatokban. 
Például a fegyelmezési témakör érinthette a zsinagógai rendet éppúgy, mint az alkalmazottak munkáját, vagy 
az adóhátralékosokkal való eljárását.
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A késő reformkor, a szabadságharcba torkolló 1848-as forradalom, majd a Bach-kor-
szak neoabszolutizmusa a magyarországi zsidók számára változó lehetőségeket teremtett 
úgy a polgári egyenjogúsítási törekvések, mint a gazdasági életbe való bekapcsolódás, 
vagy az iskolaügy terén. Ezek az évek azonban nem csak a politikai változások és ezek 
következményei miatt jelentettek nyugtalan időszakot a hazai zsidóság számára, hanem 
azok miatt a folyamatosan gyűlő belső konfliktusok miatt is, amelyek végül 1869-ben 
a hazai zsidó közösségek máig fennálló szakadásához vezettek. A 18. század második 
felében német földön szárba szökkent, és Moses Mendelssohn (1729–1786) nevével fém-
jelzett zsidó felvilágosodás (haszkala) szellemi erjesztő hatása – noha jelentős időbeli ké-
séssel – főként prágai, a vallásreform pedig bécsi közvetítéssel Magyarországon is egyre 
erőteljesebben megjelent.23

A hazai zsidóság ekkor artikulálódó irányzatainak képviselői – a hittörvényhűek (or- 
thodoxok), a haladók (a későbbi kongresszusiak, avagy neológok) és a hitújítók (refor-
merek) – Pécsett is egymásnak feszültek, küzdelmük a jegyzőkönyvi határozatokban is 
nyomott hagyott.

Israel Löw, Baranya vármegye főrabbija, 1842-ben költözött Pécsre. Ő a szigorúan ha-
gyományhű irányzat képviselője volt, és így elkerülhetetlenné vált a feszültség közte és a 
„kor szellemének megfelelő” ceremoniális változásokat kívánó, és azokat idővel be is veze-
tő elöljáróság között. Löw egy 1845-ben írt levelében „pusztító fekélynek” nevezte az újító 
törekvéseket, és magukat az újítókat „hűtlenkedő gonoszoknak.”24 Az elöljáróság rá végül 
csupán mint a rabbinátus ideiglenes vezetőjére – mondhatni a kehila anyakönyvvezető 
hivatalnokára – tekintett, de semmiképp sem mint a saját végleges rabbijára. Löw 1856. 
decemberi nyugállományba vonulása után a pécsi elöljárók a baranyai zsidóság képviselő-
ivel dr. Jakob Heinrich Hirschfeld személyében olyan főrabbit választottak, aki egyetemi 
végzettséggel is rendelkezett, és a ceremoniális változások ellen sem volt kifogása.25

A radikális hitújítás pécsi képviselői 1848-ban tűntek fel, és programjukkal komolyan 
veszélyeztették a gyülekezet békéjét és egységét. Vezetőjüket, Adolf Engelt, és két tagjukat 
az elöljáróság feljelentette a város hatóságánál. Talán ennek tudható be, hogy a reforme-
rek elszántságának lángja hamar ellobbant, így fellépésük csupán rövid epizód e korszak 
helyi zsidó történelmében.26

A forrásközlés módjáról

Alább a jegyzőkönyvi határozatok számát követően a határozatoknak csak az adott téma 
szempontjából fontos részletét közlöm. Egyéb információkat, mint pl. a jelen- és távol-
lévő elöljárósági-, és választmányi tagok, valamint az aláírók felsorolását a rendelkezésre 
álló terjedelmi keretek jobb kihasználása érdekében elhagytam. Amennyiben a közölt ha-
tározatrészletben nem szerepel dátum, úgy az ülés dátumát az adott szakasz végén záró-
jelben megadom. Az értelmezést segítő saját kiegészítéseim szögletes zárójelben vannak. 

23 Silber 2006, 19-20.
24 Schweitzer 1966, 160. 21. jegyzet.
25 Hirschfeld 1858. május 4-én kezdte meg működését Pécsett és Baranyában. 1863-ban elfogadta az augsburgi 
kehila felkérését a rabbiszékbe, és ezzel Augsburg első legújabb kori rabbija lett.
26 Törekvésükről lásd: Schweitzer 1966, 37. skk. A magisztrátushoz benyújtott levelük a megalakulásról:  
https://pecsizsidosag.wordpress.com/2016/05/06/a-pecsi-izraelita-ujito-egylet (Letöltés: 2017. január 31.)
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A német kurrens írással lejegyzett határozatokban lévő héber szavakat többnyire latin 
betűkkel írták át. Ezeket jórészt meghagytam a forrásszövegben lévő alakjukban.

A továbbiakban a Protokoll magyarra fordított 51 (rész)határozata olvasható. Ezek 
tehát idézetek, amiket dőlt betűtípussal jeleztem, de az idézőjelek kiírásától eltekintettem.

Forrásközlés

Alapszabály, ceremoniális kérdések

No. 2.
1842. december 7. A Tecones Hakhile (községi alapszabály)27 megalkotására bizottságot 
neveztek ki, éspedig: a főrabbi urat, Moses Waissmeyer urat, Joachim Rothmüller urat és 
Salloman Kaufer urat. A témák főként az alábbiakat érintsék: Heiszenadsches Hakohol (az 
elöljáróság megújítása), a Baale Batimok (szavazásra jogosult tagok) kötelességei a Kohol 
(elöljáróság) felé, a Khile (község) igazgatása, jótékonykodás, házassági ügyek a Baale Bati-
mokat (szavazásra jogosult tagokat) és a Chucimokat (szavazásra nem jogosult tagokat) ille-
tően. Minhoge Beth Hakneszet (ceremoniális rendelkezések a zsinagógában) és ehhez hasonló 
ügyek, különös tekintettel a kor kívánalmaira. A bizottságnak ezt [az alapszabály-tervezetet] 
két héten belül áttekintésre és engedélyezésre át kell adnia a Koholnak (elöljáróságnak).28 

No. 33. Jegyzőkönyvzárás
Közgyűlés [1844] december 25-én. A világ teremtése óta eltelt 5600 év Tévész hónap 24. 
napján, vasárnap, a szükséges alapszabályok ügyében kinevezett bizottság által gyűjtött Te-
honus (alapszabályok) a mai idők követelményeinek nem teljesen felelnek meg.29 Egy új, 
részletes változat elkészítését a későbbiekben az e célra kinevezendő bizottság az idő hiánya 
miatt a következő Hischadschusig (megújításig) már nem tudja elkészíteni, ezért a hivatal-
vezetés alapjául a következő rendelkezéseket fogadták el.

1.) Minden év január elsején az összes szavazásra jogosult tagnak össze kell gyűlnie, és a 
Tekintetes Városi Tanács által jelölt 3 személy közül szavazattöbbséggel három évre elnököt 
választ. Ezután sorsolással öt választót és egy tartalékszemélyt húznak. Ők két ülnököt, 1 
pénztárost, 1 szószólót és 2 Cedoke Gaboimot (egyházgondnokot) választanak egy évre, és 
ez a hét hivatalnok alkotja az izraelita elöljáróságot.

2.) Ennek az elöljáróságnak az elnök, vagy az általa meghatalmazott ülnök elnöklete 
alatt hetente – lehetőleg vasárnap – ülést kell tartania, amelyen minden felmerülő ügyben 
intézkednie kell.

3.) Egy megnyitandó főkönyvben minden egyes tag nevét épp úgy pontosan fel kell je-
gyezni, mint a befizetendő és befizetett hozzájárulásait, a birtokában lévő fekvő vagyonról 
és bevételekről szóló kimutatásokat, ezek jövedelmeit és kiadásait. Ezt a könyvet, valamint a 
jegyzőkönyveket tartalmazó egyéb könyveket kizárólag az erre kijelölt Schamesch, illetőleg 
írnok vezetheti.

27 A jegyzőkönyvben a latin betűkkel leírt héber szavak után zárójelben szerepel azok német jelentése. E német 
„fordítások” több esetben azonban csak közelítő pontosságúak, és nem tudják visszaadni a héber fogalom 
tartalmát.
28 Ennek elkészültéről és megtárgyalásáról nincs említés a Protokollban.
29 Ezt a bizottságot a polgári időszámítás szerint 1839. december 31-én nevezték ki. Figyelemre méltó, hogy 
erre a bizottságra utal vissza a határozat, és nem a Protokoll fent közölt 2-es határozatára.
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4.) A pénztáros kezelésre megkapja a pénztárt, amiről neki saját könyvet kell vezetnie, és 
az elnök vagy meghatalmazottja aláírása nélkül nem eszközölhet kiadásokat.

5.) Ellenőrzés nélkül egyáltalán nem történhet semmiféle kiadás, és ez [az ellenőrzés] a 
pénztárosra és az elöljáróra korlátozódik, amíg az összeg 4 forint alatt van. Minden ezt túl-
lépő összeget az egész elöljáróságnak, de legalább az elnöknek és a két ülnöknek ellenőrizni 
és engedélyezni kell.

6.) Az itt lakó izraeliták a község vonatkozásában két osztályba sorolódnak: a) azok, 
akik valódi B. B.-k,30 azaz szavazati és választási joggal rendelkeznek, és b) a Chucimok, 
akik az említett jogosítványokból ki vannak zárva, és emiatt az előzőknek biztosított kitün-
tető figyelemre és előnyökre nem jogosultak.

7.) A község elöljáróságának a pénzügyek felett éppúgy őrködnie kell, mint a ceremoniális 
ügyek felett, és azokat az időknek megfelelően kell irányítania.31

8.) Amíg a körülmények másképp nem kívánják, az alábbi jövedelmek, adományok, és 
mellékjövedelmek a bevételek és a kiadások alapjaként szolgálnak. A) a hús- és a vágatási 
krajcárokat a fennálló tarifa alapján nyilvános árverés útján évente a legtöbbet kínálónak 
bérletbe átengedik;32 B) a Tekintetes Tanács által kiadott zsidókonyha és borkimérés több-
lethozama is a fentiek szerint lesz árendába adva;33 C) a közvetlen pótdíjak beszedése az 
elöljáróság belátása szerint fog történni, de csak a szükségletek és az egyéni életviszonyok 
figyelembe vételével; D) a templom férfi és női részlegében lévő ülőhelyek eladása és bérbe-
adása; E) a mikve (fürdőház) bérbeadása; F) a pészachi liszt szállításának bérbeadása; G) 
a Chóver (megtisztelő cím) díja, anélkül, hogy az érintett személyek nagyvonalúságát kor-
látoznák: 2 forint jár a község pénztárába, 1 forint a Meschubodimnak (községszolgáknak), 
4 forint a rabbinak. Azoktól a személyektől, akik ezt a megtisztelő címet más községektől 
kapták, ezeknek a fele lesz beszedendő, és erről az okiratot írásban kell nekik megküldeni. 
H) Az átengedett micvák, a Chyuwus,34 a Cedaka (templomi persely) számára adott önkén-
tes adományok és a Maton Beszeszer35 (áldozati pénz) bevétele; I) a szavazati joggal járó 
belépési díj (tényleges B. B.), amit az elöljáróság az érintett személy viszonyai alapján kell 
meghatározzon, de az összeg lehet kevesebb 4 Forintnál. J) Esketési díj: a község pénztárába 
1 Forint; a rabbinak, ha ezen közreműködik 4 forint; nélküle, csak a Meschubodimnak (köz-
ségszolgáknak) 2 forint; minden ehhez szokásos okiratért 20 krajcár, akkor is, ha ezt ők ma-
guk írják, vagy ha más írja meg, és ezen kívül mindenkinek közülük 20 krajcár Schemoschus 
(háziszolga díj) jár; K) Jegyzőkönyv-díj – minden kivonat után 10 krajcárt a pénztárba, és 
10 krajcárt az írnoknak kell fizetni.

9-szer: Mindezeket a díjakat a Chucimoktól (szavazati joggal nem rendelkező tagoktól) 
duplán kell beszedni.

30 B. B., azaz Baale Batim – a bekebelezett tagok.
31 Itt az orthodox szemlélettől való eltávolodás, és a „korral való haladás” igénye fogalmazódik meg.
32 A különböző húsoknak és liszteknek hatóság által megszabott áruk volt, a tarifa ezeket jelenti.
33 A város tulajdonában álló, és folyamatosan zsidókonyhaként bérbe adott épület ekkor Németürögben – a 
mai Rácvárosban – volt.
34 A „chijuv” – kötelezettség – szóból. Ez az a liturgiai fogalom, amely szerint a község egyik tagjának jár az, 
hogy a Tóra elé szólítsák. http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/0176.html (Letöltés: 2017. március 18.)
35 Szó szerinti jelentése: titkos adomány, névtelen adomány. Ez egy speciális adomány, amelyet az adakozó 
nevének megemlítése nélkül adtak át a rászorulóknak, és maga az adományozó sem tudta, hogy kinek adják 
az adományát. A zárójelben lévő „áldozati pénz” teljesen téves magyarázat, ugyanis az adomány nem kötődik 
semmilyen áldozathoz. Köszönöm dr. Oláh Jánosnak a határozatokban előforduló héber szavak értelmezésé-
hez nyújtott segítségét.
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No. 135.
Továbbá határozat született arról, hogy a női zsinagógát egy negyed résszel előrefelé meg-
nagyobbítják, és hogy az Almemort (oltárt)36 előre az Aron Hakodesch (Szent Frigyláda) 
felé tolják és felújítják. Ezzel S. Rothmüller és Adolph Engel urak lettek megbízva. (1850. 
február 7.)

No. 147.
Az alapszabály kidolgozására választott bizottság37 1851. január 5-én egyetértésben a kö-
vetkezőkről határozott:

No. 1. Az erre az évre választandó elöljáróság három képviselőből álljon, az alábbi meg-
nevezésekkel: első, második, harmadik elnök. Továbbá két templomgondnok és öt bizottsági 
tag is választandó, akik közül egynek a pénztárosi teendőket is el kell látnia. Ők rendkívüli 
ügyekben tanácsadó testületként működnek.

No. 2. Az elnökség megválasztásának a választásra jogosult tagok révén a következőkép-
pen kell történnie: A) minden szavazatra jogosult tag egy papírlapon három személyt jelöl, 
ezeket a papírokat aláírás nélkül mind egy scrutiniumba helyezik.38 Ezután megállapítják 
a jelöltekre adott szavazatok számát. A választást bonyolító férfiak a legtöbb szavazatot 
kapott kilenc jelöltet szavazásra bocsátják. A választókat a községi adólista három osztálya 
szerint, mégpedig a szavazatra jogosult tagok közül a nevek folyamatos sorrendjében min-
den osztályból négyet, összesen tizenkettőt sorsolással kiválasztanak.39 C. Ezek a választók 
a számukra adott kilenc jelölt közül minden egyes személyről tanácskozzanak, majd sorso-
lással választják meg az elöljáróságot. D. A pénztárost és a két gabét,40 valamint a maradék 
négy bizottsági személyt is hasonlóképp választják meg.

No. 3. Miután a választásnak már holnap meg kell történnie, és az alapszabály további 
részletes kidolgozásához már kevés az idő, így ennek a befejezését az új elöljáróság köteles-
ségévé teszik. Pécs, 1851. január 5-én.

No. 206.
Az Izraelita Hitközség elöljáróságának 1852. január 22-én kelt rendelete, szombaton, e hó 
23-án való kihirdetésre.

Az elöljáróság kötelességszerű feladatává tette, hogy az imaházban az ájtatosságot az 
azt megillető módon emelje. Ezért a zsinagógarendet időről időre itt a templomban közzé-
teszi, és hogy ebbe bárki betekinthessen, az ajtókra erősítteti. Mindenekelőtt azonban újra 
emlékeztetni kíván az erre vonatkozó rendeletére, amely szerint ez a hely kizárólag az ájta-
tosságnak van rendelve, ezért minden jámbor személynek úgy az istentisztelet, mint a Tóra 
felolvasása alatt tartózkodnia kell mindenféle beszélgetéstől, minden hangos előimádkozás-
tól és egyáltalán minden zavaró zajkeltéstől. Az ez ellen vétő személyt az első alkalommal 
rendre utasítják, a második alkalommal pénzbüntetést kap, a harmadik alkalommal kiuta-

36 Az eredetiben: Altar. A német elnevezés félrevezető, ugyanis az almemor nem az oltárt, hanem azt az emel-
vényt jelenti, amelyen a Tóra-olvasó asztal is található.
37 A szóban forgó nyolctagú bizottságot 1850. december 30-án választották meg (Protokoll No. 145.).
38 A scrutinium értelme itt: az a ládikó, amelybe a titkos választás szavazatait gyűjtik.
39 A forrásban nem szerepel a B) pont. Értelemszerűen ez a mondat lehetne az. Tehát nem a teljes jelenlévő 
tagság választott, hanem az adóosztályonként kiválasztott háromszor 4 fő. A módosak ugyan jóval kevesebben 
voltak, de így biztosíthatták a vezető szerepüket.
40 A „gabe” (gabe cedáká) ugyanaz, mint a No. 33. 1-es pontjában említett „cedokim gaboim”. 
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sítják a belső térből. A kurátor urak megbízást kaptak e rendelkezés végrehajtására.41

No. 272.
Elöljárósági ülés 1853. január 23-án.

Az előfordult kellemetlenségek és rendetlenségek miatt, amíg egy általános alapszabály a 
vallási élet ceremoniális ügyeit részletesebben nem rendezi, az illetékes hitközségi elöljáróság 
alapként a következő ideiglenes rendeletekről határozott:

a) Esketésekre
1.) Az esketések – mint eddig is – kizárólag a zsinagógában tarthatók meg, hacsak az 

érintett házasulandókat, vagy szüleiket az odajutásban, vagy odautazásban betegség nem 
akadályozza.

2.) A copulationál, avagy [más szóval] magánál az esketés aktusánál a rabbi, vagy az 
általa kirendelt személy működik közre, miután ő az első áldásokat (bróhó risajnó)42 el-
mondta.

3.) Az utolsó áldásokat43 (mint ahogy az előimádságokat és énekeket) a kántor és a kórus 
énekli.

4.) Ha azonban az esketési aktus során prédikáció is van, akkor az egyik utolsó áldás a 
rabbit illeti.

5.) A közreműködők [áldások elmondására történő] felszólításának, mivel őket funkció-
jukról eleve értesíteni kell, mostantól meg kell szűnnie.

b) Kórusdíjak
1.) Folyó év október végéig a helyi kebelbéli tagoknak díjmentes. Az idegeneknek az erre 

rendelt vallásügyi bizottság belátása szerint a kántornak és a kórus pénztárába díjat kell 
fizetniük. 2.) Halottas meneteknél amennyiben a kórusvezetőt a kórussal kifejezetten kérik, 
a) helyi kebelbéli tagok esetén a kántornak egy forintot és a kórus pénztárának harminc 
krajcárt kell fizetni; b) idegenek esetén a kántornak két forintot és a kórus pénztárának két 
forintot kell fizetni.

No. 304.
A további [csoportokra való] osztódásokat megelőzendő mindenki tájékoztatására egy 
templomi rendet kell összeállítani, amelyet az elöljáróság részéről történt ellenőrzés után 
nyomdába kell adni, és a kinyomtatott példányokat a tisztelt községi tagok között szét kell 
osztani. (1853. május 15.)44

No. 313.
Israel Löw rabbi úr levélben és szóban is közölte, hogy ő az itteni zsinagógában beveze-
tett szervezett istentiszteleteken, ahol mindenki csak csendben és a kórus zavarása nélkül 
imádkozhat, már nem tud a régi szokása szerint együtt imádkozni, és azt kéri, engedjék 
meg számára, hogy a saját házában egy minjen bevonásával imaházat rendezzen be, az 
előimádkozáshoz és a Tóra-olvasáshoz a község egyik szolgáját rendeljék ki.

41 A „kurátor urak” alatt a „templomatyák”, a gabék értendők.
42 Az eredetiben héber betűkkel írva. Az első áldások az eljegyzés áldásai.
43 Ezek a házasság áldásai. Köszönöm dr. Oláh Jánosnak a zsidó esketési ceremónia részeihez nyújtott magya-
rázatait.
44 Az elöljáróság által bevezetni kívánt új ceremónia megosztotta a gyülekezetet.
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A határozat minden hitközségi elöljáróság alapelve szerint csak ez lehet: egy egységes val-
lásgyülekezetet egy imaházban kell megtartani, és a viszálykodásra való minden alkalmat 
már eleve meg kell előzni. Így az itteni elöljáróság is a fenti kívánságot, amennyiben annak 
egy második imaház létrehozása lenne a célja, annál is kevésbé hagyhatja jóvá, mivel az 
egység megzavarásán kívül ebből a zsinagóga bevételeiben anyagi hátrány is keletkezne,45 mi-
közben a rabbi úr nem kényszeríthető arra, hogy ne a maga módján imádkozzon. Azonban 
a Tóra-olvasás ellen az elöljáróság minden esetre ugyancsak védekezik.46 (1853. május 22.)

No. 333.
Azért, hogy a három Szent Nap alatt minden jámbor személy igényére figyelemmel legye-
nek, és mindenki a maga módján imádkozhasson, arról határoztak, hogy a) magában a 
templomban az istentiszteletet a bevezetett új rítus és más ilyen példák szerint végezzék, b) 
az ideiglenes imaház számára az előimádkozókat a régi rítus szerint kell kirendelni. (1853. 
szeptember 8.)47

No. 345.
A 7-es számú korábbi előimádkozói helyről úgy határoztak, hogy ennek ugyan szabadnak 
kell maradnia, de mostantól már nem kell ekként szolgálnia.48 Egyúttal visszavonhatatla-
nul örökös és egyedüli imahelyként az almemort jelölték ki úgy a hétköznapok, mint az 
ünnepnapok számára. Továbbá arról is határoztak, hogy minden ájtatossági alkalomkor 
kivétel nélkül csakis az izraelita község által alkalmazott előimádkozónak kell ellátni ezt az 
imafunkciót, melynek során e személynek az imádkozás megállapított idejére – semmi mást 
tekintetbe véve – mindig pontosan ügyelnie kell. (1853. október 20.)

No. 560.
1856. július 28. A mai ülésen a stóladíjakat és a nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket az 
alábbiak szerint állapították meg:

Esketés: a) A községi pénztárba mint hupadíj49 1 forint; b) teljes kivilágítás faggyúval 1 
forint, fél kivilágítás 36 krajcár, sztearinnal50 a duplája; b)51 a rabbi úrnak a közreműkö-

45 A Tóra-olvasáshoz felhívott személy rendszerint adományt (snóder) ajánlott fel a közösség javára.
46 A határozatban lévő héber betűkkel írt szavak – minjen, Tóra-olvasás – fordítását dr. Oláh Jánosnak köszö-
nöm. Israel Löw a tiltás ellenére a házában mégis tartott közösségi imákat. Az elöljáróság erre úgy határozott, 
hogy amíg a főrabbi a lakásán Tóra-olvasást tart, addig megvonják tőle a zsinagógában a szokásosan őt illető 
harmadik felhívást (slisi) és az utána járó áldást. (Protokoll No. 320. – 1853. június 16.).
47 A „három Szent Nap” alatt minden bizonnyal az egymást követő nagy őszi vallási ünnepek értendők: A zsidó 
Újév (Ros-háSáná), az Engesztelés Napja (Jom Kippur) és a Sátoros ünnep (Szukkót). Az elöljáróság döntése 
azt sejteti, hogy a régi rítushoz a rabbin kívül még jelentős számú kebelbéli (és nem kebelbéli) zsidó ragaszko-
dott, akiket nem lehetett egyszerűen figyelmen kívül hagyni.
48 A 7-es számú ülőhely a frigyszekrénytől jobbra lévő első hely volt, közvetlenül a keleti falnál lévő első sorban. 
Az elöljáróság legközelebb 1855 őszén foglalkozott a témával az 501-es számú határozatában. Ebből meg-
tudható, hogy a bajai, a hőgyészi és a paksi rabbinátustól kértek véleményt az ülőhellyel kapcsolatban. Azt a 
választ kapták, hogy az előimádkozói hely átalakítható férfi ülőhellyé, de nem szabad bérbe adni, hanem el kell 
adni. Ez árverés útján meg is történt a legtöbbet kínálónak, Gabriel Reichnek, aki ekkor a hitközség elöljárója 
volt. A kiemelkedően magasnak számító vételárat – 269 Forintot – Israel Löw főrabbi javaslatára a tervbe vett 
fürdőház (mikve) építési költségeire szánták.
49 Hupa, vagy hüpe: esküvői baldachin.
50 A sztearin a gyertyakészítés egyik alapanyaga, növényi olaj és állati zsiradék keveréke.
51 Az írnok tévedésből két b) pontot írt.
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désért 4 forint, helyettesítés esetén a segédkezőkkel megosztandó; c) az írnoki hivatalnak a 
szükséges dokumentumokért, függetlenül attól hogy ezt ő maga, vagy valaki más állítja ki 2 
forint; a kiszolgálásért 1 forint a sámosok52 között arányosan szétosztandó; d) a kántornak 
a közreműködésért 2 forint, a kóruspénztárba 3 forint.

Hóver: a rabbi úrnak 4 forint, kántor úrnak 1 forint, a sámosoknak 1 forint, az okle-
vélért 20 krajcár.

Születés: a) a világítási díj körülmetéléskor, mint az esketéskor, b) kórus igénybevétele 
az előimádkozáshoz a kóruspénztárba 1 forint, a kántornak 1 forint, c) lány születésekor a 
névadáskor és a megáldáskor a kántornak 30 krajcár.

Temetés: a kórus kíséretével – éspedig csakis kérésre – a kóruspénztárba 3 forint, a kán-
tornak 2 forint, a kórus [elhunyt] tagjai számára azonban díjmentes.

Nyugdíjrendelkezések: szolgálatra képtelenség, vagy elhalálozás esetén az özvegynek, 
vagy az árváknak tízéves szolgálat után a fizetés negyede, húsz év szolgálat után a fizetés 
fele, és harminc éves szolgálat után a teljes fizetés jár.

Fegyelmi ügyek

No. 18.
1844. január 24-én a teljes község ülésén szavazattöbbséggel a következő ítéletet hozták Mo-
ses Abraham Herman ellen, mivel Moses Abraham Herman 1844. január 23-án községünk 
főrabbi urát a község elöljárósága jelenlétében nyilvánosan megsértette. Ezért őt az alábbi 
büntetésekkel sújtják: 1. A mai naptól egy évre megvonják tőle a B. B.-t (szavazási jogosult-
ságot), azaz a Beth HaKneszetben (zsinagógában) nem szabad őt felhívni a Tórahoz és a 
Beth HaKneszetben (zsinagógában) nem szabad számára MiSchebereehet sem mondani,53 
továbbá a Beth HaKneszetben (zsinagógában) az ülőhelyén sem tartózkodhat, hanem csak 
a közös padban. 2. eltiltják a Khile Schauchettől (a községi saktertól), sem húst, sem vágott 
állatot nem kaphat, és őt e vonatkozásban idegennek tekintik, azaz a mai naptól nem fizet 
pénzt a Koholnak (a községnek).

No. 61.
1846. március 25-én az általános ülésen a teljes község arról határozott, hogy mostantól 
kezdve, ha egy izraelita engedély54 nélkül belopódzik a városba és letelepszik, úgy az ilyen 
személy a teljes gyülekezeti életből ki lesz zárva, sőt, a kóser hús árusítási jogát bérlőknek 
a legszigorúbban megtiltják, hogy az ilyeneknek pénzért kóser hús adását engedélyezzék, 
és a sakteroknak is megtiltják, hogy nekik vágjanak. Minden helyi B. B.-nek (bekebelezett 
tagnak) is a legnyomatékosabban ajánlják, hogy ne támogassák e belopódzást, és az ilyen 
személyeket semmilyen módon se segítsék. Abban az esetben azonban, ha egy B. B. egy ilyen 
személyt mégis segíteni fog, úgy ez a B. B. az egész község megvetését magára vonja, és egy 
évre elveszíti a B. B. jogait.

52 Sámos – templomszolga.
53 „Aki megáldotta” – első szavai annak az áldásnak, melyet Szombaton a szent gyülekezetre, a közösség ügye-
ivel önzetlenül foglalkozókra mondanak. A Tórához felhívottat is ezzel az imával áldják meg Szombaton és 
ünnepnapokon a neki felolvasott szakasz befejezése után. Jólesz 1987, 135.
54 Az eredetiben „Inculat.” A városi tanács által kiadott letelepedési engedély.
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No. 63.
Az 1846. április 5-i ülésen Raphael Schwarz bérlő úr bepanaszolta Moses Hermann urat, 
hogy házában saját használatra idegen borjúhúst tartott, és ő ezt nem jelentette be a bérlő 
úrnak. Herman Moses urat a község elöljárósága vádlottként beidézte. Ő semmilyen alapos 
indokot nem tudott felhozni a saját igazolására, és nem is tagadta, hogy otthonában idegen 
borjúhúst tartott. A község elnöksége őt ezért 12 forint büntetésre ítélte, amelyet a hús- és 
vágatási krajcár bérlőjének kell fizetnie. Ennek beszedésére, vagy ha a Tekintetes Tanács ré-
széről ehhez asszisztenciára lenne szükség, úgy Mayer Wiener urat mint szószólót küldik ki.

No. 117.
1848. november 29-én a teljes község ülésén arról határoztak, hogy a község lépéseket tesz 
Adolph Engel ellen, aki önhatalmúlag, a megfelelő kulcs nélkül behatolt a községházba; Si-
mon Engel ellen, aki szidalmazta a község sakterét; valamint Marcus Fuchs és Aron Fuchs 
ellen a községnél elkövetett gorombaságaik miatt.

No. 280.
Rendkívüli elöljárósági ülés 1853. február 15-én.

Israel Löw rabbi úr az alábbi panaszt teszi a Philipp Trebitsch és Mayer Stern urak ré-
széről őt ért becsületsértések miatt:

Szombaton, e hó 12-én, miután ugyanis ugyanezen rabbi írásos megkeresésére a Nagy-
ságos Kormánybiztos úr megtiltotta az itteni és a környéken lakó zsidóknak, hogy Szom-
baton és más zsidó ünnepnapokon kinyissák boltjaikat, vagy más zajt keltő tevékenységet 
folytassanak, és a rabbi úr ennek be nem tartása miatt segítségért fordult a Tekintetes Város-
kapitánysághoz, Trebitsch úr őt a következő szavakkal merészelte inzultálni:

Trebitsch: Ön különös ember!
Rabbi: Miért? Indokolja meg.
Trebitsch: Mivel Ön Schapringer urat nem panaszolta be a Sabbat megszentségtelenítői 

között.
Rabbi: Először is az utasítás55 inkább magát az elöljáróságot szólítja fel ennek közzététe-

lére, másodszor őt nem lehet a Sabbat nyilvános megszentségtelenítőjének bélyegezni. 
Trebitsch úr azonban megismételte az első sértő szavait azzal a kiegészítéssel: Én épp 

olyan tisztességes zsidó vagyok, mint Ön. 
Stern úr épp abban a pillanatban, amikor a rabbi eme esemény után innen tovább in-

dult, hogy szemléltesse a Szombat megszentségtelenítését, a szivarfüstjét tudatosan a főrabbi 
úr arcába fújta.

Határozat: A két bepanaszoltnak holnap, e hó 16-án, délután 15½ órakor az elöljáróság 
előtt kell a viselkedéséről számot adnia.56

55 A kormánybiztos leirata nem maradt fenn az irattárban.
56 Az elöljáróság meghallgatta a két bepanaszoltat, és arra kötelezte őket, hogy péntekig keressék fel a főrabbit 
a lakásán, és kérjenek tőle bocsánatot. Ha ezt nem tennék meg, akkor ezt péntek este az egész közösség előtt 
kell megtenniük. Az érintettek ezt nem tették meg, így az elöljáróság újabb egy hét határidőt adott nekik. Löw 
nehezményezte az enyhe büntetést. Végül Stern 18 forint büntetést kapott, ami az iskolaalapot illette (Protokoll 
No. 281–284.). Az elöljáróság nem a Szombat megszegését kérte számon a két érintetten, hanem csak a megyei 
főrabbi inzultálását.
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Iskola

No. 43.
A mai ülésen – 1845. február 16-án – közakarattal szilárd elhatározás született, hogy mi, 
az egész község, ha lehetséges, még ebben az évben nyilvános iskolát akarunk alapítani. Így 
már ma előleggyűjtőíveket készítettünk és támogatásokat gyűjtöttünk, valamint a község 
elöljáróságának kötelességévé tettük, hogy az összes baranyai községnek, valamint más 
közelebbi községeknek felhívást küldjön ki, és mihelyt a hozzájárulásokat bevételezte, az 
[iskolai] szabályzatot a teljes község egyetértésével alkossa meg.

No. 49.
1845. december 25. Az iskolaalap adminisztrátorának Philipp Trebitscher57 urat választot-
ták meg, akinek ebben a minőségében a következőket tették a kötelességévé: az e célra neki 
juttatott pénzeket törekedjen 6%-ra kamatoztatni, és csak speciális hitelzálogra, főként a 
zsinagóga tartozásmentes ülőhelyeire adja kölcsön.

No. 80.
1847. június 27-én a községülésen határozatot hoztak arról, hogy két kőművesmesterrel ter-
vet készíttetnek az iskolához.

No. 235.
1852. augusztus 4-én. A mai ülésen elhatározták, hogy a Benediktiner utcában lévő 592. 
számú Wurstner-féle házat, mint iskolának alkalmas épületet, 3880 forintért Sallomon Bil-
litz úr vásárolja meg.58

No. 318.
A mai közgyűlésen az az általános kívánság fogalmazódott meg, hogy szólítsák fel az isko-
laigazgatóságot: a tanulóifjúságot minden egyes ünnep alkalmával ne csak az imarendről, 
hanem az ünnep jelentőségéről is oktassák, továbbá a vallásos érzület felébresztésére min-
den szombat délután az iskola épületében tartasson a tanárokkal felváltva erkölcsi tartalmú 
előadásokat, vagy ha az igazgató úr egyetért vele, maga is tartson ilyent. (1853. június 15.)

No. 321.
Joachim Schapringer elnök úr arra emlékeztet, hogy holnapután, e hó 28-án, a Császár 
Őfelsége átutazásának évfordulója lesz, és azt indítványozta, hogy e napon az iskolában 
Őfelsége képének leleplezése mellett a község összes gyermeke és a tanulóifjúság részére ájta-
tosságot szervezzenek.59 E javaslathoz egyhangúan hozzájárultak. (1853. június 16.)

No. 346.
A túl hosszú szünidő, valamint ennek rossz következményei és egyáltalán a magárahagyott-
ságnak a tanulóifjúság viselkedésére gyakorolt hatása az elöljáróságot az alábbi határozatok 
meghozatalára késztetik:

57 A név Trebitsch alakban is szerepel. Lásd fent a 280-as határozatot.
58 A szövegben: Benedectiner-Gasse. A mai Jókai utca 5. szám helyén állt épületről van szó.
59 I. Ferenc József 1852. június 28-án látogatott először Pécsre. Ennek részleteit lásd: Nagy 2012.
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1. A szemesztervizsgákat sohasem másként, mint 4 nappal a Peszách- és Szukkot-ünnep 
előtt kell lebonyolítani, és az oktatást közvetlenül az ünnepnapok után meg kell kezdeni.

2. A péntek délutánt rendszeres oktatáshoz kell használni, ennek befejezése után a tanu-
lóifjúságot a templomba kell vezetni, és ott a rend megőrzésével áhítatot kell tartani.

3. Péntekenként és szombatonként az érettebb tanulókat délelőtt 9 órára az iskolába kell 
rendelni, és őket onnan rendben a templomba kell vezetni.

4. A minden második héten tartott hitszónoklatokat négyhetire kell csökkenteni, és az 
így felszabaduló időt arra kell felhasználni, hogy az igazgató úr a tanulóifjúságot a rituális 
kérdésekben oktassa. (1853. október 30.) 

No. 358.
Sigmund Grün úr bepanaszolja Goldberger tanár urat, aki Leonore lányát az iskolában 
testi fenyítésben részesítette. Bár Grün úr maga is elismeri, hogy miután tudtára jutott az 
eset, azonnal elégtételt vett, azonban ez a kérdés azáltal vált fontossá, hogy a 256-os jegyző-
könyvi bejegyzés következtében a testi fenyítés alkalmazása az iskolában szigorúan tilos, és 
Goldberger úr emiatt már kapott hivatali megrovást.

Ennek alapján azt a határozatot hozták, hogy Goldberger tanár úrnak levelet kell külde-
ni, melyben a folyó tanév végével felmondanak neki, azzal a megjegyzéssel, hogy ez csupán 
annak a tekintetbe vételével történik, hogy Grün úr az elöljáróságot megelőzte, és hogy neki 
a hivatalából történő azonnali felmentéssel kell számolnia, ha előfordul, hogy a köztes idő-
szakban hasonló szemrehányás éri. A további viselkedésétől és munkájától függjön azonban, 
hogy megengedik-e számára, hogy egy itteni tanári állásra pályázzon. (1854. február 12.)

Igazolások, bizonyítványok

No. 37.
Miután több letelepedési engedély nélkül [Pécsre] beköltözött izraelita a község elöljáróságát 
ismeretlen célból igazolás kiadásával keresi meg, ezért ma az a határozat született, hogy iga-
zolást csak az itt születetteknek, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezőknek ad ki, ameny-
nyiben ők el kívánnak vándorolni, vagy máshol kívánnak letelepedni, vagy igazolványként 
lenne rá szükségük. Ezek [az igazolások] a község pecsétjével és jegyzőkönyvi sorszámmal 
lesznek ellátva. (1845. január 12.)

No. 126.
1849. december 26-án a községülésen a következő bizonyítványt állították ki az eszéki Julius 
Weiss számára. Bizonyítvány. A magyarországi Pozsony Vármegyében született Julius Weiss 
kérésére az itteni Izraelita Község ezennel igazolja, hogy nevezett személy két éven át, még-
pedig 1844. május 1-től 1846-ban ugyanezen időpontig, a sakteri és az előimádkozó hivatalt 
kellően ellátta. Felvéve a 126-os jegyzőkönyvi szám alatt és a község pecsétjével megerősítve 
Pécsett, 1849. december 26-án. A pécsi Izraelita Község képviseletében Sigmund Kellert írnok.

No. 173.
Wolf Fuchs kérelmet nyújtott be, miszerint a Császári-Királyi Adóhivatal a bevételi viszo-
nyait meghaladó adót rótt ki rá. Az elöljáróság bizonyítványt állított ki számára, amiből 
kiderül az ő és kenyérkereseti módjának mostani valós helyzete.
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Ezt egyhangúan elfogadták és számára a következő tanúsítványt adták ki: Wolf Fuchs 
kérelmére az Izraelita Község elöljárósága ezennel igazolja, hogy a nevezett korábban új-
vidéki lakos volt, a forradalmi időszakban a vagyona elveszett, és minden élelmiszerétől 
megfosztva a szülőhazájából ide menekült, és csupán ez idő óta próbálja e helyen szegényes 
megélhetését házaló kereskedésből biztosítani. (1851. június 21.)60

No. 350.
Lazar Fuchs úr kérésére az alábbi szegénységi bizonyítványt állították ki számára: Lazar 
Fuchs úr, e bizonyítvány felmutatója, derék és jámbor aggastyán, közel 74 éves, teljesen 
vagyontalan, és négy kicsi gyermekét élete legvégső határán még keze munkájával szerzett 
kenyérrel kell ellátnia. Annyira szegény férfi, hogy az alulírott községi elöljáróság őt már 
évek óta nemcsak a község minden adójától, hanem gyermekei tandíja alól is felmentette. 
Kérésére ezt a valóságnak megfelelő bizonyítványt számára az alulírott elöljáróság kiállítja 
és aláírásával, valamint pecsétjével megerősíti. Pécs, 1853. december 12-én.

Nr. 677.
Bizonyítvány a helyi Adolf Pfeffermann számára:
E dokumentum felmutatójának, Adolf Pfeffermann úrnak, kérésére a valóságnak megfele-
lően ezennel igazoljuk, hogy ő 1854-től idevaló illetőségű, 1856-tól felvételt nyert az itteni 
Izraelita Hitközségbe, adófizetésre kötelezett tagja lett az itteni Izraelita Hitközségnek, és az 
említett időszakban a rá kirótt kultuszadót pontosan megfizette. Pécs, 1857. december 6.

Nr. 801.
Aron Samuel Fuchs kérésére a következő szegénységi bizonyítványt állították ki számára:
E dokumentum felmutatójának, Aron Samuel Fuchsnak, kérésére a valóságnak megfelelően 
ezennel igazoljuk, hogy ő tudomásunk szerint nagyon elszegényedett, és nincs munkája. 
Népes családját csak az édesanyja és a nővére kézimunkája révén tartja fenn. Pécs, 1858. 
december 6.

Vegyes témájú határozatok

Nr. 24.
1844. június 9-én a teljes község ülésén elhatározták, hogy a templomot cinező mesterekkel, 
kőművesekkel és tetőfedőkkel kijavíttatják.61

No. 38.
1845. január 19-én a község elöljáróságának ülésére behívatták Samuel Steinert, és a követ-
kező kérdéseket intézték hozzá: Hol született? Melyik évben házasodott meg? És milyen ok-

60 1848 márciusában több városban zsidóellenes megmozdulásokra került sor. A pécsi zsidók kiutasításával 
kapcsolatban, lásd: Radnóti 2012, 77. skk.
61 Úgy tűnik, Vitéz Ferenc Citrom utcai lakóházának zsinagógává alakítása során főként az imatér kialakí-
tása és berendezése kötötte le a község figyelmét. Így az 1843. szeptember 13-i avatása után 9 hónappal már 
javításra szorult. Megemlítendő, hogy a Protokollban nem esik szó a mesterekkel kötendő szerződésekről, a 
munkálatokról, a költségekről, az imaszékek el-, vagy bérbeadásáról, a felszentelés napjának meghatározásáról, 
és az ünnepi esemény előkészítéséről. A felszentelés lefolyását részletesen ismerteti Schweitzer 1966, 34. skk.
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ból nem él együtt nőjével, Rosalie Steinerrel, született Schwarzcal. Válaszai: Samuel Steiner 
veszprémi születésű, kilenc évig a Tek. Baranya Vármegyében lévő Hidvégen élt. A Baksából 
való feleségével, Rosalie Schwarzcal, 1832-ben kötött házasságot. Mivel a felesége 1844-ben 
felvette a római katolikus vallást, ezért Samuel Steiner azt nyilatkozza a község elöljárósága 
előtt, hogy őt mostantól többé nem ismeri el feleségének, és már soha nem egyezik bele, hogy 
vele együtt éljen.62

No. 54.
A község 1846. január 18-i ülésén a Tekintetes Baranya Vármegyében élő izraeliták főrabbi 
urának kérelmével foglalkoztak, amely így szól: mivel az élelmiszerek ezekben az években 
drágultak, a fentnevezett főrabbi úr azt kívánja, hogy a fizetése is emelkedjen valamelyest. 
Határozat: a község minden tagjának egyöntetű akaratával engedélyezték, hogy a Tekinte-
tes Baranya Vármegye főrabbi urának, aki a rabbinátus adminisztrációját végzi, a fizetését 
mától 80 forintra, azaz nyolcvan forintra emeljék, beleértve a korábbi 60 forintot.

185163

Őkegyelme Rudolph von Eckstein császári-királyi kormánymegbízott úr és Pécs Szab. Kir. 
Város Tanácsa kegyes rendelete folytán ez év január 17-én 357-es szám alatt a helyi izraelita 
egyházi és iskolai ügyek irányítására elöljáróságnak Joachim Schapringer urat (elnöknek), 
Salloman Kaufer urat és Gabriel Reich urat ülnököknek a legkegyelmesebben kinevezték.64

No. 190.
Közgyűlés 1851. október 5-én. Israel Löw tisztelendő rabbi úr írásbeli kérelemmel fordult 
úgy az elöljárósághoz, mint az összes kebelbéli taghoz: Szíveskedjenek Kati lánya kiházasí-
tásához őszintén, jóindulattal és kegyes módon hozzájárulni.

A szavazatok többsége szerint egy ilyen támogatás biztosítása a község pénztárából tisz-
tességesebb és derekasabb, mint magánúton történő gyűjtés, így ez lett a döntés.

Mennyi legyen az adomány?
Eredmény: Minden jelenlévő egyetértésével úgy határoztak, hogy Israel Löw rabbi úr Kati 

lánya kiházasításához a község a pénztárából 100 Forint hozzájárulást adományozzanak.

No. 274.
A Chevra Kadisa első gabéját fel kell szólítani, hogy az elöljáróságnak e hónap végéig meg-
bízhatóan terjessze elő az elmúlt évek részletes kimutatásait a passzívák és az aktívák állá-
sáról, továbbá készíttessen két darab fekete lótakarót a halottas kocsihoz. (1853. január 23.)

62 Ez a jegyzőkönyvekben lévő egyetlen híradás egy izraelita keresztény vallásra történő áttéréséről.
63 A jegyzőkönyvben az évszám, az alatta lévő szöveg betűmérete és a betűk vastagsága a többszöröse a szoká-
sos betűméreteknek. Emellett a bejegyzést latin betűkkel írták, és nem némettel, mint a határozatokat. Ezáltal 
ez az esemény rendkívül hangsúlyosan jelenik meg a Protokollban.
64 Ez a pár sor fontos határkövet jelöl a pécsi gyülekezet történetében, ugyanis ez gyakorlatilag a Pécsi Izraelita 
Hitközség – hatóság általi – megalakításának tekinthető. A korábbi községi önrendelkezési jogkör teljesen 
leszűkült: az elöljáróságot nem a tagság választotta, hanem a hatóság nevezte ki, és ténykedési körét a vallási és 
az oktatási területre korlátozta. Az elöljáróság egy 1851. augusztus 11-én kiadott iraton nevezte magát először 
„kultuszelöljáróságnak” (Protokoll Nr. 184.). Ezt követően jelenik meg a határozatokban és egyéb iratokban 
(Pécsi) Izraelita Hitközség – az eredetiben Israelitische Kultusgemeinde (zu Fünfkirchen). Ezzel párhuzamo-
san a „község” főnév már csak elvétve fordul elő a Protokollban.
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No. 196.
Az újvidéki izraelita község írásbeli megkeresése, melyben a hittestvéreknek a forradalmi 
időszakban romhalmazzá tett zsinagógájának a felépítéshez kegyes hozzájárulást kér.

Részt vállalva az ilyen szent célú szükséglet fedezésében, jóindulatúan magángyűjtést 
engedélyeztek. (1851. december 7-én.)65 

No. 288.
I. Ferenc József Ő Császári Királyi Apostoli Felségének, a magasztos és mindenki által 
szeretett Országatyánknak a gyilkos kéztől való szerencsés megmenekülése66 emléke meg-
örökítésére, és a jóságos Gondviselés iránti forró hálából, amiért Ő a szörnyű merénylet 
során ejtett sebéből szerencsésen felépült, az emberbarát Uralkodónk iránti törhetetlen hű-
ségünk és ragaszkodásunk gyenge jeleként elhatároztuk, és a jövő számára folyamatosan 
elrendeltük, hogy február 18-a emlékezetes napjáról, amelyen ama minden hű alattvaló 
szívét megrázó baleset történt, minden évben egy akkor meghatározandó istentiszteleti 
előadással és énekkel összekötött jámbor áhítattal emlékezünk meg, és így ünneplünk. En-
nek során a községi iskolánk két tanulásban buzgó, szegény sorsú neveltjét egy évre mindig 
mentesíteni kell a tandíj alól, és a község pénztára terhére új ruhával kell ellátni. (1853. 
március 28.)

No. 302.
A Püspök Úr Őexcellenciája bevonulása alkalmából őt az elöljáróság tagjaiból álló küldött-
ség hódolva fogja fogadni. (1853. május 9.)67

No. 309.
A községszolga H. Bloch úr arról adott tájékoztatást, hogy a község több tagja számos 
felszólítás ellenére nem akar eleget tenni a közvetlen adókban fennálló tartozása kiegyen-
lítésének.

Határozat: Az írnoki hivatal megbízást kap, hogy készítse el az összes hátralékban lévő 
adósságról [sic!] szóló kivonatot 2 példányban. Ezek közül egy példányt Bloch úr az érintet-
tek ajtajánál mutasson fel, még egyszer emlékeztetve őket a legutóbbi tájékoztatásra, azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy 8 napon belül még befizethetik az adósságukat. A másik példányt 
a végrehajtást kérő levélhez kell előkészíteni. (1853. május 15.)

No. 314.
Jacob Eisner és Leopold [Weik] uraknak, mint Abraham Weik örököseinek a következő hi-
vatalos felszólítást küldték: Mint A. Weik örököseit ezennel felszólítjuk, hogy a megboldo-
gultnak a község pénztáránál fennálló hátralékát – 16 forintot, azaz tizenhat forintot – a 
mától számított 8 napon belül a község pénztárosánál fizessék be, vagy legalább jelenjenek  
 

65 A 34 forint 20 krajcár összegyűjtött adományt 1852 januárjában postakocsival küldték Pécsről Újvidékre. 
A pécsi elöljáróság azzal indokolta a szerény összeget, hogy a kicsivé vált saját zsinagóga átépítésével vannak 
elfoglalva, s ehhez is a tagok adományaira lesz szükség (Protokoll Nr. 202.).
66 1853. február 18-án Bécsben Libényi János szabósegéd konyhakéssel támadt I. Ferenc Józsefre, könnyebb 
sebesülést okozva neki. A támadót elfogták, halálra ítélték és felakasztották.
67 Girk György (1793–1868) püspök beiktatásáról van szó. 1852-ben nevezték ki a Pécsi Egyházmegye élére, de 
csak 1853-ban foglalta el székét. Borsy 2001, 34.
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meg a következő ülésen, és nyilatkozzanak az elöljáróság előtt arról, hogy milyen módon 
gondolják e fizetési kötelességüket teljesíteni. Pécs, 1853. május 19.68

No. 336.
Kérelem alapján Johanna Fuchs asszonynak 100 forint – száz forint – kölcsön adását enge-
délyezték. Ebből 50 forintot a község pénztárából, vagy a Cedaka-pénztárból, a másik részét 
pedig egyenlő arányban a Chevra Kadisa és Rófé Cholim két pénztárából egy kölcsönös, az 
elöljáróságnál letétbe helyezendő és az egész összeget tartalmazó adósságlevél ellenében a 
fentnevezett asszonynak készpénzben kell kifizetni. (1853. szeptember 8.)69

No. 337.
A Josef Fischer úr ... számú70 zsinagógában lévő férfi ülőhelye vétel útján Leopold Justus úr 
tulajdonába ment át, melyet az alábbi hirdetés útján hoznak nyilvánosságra: Josef Fischer 
úrnak a férfirészlegben lévő 2. számú templomi ülőhelye ma vétel útján Leopold Justus úr 
tulajdonába ment át, amit azzal a megjegyzéssel tesznek közzé, hogy ez ellen felszólamlá-
sokat a hitközség elöljáróságánál a mától számított 14 napig lehet benyújtani, különben 
minden további nélkül megtörténik az ülőhely átírása a vevőre. Pécs, 1853. szeptember 
26-án.

No. 342.
M. Sommer úrnak, a Rófé-Cholim és Chevra Kadisa korábbi elnökének, a pénztárak hiá-
nyait mától számítva hat héten belül annál is inkább ki kell egyenlítenie, mivel ellenkező 
esetben az elöljáróság a végrehajtás útjára tereli az ügyet. (1853. október 9.)

No. 351
A bevételek ügyében többször közzétett végrehajtási fenyegetés eredménytelen maradt, és a 
pénztár emiatt kimerült. Ez arra indította az elöljáróságot, hogy a község felé fennálló tar-
tozások tekintetében a Tekintetes [Városi] Hatóságnál korlátlan végrehajtási hatalmat érjen 
el, és ezt a következő befizetésnél azonnal alkalmazza. (1853. november 20.)

No. 372.
Folyó év október 1-től a sakter és a rabbi úr kivételével a község alkalmazottai nem kapnak 
mentességet a hús- és vágatási krajcár megfizetése alól. (1854. április 23.)

No. 487.
Azoknak az uraknak, akik a kóser húst és a vágatást nem veszik igénybe, éves átalányt 
állapítottak meg a hús- és vágatási krajcárra 1855. április 28-tól 1856 e napjáig, melyet a  
 
 

68 Az elhunyt tagok község felé fennálló tartozását tehát az örökösöktől igyekeztek beszedni. A felszólításra 
Leopold Weik megjelent az elöljáróság előtt, és kijelentette, hogy a testvéreivel közösen fog arról gondoskodni, 
hogy a község követelésének eleget tegyen (Protokoll No. 315.).
69 Cedáká az általános, azaz nem konkrét célra szánt adomány héber elnevezése. A Rófé Cholim a Beteggondo-
zó Egyesületet jelenti. A szövegben a „kölcsönös” jelző – az eredetiben „solidarisch” – arra utal, hogy az adós a 
hitel teljes visszafizetéséig az összes pénztárnak adósa marad.
70 A jegyzőkönyv írója kihagyta a helyet az ülőhely számának, amit végül nem írt ide be.
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következőképp osztottak el: Joachim Schapringer 20 forint, Jacob Spierer 20 forint, dr. Joseph 
Fuchs 12 forint, Moritz Fleischmann 12 forint. (1855. május 13.)71

No. 515.
Mivel 1855. december 16-án a Betegápoló Egyesület több tagjától panasz érkezett az egye-
sület elhanyagolt igazgatása miatt, úgy határoztak, hogy Joseph Rothmüller urat, az egylet 
gondnokát, a vonatkozó dokumentumokkal e hónap 13-án délelőtt 9 és 10 óra között – 
különös tekintettel a 486-as számú jegyzőkönyvi határozatra – behívatják. (1856. janu- 
ár 6.)72

No. 686.
Wolf Güns sakter kérelmére 20 forint előleget engedélyeznek számára a község pénztárából 
azzal a megjegyzéssel, hogy azt folyó év április végéig készpénzben vissza kell fizetnie. (1858. 
január 3.)

No. 791.
A helyi Tekintetes Polgármesteri Hivatal múlt hó 21-én kelt figyelmeztetésére, hogy nem tör-
tént gyűjtés a breitensteini hitközség zsinagógaépítésére, arról kell tájékoztatni, hogy a helyi 
hitközségnek, mint fiatal gyülekezetnek, nagyon sok saját szükségletről kell gondoskodnia, és 
ezek biztosítását meg kell oldania. Így nincs abban a helyzetben, hogy idegen gyülekezeteket, 
különösen olyanokat, amelyek kívül esnek a Soproni Közigazgatási Kerületen,73 a vallási 
szükségletükben74 támogathatna. (1858. november 11.)

No. 803.
A kórházi beteg kadarkúti izraelitának a főrabbi úr75 felhasználására a községi pénztárból 1 
forint adomány kiadását engedélyezik. (1858. december 6.)

 

71 E fogyasztási adókat nem fizetőknek a község pénztára számára történő közvetlen megadóztatásáról elvi 
döntés született a No. 364. (1854. március 26.) és a No. 371. (1854. április 23.) határozatban. A korábbi 
gyakorlat az volt, hogy ezek a tagok a hús- és vágatási krajcár bérlőjének közvetlenül fizették be a számukra 
megállapított havi átalányt. No. 355. (1853. december 26.)
72 Az 1855. július 1-én kelt 486-os határozat arról szól, hogy Joseph Rothmüllert az 1852-es, 1853-as és 1854-es 
évek kimutatásaival be kell hívatni a következő ülésre.
73 Németország és Ausztria különböző tartományaiban a 19. században egy tucat Breitenstein nevű település 
volt. Nem tudható, hogy konkrétan melyikről van szó. Az ún. Bach-korszakban az Magyar Királyság mag-
területét öt közigazgatási és katonai kerületre osztották, melyek központjai Pozsony, Sopron, Pest, Kassa és 
Nagyvárad lettek. Pécs a soproniba tartozott.
74 A jegyzőkönyvben itt „kulturelle Bedürfnisse” áll, azaz „kulturális szükségletek.” A német szövegkörnyezet-
ben „Cultusbedürfnisse” lenne az odaillőbb fogalom, ugyanis a breitensteini zsidók zsinagógaépítésre kértek 
adományt. A fordításomban ezt vettem figyelembe. Fél évvel korábban a tűzvész által sújtott kobersdorfi hit-
község megsegítésére a pécsiek 10 forintot küldtek (Protokoll Nr. 634. – 1857. július 10.). Kobersdorf (Kabold) 
Sopron vármegyében volt, ma Burgenlandban van. Az Esterházy-birtokon létrejött Hétközség (Siebengeme-
inde) egyike.
75 Dr. Jakob Heinrich Hirschfeldről van szó, aki 1858 és 1863 között volt pécsi helyi rabbi és Baranya főrabbija.



28 Hábel János

Irodalomjegyzék

Borsy 2001 = Borsy Károly: Pécs püspökei a török idők után. In: Pécsi Szemle 4:1 (2001. 
tavasz) 24–41.

Chevra 1895 = A Pécsi Chevra Kadisa évi jelentése az 1894. évről. Pécs, 1895. 
Cserkúti 1914 = Cserkúti Adolf: Az első pécsi zsidók. A szerző kiadása, Pécs, 1914.
Haas 1852 = Haas, Michael: Gedenkbuch der k. freien Stadt Fünfkirchen. Lyzeums-Buch- 

druckerei, Fünfkirchen, 1852.
Jólesz 1987 = Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Korona GT, Budapest, 1987.
Löw 1874 = Löw, Leopold: Zur neueren Geschichte der Juden in Ungarn. Beitrag zur all-

gemeinen Rechts-, Religions- und Kulturgeschichte. Ludwig Aigner, Budapest, 1874.
Nagy 2012 = Nagy Imre Gábor: Ferenc József látogatásai Pécsett. In: Pécsi Szemle 15:3 

(2012. ősz) 16–35.
Radnóti 1999 = Radnóti Ilona: 1848 és a pécsi zsidók. In: Pécsi Szemle 2:3 (1999. ősz) 

15–22.
Sándor–Tímár 1981= Sándor László–Tímár György: Pécs város 1780. évi szabad királyi 

oklevele. In: Baranyai Helytörténetírás 1980 (1981) 13–58.
Schweitzer 1966 = Dr. Schweitzer József: A Pécsi Izraelita Hitközség története. A Magyar 

Izraeliták Országos Képviseletének kiadása, Budapest, 1966. (Utánnyomás: 1994.)
Silber 2006 = Silber, Michael K.: A német zsidóság történelmi tapasztalata és hatása 

a magyarországi zsidó felvilágosodásra és vallásreformra (tanulmány). In: Múlt és 
Jövő, 2006:4, 14–44.

Vörös 2016 = Vörös István Károly (vál. és szerk.): „… házam imádság házának hiva-
tik minden népek számára.” A Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumok tükrében 
(1837–1950). Kronosz Kiadó, Pécs, 2016. (Pécsi Mozaik 6.)



Hajdú Csilla – Schmelczer-Pohánka Éva

„Fölcsaptam könyvtárosnak, 
ahol helybe hozták nekem a világot!”1

Várkonyi Nándor a pécsi egyetem és könyvtára szolgálatában

Jelen írásunkban Várkonyi Nándorra, a könyvtárosra emlékezünk, akinek szellemi telje-
sítménye, különleges, eredeti gondolatokkal teli művei óriási sugárzással vonják be em-
lékét, alakját. Sokan ismerik munkásságát, irodalmi, művelődéstörténeti, kultúrtörténeti 
művei nagy hatásúak. A korábbi életrajzok,2 méltatások is főként irodalmi, művelődés- 
és kultúrtörténeti, valamint szerkesztői munkásságára helyezik a hangsúlyt, de születtek 
már írások/riportok a pécsi egyetemi bibliotékában eltöltött szolgálatáról Tüskés Tibor, 
Boda Miklósné Szepes Zsuzsanna és jelen tanulmány egyik szerzője, Hajdú Csilla tollából 
is.3 Az alábbiakban kiemelten a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, és főként annak 
könyvtárában eltöltött 32 évének eseményeit mutatjuk be az újonnan előkerült források-
kal és adatokkal kiegészítve.

Az egyetemi könyvtári évek

Várkonyi Nándor közgyűjteményekhez való vonzódása már gimnáziumi évei alatt 
kialakult. Ebben nagy szerepe volt Höllrigl József, nyitrai vármegyei múzeumvezetőnek, 
aki mellett önkéntes („benevolus”) múzeumi alkalmazottként töltötte szabadidejét. Höll-
rigl óriási hatással volt a fejlődő lelkű, útját kereső fiatalemberre, nemcsak intellektuáli-
san, hanem lelkileg is: „Végre leltem valakit, akit szerethetek és tisztelhetek, s megtanultam, 
hogy lehet szeretni és tisztelni a szenvedély fokán. (…) Nemcsak tanított s tett többet, mint 
ha nevelt volna: formált, a felnőtt nagy barát szeretetével s a kiművelt szellem és a művész 
intuítiójával alakította a leendő embert, aki ma is lényén viseli a Mester eltörölhetetlen keze 
nyomát.”4 1914-ben egy tanfolyam és a szükséges egyetemi kollégium elvégzése után „a 
muzeumi szakban etnográfiai és mütörténészi képesítést” nyert.5 Hivatásként is a múzeu-
mi pályát választotta volna, ha a háború nem szól közbe: hallásának elvesztése azonban 
erősen beszűkítette későbbi elhelyezkedési lehetőségeit.

Már egyetemistaként tisztában volt azzal, hogy a bibliotékák milyen értéket képvisel-
nek, milyen fontos az a szolgálat, az a szerep, melyet betöltenek a társadalomban. Több 

1 Bertha 1993, 14.
2 Életrajzok: Szabó 1940; MÉL 1985; MIL 1965; ÚMIL 2000; Ódor–Lengvári 2004; ÚMÉL 2007; MKL 2009, 
Schmelczer-Pohánka 2016a.
3 Tüskés 1993b; Móró 1996; Bodáné 1997; Hajdú 2004; Bodáné 2013; Hajdú 2016. Adattár: PEA 2015.
4 Várkonyi 1976, 28.
5 PTE EL VIII.107b. 3d. 170/1928–29. – Várkonyi Nándor önéletrajza.
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könyvtárat – a Fővárosi (ma Szabó Ervin) Könyvtárat, az Országos Széchényi Könyvtárat, 
és a budapesti Egyetemi Könyvtárat – is tüzetesen feltérképezett, megismert, majd a Pergő 
évek című visszaemlékezésében a későbbi könyvtáros a szakértő szemével és pontosságá-
val vetette papírra ottani benyomásait, tapasztalatait: „Igazi műhelyünk a könyvtár. Leg-
szívesebben a Fővárosi Könyvtár Kaplony utcai (Károlyi Mihály u.)6 fiókjában időztünk: ez 
volt a legkorszerűbb, világos, levegős, tágasan bútorozott, s kevéssé látogatott (…) A Széché-
nyi Könyvtár zsúfoltságával tűnt ki, az Egyetemi Könyvtár olvasócsarnoka ünnepélyességet 
árasztott, primitív katalógusa viszont kiábrándított.”7

1924 nyarán bátyja, Várkonyi Hildebrand Dezső (1. sz. kép) hívására kapva kapott 
az alkalmon, hogy visszaköltözzön Pécsre. A Pozsonyból menekülni kényszerülő, 1923-
ban Pécsett megnyitott Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Szepesy Ignác utca 
3. szám alatti8 bibliotékájában várta egy könyvtárosi állás.9 Ahogy unokája, Kende Kata 
megfogalmazta „a megélhetéshez szükséges munkahelyi keresete biztosította a szellemi és 
írói munka hátterét.”10

Pályája évszámokkal és tömör tényekkel összefoglalva: 1924. augusztus 29-én ideiglenes 
napidíjasnak nevezték ki, a szolgálatot pedig szeptember 1-jén kezdte meg.11 (2–3. sz. kép) 
Az Egyetemi Tanács 1930. május 28-i ülésén felterjesztették „napidíjas fizetéstelen könyv-
tári gyakornoknak”, amelyet a minisztériumban elutasítottak, mondván a „nevezettnek sem 

6 Ma Ferenczy István utca 8–10. (V. kerület). 1931-ig itt működött a Fővárosi Könyvtár központja (szabadpol-
cos olvasó- és folyóiratterem).
7 Várkonyi 1976, 67.
8 1948 után Leonardo da Vinci utca.
9 Az épület a Klimo György-féle nyilvános püspöki könyvtár második otthona volt.
10 Kende 2016, 61.
11 Várkonyi személyes iratainak egy részét a családi hagyatékból kaptuk meg, az unoka, Kende Kata jóvoltából, 
akinek a segítségét ezúton is köszönjük. Másik része levéltári iktatott anyag, amelynek fellelhetőségét feltüntet-
tük. 2549/1923–24. R.sz (Pécs, 1924. aug. 29.) – családi hagyaték; PTE EL VIII.114. – Szolgálati és minősítési 
táblázat; PTE EL VIII.102. 1/124 – Szolgálati és minősítési táblázatok; Várkonyi véglegesítése 1930. április 1-én 
= PTE EL VIII.114. 285/1929–30 = 1830/1929–30. R. sz. (Pécs, 1930. márc. 27.).

1. sz. kép: Várkonyi Hildebrand 
Dezső (családi hagyaték)

2. sz. kép: A kezdő könyvtáros, 
Várkonyi Nándor (családi agyaték)
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nyelvtudása,12 sem külföldi tanulmányai 
a felterjesztésben igazolva nem voltak.”13 
1930. december 2-től 1932-ig mint vég-
leges napidíjas gyakornok (X. fizetési 
osztály) dolgozott,14 majd ezt követően 
1934. július 2-től véglegesített könyvtári 
segédtiszt,15 1935. július 1-től könyvtári 
segédőr volt.16 1935. július 1-től könyv-
tári segédőr volt. 1936-ban X. fizetési 
osztályú könyvtári segédőrből a IX. fi-
zetési osztályba, I. osztályú könyvtári 
segédőrré, 1939. július 26-án pedig al-
könyvtárnokká (VIII. fizetési osztály) 
nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter.17 Húszéves szolgálat után, 
1944. július 1-jével léptették elő egye-
temi könyvtárnokká (VII. fizetési osz-
tály).18 1945. április 1-jén a VI. 3. fizetési 
osztályba sorolták át,19 majd 1948. janu-
ár 1-jén osztályvezetői státuszba került 
(VI. 2. fizetési osztály).20 1951 novem-
berétől tudományos intézeti osztályveze-
tőként (709 kulcsszám 1. fokozat)21 dol-
gozott egészen a nyugdíjazásáig, 1956. 
augusztus 31-ig.22

12 Saját bevallása szerint beszédszintű nyelvismerete volt francia, német nyelvekből, ezek mellett olvasási szin-
ten bírta még az angolt, az olaszt, valamint a latint, de értette a spanyol, a portugál, a holland és a belga írá-
sokat is. Bár a személyi lapokon nincsen feltüntetve, de a görög pótérettségi okán – úgy véljük – ezt a nyelvet 
is behatóbban ismerte. Források: PTE EL VIII.114. – Szolgálati és minősítési táblázatok; Várkonyi Nándor 
önéletrajza. Kende 2016, 64.
13 PTE EL VIII.114. 285/1929–30. (Pécs, 1930 márc. 27.); PTE EL VIII.114. – Könyvtári Bizottsági ülés jegyző-
könyvei – Könyvtári Bizottság 1929/30-as tanév III. r. ülés (1930. márc. 20.); PTE EL VIII.101a. – az Egyetemi 
Tanács 1929/30. tanév kilencedik rendes ülése (1930. máj. 28.); PTE EL VIII.114. 294/1929–30 (Pécs, 1930. 
ápr. 4.); VKM 410-11-655/1930. sz. (Budapest, 1930. júl. 14.) – családi hagyaték; PTE EL VIII.101a. – Egyete-
mi Tanács 1930/31. tanév első rendes ülése (1930. szept. 24.).
14 PTE EL VIII.114. 30/1930–31. (Pécs, 1930. szept. 25.); VKM 410-11-1351/1930. IV. sz. (Budapest, 1930. dec. 
2.) – családi hagyaték.
15 VKM 19.148/1934. IV. sz. (Budapest, 1934. júl. 12.) – családi hagyaték.
16 Holub 1935, 8. – PTE EL VIII.114. 133/1934–35. = VKM 24.812/1935. IV. sz. (Budapest, 1935. júl. 1.).
17 Domanovszky 1936, 10. – PTE EL VIII.114. 127/1935–36. = VKM 22.700/1936. IV. sz. (Budapest, 1936. júl. 
1.); Domanovszky 1939, 6–7.; VKM 33.436/1939. IV. sz. (Budapest, 1939. júl. 26.).
18 PTE EL VIII.114. 60/1943–44 = VKM 66.039-1944. IV. 3. sz. (Budapest, 1944. jan. 31.); PTE EL VIII.114. 
15/1944–45 = VKM 66.792/1944. IV. 3. sz. (Budapest, 1944. jún. 30.).
19 2500/1945. Min. r. alapján (Budapest, 1945. ápr. 1. / jún. 17.) – családi hagyaték.
20 15.600/1947. Ker. sz. r. alapján (Budapest, 1948. jan. 1. / márc. 12.) – családi hagyaték.
21 PTE EL VIII.114. 71/1950–51 = VKM 1436-13/1951. VII. (Budapest, 1951. jan. 5.).
22 Fizetési osztálya a kezdeti 709/1-ből 705/2 lett. PTE EL VIII.114. Személyi lap (1951 után); Várkonyi Nán-
dor munkakönyve – Családi hagyaték. Személyi lap (1951 után); Várkonyi Nándor munkakönyve – Családi 
hagyaték.

3. sz. kép: Az Erzsébet Tudományegyetem 
Könyvtárának épülete, 1930 k. (PTE PETGY)
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4. sz. kép: Várkonyi Nándor 
szolgálati és minősítési táblázata23

A számszerű tényeken túl hogyan is lát-
juk ma Várkonyi Nándort, mint könyv-
tárost? Képzettsége és rangidős volta 
többször is a bibliotéka vezetése felé 
terelte szakmai útját: elsőként Fitz József 
igazgató (1930. július 30. – 1934. július 
1.) Pestre helyezésekor merült fel a neve. 
Fitz olyan utódot szeretett volna a pécsi 
egyetemi könyvtár élére, aki továbbviszi, 
sőt fejleszti az általa megkezdett könyv-
tárreformot. Az utód a könyvtár ígéretes 
tehetsége, az író, irodalomszervező, mű-
velődés- és irodalomtörténész Várkonyi 
Nándor lehetett volna, ám úgy vélték, 
hogy egészségi állapota miatt nem lett 
volna alkalmas erre a feladatra. Így végül 
Fitz József a nála 14 évvel fiatalabb pesti 
könyvtárost, Domanovszky Ákost jelölte 
meg utódjául. Domanovszky 1935. július 
1. és 1942. július 31. között vitte tovább a 
pécsi bibliotéka színvonalas vezetését.24 

Várkonyi első, ideiglenesen megbízott igazgatói kinevezését 1946. október 25-től, Winis 
Nándor szintén megbízott igazgató25 B-listára (rendeltetési állomány) helyezése után kapta 
meg az egyetem rektorától, Krisztics Sándortól.26 10 hónapig, 1947. augusztus 29-ig töltötte 
be ezt a pozíciót,27 de 1947. január 22-én hat havi betegszabadsága28 idejére a könyvtár ve-
zetését átadta Ruzsás Lajos könyvtárőrnek.29 Újabb időszaki helyettesítő megbízatást 1950. 
március 1-től kapott, amikor Winis Nándor megbízott igazgatót ismét – immár végleg – 
rendelkezési állományba helyezték, amelyre így emlékezett vissza: „… engem tétettek meg 
ideiglenes igazgatónak. Majdnem elájultam rémültemben…”30 „Amolyan botcsinálta direktor 
voltam… Ez nagyon terhes feladat volt…” (5. sz. kép).31 Várkonyi jegyzőkönyv szerint vette át 

23 PTE EL VIII.114. – Szolgálati és minősítési táblázatok.
24 Holub József az 1920-as, 1930-as évek folyamán – amíg nem volt a könyvtári „hierarchiában” megfelelő 
ember – több alkalommal is megbízott igazgatóként irányította a könyvtár működését: így 1927. február 14. – 
1928. május 10.; 1929. december 24. – 1930. július 30.; 1934. október 23. – 1935. július 15. között.
25 Megbízott igazgató volt 1942. július 8. – 1946. október 25. és 1947. augusztus 29. – 1950. február 28. között.
26 PTE EL VIII.114. 33/1946–47 (Pécs, 1946. okt. 25.) = VKM 124.528/1946. VI. ü.o. sz. (Budapest, 1946. nov. 19.).
27 PTE EL VIII. 114.38/1946–47. (Pécs, 1946. nov. 30.) = VKM 124.528/1946. (Pécs, 1946. nov. 19.) = 
253/1946–47. R.sz.
28 Egészségügyi állapotára tekintettel kért Várkonyi 6 hónap szabadságot: 1947. február 1-től augusztus 1-ig. 
PTE EL VIII. 114.56/1946–47. (Pécs, 1947. jan. 16.) Engedély: VKM 23.922/1947. sz. (Budapest, 1947. jan. 29.).
29 Móró 1996, 6.
30 Várkonyi 1976, 202.
31 Bebessi 1997b, 47.
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az intézmény vezetését Winis-
től „további intézkedésig.”32 Ba-
rátjának, Kodolányi Jánosnak 
így számol be második meg-
bízott igazgatói kinevezéséről: 
„(Átok és kárhozat! Öregem! E 
pillanatban kapok a rektortól 
értesítést, hogy egyelőre vegyem 
át a ktár igazgatását. Ez kellett 
nekem! Le vagyok sújtva. Hogy mi a fő nyomorúságom ebben, nem részletezem. Mindegy, 
– e katasztrofális esemény miatt most már nem is tudom rendesen befejezni levelemet. Ölelj 
meg részvéttel s kívánd, hogy egészen röpke legyen az uraságom.) Közben jegyzőkönyv mel-
lett átvettem az ig. teendőket. 2-kor megyek a rektorhoz. Kezdődik a hajsza. Ölel balsorsú 
híved.”33 Év eleji kinevezése miatt neki kellett megírnia az előző évi – Winis Nándor igazga-
tása alatti időszak – beszámolóját (1950. március 10.).34 Végül 1951. július 10-ig, Halász Pál 
kinevezéséig vitte a könyvtár hivatalos ügyeit.35

Várkonyi Nándor a könyvtárügy országos szervezeteiben is szerepet vállalt: rendes 
tagja volt az 1935-ben megalakult Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének 
a Könyvtári Szakosztály tisztikarában, valamint az intézőbizottság tagjaként is részt vett 
a munkákban.

A Pergő években a könyvtárhoz és a könyvtárosi munkához való viszonyát ekképp 
jellemezte: „Tarka anyag kerekedett össze, óriási antikvárium, de ez kellett nekem.”36 A bib-
liotékában eltöltött 32 éve alatt végigkísérte annak sorsát, az „embrionális” állapotból a 
felnőtté válásáig, az igazi, szervezett egyetemi könyvtári szintig. Ott volt a nehéz politikai 
helyzetekben és igyekezett minden helyzetben menteni könyvtára állományát. 

A könyvtárosság szinte minden feladatkörében kipróbálhatta magát: kezdetben az új 
kötetekről felvett kéziratos leírásokat gépelte át az akkori, kezdetleges betűrendes kataló-
gus számára, de dolgozott a raktárban is. Ez is hasznára vált, hiszen ekkor sikerült elsajátí-
tania a könyvtárosok sajátos, lokális memóriáját, vagyis a könyvekkel együtt azok könyv-
tári helye is az emlékezetébe vésődött. Ezt a Fitz-féle átszervezés közben tanulhatta meg, 
hiszen ő állította fel a teljes újrakatalogizálandó anyagot. Visszaemlékezésében ekképpen 
írt erről: „Hasznos tudomány, gyakorta fölöslegessé teszi a katalógust: megesett, hogy nem 
jutott eszembe valamely könyv szerzőjének a neve, de tudtam a helyét a raktárban, s érte 
mentem. Egy szó mint száz, megotthonosodtam a százezernyi kötet birodalmában.”37

1929. év végén Várkonyi Hildebrand Dezső megbízott igazgató (kisebb-nagyobb 
megszakításokkal:38 1924. november 17. – 1929. december 24.) által kiállított szolgálati 
bizonyítványában az alábbi jellemzést kapta: „Ez idő alatt a könyvtári tudományos kutatás 

32 PTE EL VIII.114. 95/1949–50. (Pécs, 1950. márc. 1.).
33 Kodolányi 2000, 301 (Pécs, 1950. márc. 1.).
34 Várkonyi 1950. Az aláírás alatt szerepel is: „Dr. Winis Nándor 1950. III. 1-én rendelkezési állományba 
helyezett mb. igazgató helyett.”
35 PTE EL VIII.114. 123/1950–51. (Pécs, 1951. júl. 10.).
36 Várkonyi 1976, 190.
37 Várkonyi 1976, 194.
38 Érdekes megjegyezni, hogy a testvérbátyja távolléteiben megbízott igazgatóként helyettesítő (1927. június 
21. – 1928. február 14; 1928. május 10. – 1929. október 17.) mankóbüki Balogh Károlyról visszaemlékezései-
ben nem tett említést. Balogh Károlyról irodalom: Boda 2016.

5. sz. kép: Várkonyi Nándor aláírása (PTE EL VIII.114.)
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és oktatás előmozdításában alapos, terjedelmes szakképzettséggel vett részt. Az ügykezelés 
írásbeli és szóbeli feladatait igen szabatos előadásban dolgozta fel. Fáradhatatlan szorgal-
mával, egész felfogásával és éles ítélőképességével az intézet egyik jeles tisztviselője. (…) Pél-
dás magaviseletével feljebbvalói teljes elismerésére méltán rászolgált.”39

Segédtiszti minőségében kiemelten részt vett a könyvtár Fitz József-féle 1930-as évek 
eleji újjászervezésében, és a Bibliográfiai Osztályon koordinálta a feldolgozási munka-
folyamatokat. Fő feladatai az új szerzemények katalogizálásában, revideálásában, tartal-
mi feltárásában, a szakkatalógusok folyamatos készítésében, átrendezésében és a közel 
200.000 kartotéknyi állomány revíziójában, valamint a statisztikai nyilvántartásban fog-
lalható össze. Mind a könyvanyag előkészítése, mind a könyvbeszerzés a munkaköréhez 
tartozott, és ő volt a termelési felelős is.40  1930-ig a könyvtárnak egyetlen elavult, számos 
egyéni módszerrel összevegyített katalógusa volt, ezt írták újra 1930-tól az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ szabályzata alapján. Ettől kezdve hét kartoték-
katalógus készült el: az olvasói és a szolgálati betűrendes- és szakkatalógus, a tárgyi cím-
szókatalógus, sorozati, ellenőrzési céllal helyrajzi, és a könyvtárosok használatára egy 
praesens-katalógus. Várkonyi oroszlánrészt vállalt eme feladatokból: a „felvételezendő 
anyagot nagyság szerint felállította,” a megírt viaszlapok korrektúrázását végezte, megje-
lölte az egyes katalógusok részére a címkartonok számát, ellátta gépszámmal a könyveket 
és a hozzájuk tartozó címkartonokat, egyesítette a sorozatokat. A reorganizációs mun-
kálatokban, a szakozásban, tárgyi katalógushoz címkivetésben vette ki a részét. Ahogy 
Fitz jelentésében jellemezte: „Várkonyi délelőtt és délután, naponta gyakran 8–10 órán át 
végezte a rábízott munkakör feladatait s munkabirására meg lelkesedésére jellemző, hogy 
mindezen felül talált időt arra, hogy maga is résztvegyen a katalogizálásban.”41 1930 szep-
temberében a földszinti három nagyobb helyiség egymásba nyitásával megvalósult egy 
nagyobb befogadóképességű olvasótér, amely hallgatói és tanári olvasótermet is magába 
foglalt. Ezek szakkönyvekkel való felszerelésének munkálatait különmunkaként Hor-
váth Margit és Kiss András mellett Várkonyi Nándor készítette elő.

Feladatait könyvtárosi szakképesítés nélkül végezte, hiszen azt csak 1949 után lehetett 
szerezni.42 Munkájához való lelkiismeretes hozzáállását bizonyítandó 1932-ben a böl-
csészkaron keresztül megpályázott egy ösztöndíjat, hogy rövidebb bibliográfiai tanulmá-
nyokat folytasson „régi állományu nagyobb közkönyvtárakban azok kézirati és régi nyom-
tatott anyagának meghatározási és kezelési módszereit tanulmányozhassa.”43

Az 1934/35-ös tanévben a katalogizált anyag revideálását, számozását és statisztikai 
nyilvántartását végezte.44 A költségvetés szűkössége miatt kialakított munkafelosztás ré- 
vén minden könyv és folyóirat átment a kezén, amelyeket gyors olvasással azonnal  
birtokba is vett.

39 PTE EL VIII.114. 156/1929–30. – Szolgálati bizonyítvány (Pécs, 1929. dec. 18.).
40 PTE EL VIII.114. – Személyi lap.
41 Fitz 1934, 19. A hivatalos munkaidő 9–14 óráig tartott.
42 Szervezett felsőfokú könyvtáros képzés Magyarországon csak a 20. század közepére valósult meg (Varjas 
Béla). Előtte az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, majd 1932-től a Fitz József által kezdemé-
nyezett Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete által megindított tanfolyamokon lehetett könyvtáro-
si szakképesítést szerezni. 1949-ben, Varjas Béla vezetésével létesült Könyvtártudományi Tanszék a Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 260/1949. sz. kormányrendelet, 600/1949. sz. közoktatási 
rendelet (1949. máj. 12.).
43 PTE EL VIII.114. 175/1931-32. (Pécs, 1932. ápr. 8.).
44 Holub 1935, 9.
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„Nem kellett varázsvessző hogy sajátságos gyűjteményekre bukkanjak e sokrétű, ám 
egyelőre rendezetlen könyvseregletben.”45 Orientalisztikai érdeklődéséből adódóan a Vá-
rosi Könyvtár letétjeként az egyetemi bibliotékába elhelyezett, 1782 műből álló Mátyás 
Flórián46 Könyvtár vonatkozó gyűjteményét nagy örömmel dolgozta fel Horváth Margit 
mellett, és még szanszkritül is meg akart tanulni.47

Feljegyzést készített a Nemzetközi Vöröskereszt által az egyetemi bibliotékába került 
„silány kéregpapírba (magyarul papundeklibe) kötött, elnyűtt, piszkosra olvasott”48 krasz-
nojarszki hadifogolykönyvtár köteteinek kölcsönzési bejegyzéseiről: „Összeírtam minden 
használható adatot, s gondoltam földolgozom ezt a különös forrásanyagot, de sajnos halo-
gattam a munkát, mígnem a második világháború elemésztette jegyzeteimet.”49 Szerencsére 
a jelen kutatás során az egyetemi könyvtárban őrzött korabeli leltárnaplók között felfe-
deztük a 2. számú, Leltár Napló – Orosz hadifoglyok könyvtárak jegyzékben Várkonyi ezen 
kéziratos jegyzeteit (6–7. sz. kép)!50

45 Várkonyi 1976, 192.
46 1818 és 1904 között élt pécsi nyelvész.
47 A Mátyás Flórián könyvtár és könyvgyűjtés története: Kocsis 2014; Kocsis 2016. A Leltári Napló nem Vár-
konyi Nándor kézírása. Valószínűleg ő a viaszlapokat és az arról lehúzott katalóguscédulákat csinálta. Forrás: 
PEK TGYO PEKI (j.n.) – Leltári Napló – Mátyás Flórián könyvtára. PEK TGYO PEKI, (j.n.) – Mátyás Flórián 
könyveinek betűrendes és szakjegyzéke. A lajstromok több kéz írását tartalmazzák.
48 Várkonyi 1976, 192.
49 Várkonyi 1976, 192.
50 PEK TGYO PEKI – Leltárnaplók – Orosz hadifogoly könyvtárak. Sajnos egyetlen kötetet sem sikerült a 
jegyzék alapján azonosítani.

6–7. sz. kép: A megkerült Várkonyi Nándor jegyzetek a krasznojarszki könyvtárról 
(PEK TGYO PEKI)
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A könyvtár számos felajánlott, megvásárolt és hagyatéki magánygyűjteményei közül 
az 1937/38-as tanévben bekerült Ambrozovics Dezső, ügyvéd, író, műfordító, zene-, szí-
ni- és művészeti kritikus, lapszerkesztő könyveit nézte át tüzetesebben, és főként az ok-
kultizmussal kapcsolatos könyveit tanulmányozta.51

Fitz József idején indult meg a szisztematikus forráskutatásra építő publikációk meg-
jelentetése a pécsi egyetemi könyvtárban. Tanulmányaikat közreadták az intézmény 
havonként megjelenő, időszaki kiadványában, amely a Közlemények az Erzsébet Tudo-
mányegyetem Könyvtárából címet viselte. Fitz volt az első igazgató, aki az alapító Klimo 
Gyögy püspökhöz (1751–1777) hasonlóan felismerte, hogy a könyvtárosok tudományos 
kutatásai nemcsak összehangolhatók könyvtári tevékenységükkel, hanem felettébb kí-
vánatosak is. Célja az volt, hogy a tisztviselők ne csak mechanikus munkát lássanak el, 
hanem a rájuk bízott anyaggal tudományosan „… és a publicitás hatása alatt fegyelmezett 
írásbeli formákban is foglalkozzanak.”52 A pécsi könyvtárosok feladatai közé tartozott a 
Pécs-Baranyára vonatkozó bibliográfia összeállítása, a pécsi származású vagy Pécsett élő 
írók műveinek nyilvántartása, a helyi nyomdászattörténeti adatok feltárása, valamint az 
általuk kiadott munkák jegyzékeinek elkészítése. Várkonyinak A Szent Mór Kollégium 
Könyvtára (1931. október, 8 p.), Pécs és Baranya a szépirodalomban (1931. december, 7 p.) 
címmel jelentek meg a sorozatban írásai.

Várkonyinál időnként a hivatalos könyvtári munka időszakonként alul maradt más 
fontos tevékenységeivel, például az irodalommal szemben, főként mikor a Sorsunk folyó-
iratot szerkesztette. Az irodalmi „elit” találkozásának helyszíne a könyvtárépület északi 
szárnyának első munkaszobája volt. Ezt felettesei engedélyezték számára, kollégái pedig 
büszkék voltak, hogy nagynevű írók, költők fordultak meg a könyvtár ódon falai között: 
így pl. Bárdosi Németh János, Csorba Győző, Dénes Gizella, Illyés Gyula, Kodolányi 
János, Lovász Pál, Makay Gusztáv, Rajnai László, Sásdi Sándor, Takáts Gyula, Weöres 
Sándor (8. sz. kép).

Az 1930-as évek második felében Domanovszky Ákos igazgató „figyelmet és pontos-
ságot kívánó munkát” bízott rá. Neki kellett ellenőriznie a központi címjegyzék számára 
készült leírásokat. Ezt azonban – koncentráció hiányában – sok hibával tudta csak 
elvégezni, így a könyvtár vezetője számos esetben kénytelen volt szuperrevideálni „fo-
gyatékos revízióját.” Várkonyi hálás szívvel emlékezett vissza igazgatója nagyvonalúságá-
ra: „Máig restellem, s hálás vagyok, hogy nem vonta meg barátságát. Sok hasznos és derűs 
órát töltöttünk együtt.”53

1933-ban megismerkedett az egyetem bölcsészkarára frissen beiratkozott Weöres 
Sándorral, akivel egy életre barátokká lettek. Érdekesség, hogy Weöres az 1939/40-es 
évben az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárába „könyvtáros képzésen” vett rész Esz-
tergár Lajos polgármester utasítására, ugyanis őt szemelték ki a városi könyvtár veze-
tésére. Ekkor hivatalosan a városháza alkalmazásában volt Weöres. Ahogy a Várkonyi 
Nándor megbízott igazgató által 1946 végén kiállított igazolásban áll „a könyvtári munka 
minden ágazatában a kellő elméleti és gyakorlati tájékozottságot megszerezte.”54 A feldol- 

51 PTE EL VIII.114. 46/1937–38, PTE EL VIII.114. 128/1937–38.; Várkonyi 1976, 192.; Móró 1996, 3–4.
52 Fitz 1934.
53 Várkonyi 1976, 201.
54 PTE EL VIII.114. 33/1940–41; PTE EL VIII.114. 45/1946–47 (Pécs, 1946. dec. 23.). Ezúton köszönjük dr. 
Kereszturi József segítségét.



37„Fölcsaptam könyvtárosnak, ahol helybe hozták nekem a világot!”

8. sz. kép: Várkonyi az egyetemi könyvtár kertjében 
Weöres Sándor és Blaskovich Hanna társaságában55 (családi hagyaték)

gozás munkafolyamatait Várkonyi mutatta be neki, így a közös könyvtári munka is erő-
síthette barátságukat.

A második világháború befejezésével nyugtalan, feszültséggel terhes időszak követ-
kezett: a szovjet-kommunista befolyás feltartóztathatatlanul elárasztotta az élet minden 
területét. Így a könyvtárak sem menekülhettek meg a politikai túlkapásoktól. 1946 ok-
tóberében, amikor Várkonyi elsőként vette át Winis Nándortól a könyvtár igazgatásának 
feladatait a következőkről kényszerült beszámolni Krisztics Sándor rektornak: 1946. de-
cember 13-án „… az Egyetemi Könyvtárban megjelent Szergejcsik orosz alezredes négy ren-
dőrnyomozó tiszt, egy városi közrendőr és tolmács kíséretében s közölte, hogy a SZEB56 utasí-
tása alapján felülvizsgálja a Könyvtárban található nyomtatvány-anyagot, fasiszta szellemű, 
soviniszta, oroszellenes és antidemokratikus művek kiselejtezése céljából. Arra a válaszomra, 

55 A majdani Bajcsa (Holler) Andrásné. A fényképet Harcos Ottó készítette 1942-ben.
56 Szövetséges Ellenőrző Bizottság.
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hogy a hivatalosan elrendelt kiselejtezést a hivatalos jegyzékek alapján végrehajtottuk s az 
anyagot a rendőrségnek beszolgáltattuk, továbbá, hogy az újabb rendelkezéseket hasonló-
képp végre fogjuk hajtani, – azt felelte, hogy az ő megbízatása és munkája ettől független 
(…) A kiválogatott anyag Szergejcsik alezredes személyes számlálása és becslése szerint 1983 
kötetre és kb. 3 tonna hírlap- és folyóiratanyagra rúgott.”57 A kiválogatott művekről jegyzé-
keket készítettek a könyvtárosok, majd ezeket az orosz alezredes aláírta, végül a könyveket 
elszállíttatta. Várkonyi már december 16-án tájékoztatta az egyetemi vezetést egy rövid, 
tömör levélben a történtekről, majd 19-én részletesen beszámolt az állomány megtizedelé-
séről. Ennek visszafordítása érdekében azonban senki sem tudott semmit tenni.

Várkonyi Nándor fia, Várkonyi Péter a következő történetet idézi fel erről az időszakról: 
„1946/47-ben volt a könyvtárban egy szelekció, hogy a polgári, a fasisztának mondott, stb. 
könyveket selejtezték. No, ennél a selejtezésnél először is minden egyes könyvért a végletekig 
képes volt harcolni, bárkivel szemben ellenállni, hogy: »Ezt ne, ezt ne!« – veszekedett velük. 
Ezt nem tudom, hogy elárulta-e a könyvtárnak, de amikor olyan értékeket látott kikerülni – 
hallatlan értékek voltak, hiszen a könyvtárnak voltak értékei – azt ő bizony, és ezt most eláru-
lom, 60 év után, betette egy kofferba és hazahozta. Tehát, ha így vesszük a problémáit, akkor 
valóban hazahozta! (Nevetés!) Mégpedig úgy, hogy nyaktiló veszedelmével, mert ha erre rá-
jönnek, hát, mondanom sem kell, hogy az mivel járt volna! (…) A legértékesebbeket kofferba 
tette és 6 óra után hazahozta. A nagykapun az a gondnok engedte ki mindig, aki ott lakott 
a könyvtár épületében. Azt mondta nekünk: ezek nagy értékű könyvek, ezeket nem lehet 
elpusztítani. Meglehetősen sokat hozott haza.”58 A könyveket nem a maga számára vitte el, 
hanem a könyvtár vagyonát védelmezte így. Amikor később, egy ellenőrzés komolyságát 
megneszelte, a dokumentumokat visszavitte a bibliotékába, nehogy az állásába kerüljön az 
eset, és családját a létbizonytalanságba sodorja.  A történet nagyon sokat elmond Várkonyi 
Nándor jelleméről és a könyvtárhoz való viszonyáról: vállalta a kétszeres kockázatot azzal, 
hogy még vissza is csempészte a korábban kimentett könyveket. Ő kizárólag a könyvtár és 
az általa őrzött tudásanyag épségét tartotta szem előtt.

Még egy érzékletes példa a korszak politikailag esztelen követelményeinek reprezentá-
lására: 1948/49-es tanévben Csűry István kezdeményezésére megindult a munkaverseny a 
Debreceni Egyetemi Könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár között. Fontos ismerni a kor 
légkörét ahhoz, hogy az ember megértse ezt a ma már megmosolyogtató, de akkor nagyon 
is komolyan vett jelenséget. A tényleges munka mellett és helyett komoly tudós könyvtá-
rosaink normapontok kidolgozásán munkálkodtak, versenytáblázatokat szerkesztettek, 
valamint igyekeztek a könyvtárakat a megfelelő színvonalon életben tartani. Elfogadták, 
amit kénytelenek voltak megtenni annak érdekében, hogy a könyvtárak, a gyűjtemények, 
a tudományos feldolgozás és tájékoztatás, a szolgáltatás megfelelő maradjon. Várkonyi 
egy 1949 májusában kelt, Debrecenbe címzett levelében megfogalmazza a kétségeit a 
munkaverseny mérhetőségével kapcsolatban. „Mi a magunk részéről lehetőleg adatsze-
rű, lemérhető és dokumentálható munka-regisztrálásra törekszünk s azért például az idővel 
való munka-mérés mellett az adatolást sem hanyagoljuk el ott, ahol az végrehajtható. Az 
idővel való mérés ugyanis bizonytalan képet nyújthat a végzett munka mennyiségéről, sőt 
megbízhatatlanná is válhatik. (…) eleve szükségszerű elvi célja a munkamennyiség csökken-
tése, azaz idő- és erő-megtakarítás. Ilyen az aktázás (…) Az aktagyártás versenyszerű növe-

57 PTE EL VIII.114. 42/1946–47.
58 Hajdú 2016, 140.
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lése és honorálása csakis a bürokratizmus 
elfajulását szolgálhatja.”59 A könyvtár 
munkájáról szóló éves jelentésében 
Várkonyi igazgatóként így összegezte 
az eredményeket és a levonható tanul-
ságokat: az 1949. május 1. – december 
31. között lezajlott munkaverseny, amely 
„módszerbeli differenciák miatt döntetle-
nül végződött.”60

Emellett megkezdődtek a különbö-
ző alkalmakhoz kötődő vagy csak ön-
magában megtett munkafelajánlások is: 
„Sztálin generalisszimusz 70. születés-
napja alkalmából az Egyetemi Könyvtár 
dolgozói a következő munkafelajánláso-
kat tették: hat munkatárs egy-egy haladó-
szellemű, szovjet mű ismertetésével előa-
dássorozatot tartott. A kölcsönző osztály 
az olvasóközönség számára a könnyebb 
áttekinthetőség és a szocialista szovjet 
irodalom propagálása céljából a Könyv-
tár legújabb szerzeményeit a kölcsönző 
osztályon könyvállványokon állította fel 
és a közönség figyelmét kikölcsönzésükre 
felhívta. Ezen kívül a Könyvtár dolgozói 
egyöntetűen felajánlották, hogy a 
produktivitás ütemét a napi átlagon túlmenően 30–35%-kal fokozni fogják” (9. sz. kép).61 
Kiállításokat is szerveztek magyar és orosz kiadványokból és ősnyomtatványokból. Barát-
jának, Kodolányi Jánosnak kötetlenebb hangnemben így foglalta össze ezekkel kapcsolatos 
benyomásait: „Az én elfoglaltságom is feljavult: mint versenyfelelősnek, most kell összegeznem 
a munkaverseny ponteredményeit, ami kitesz vagy két heti sűrű munkát, továbbá Sztalin sz. 
napjára is felajánlottunk egy kis túlmunkát, végül kiállítást rendezünk u.csak Szt. tiszteleté-
re, így aztán mire a napi adagot ledolgozom, a legszívesebben négykézlábra ereszkednék. De 
minthogy mind erkölcsi, mind fizikai tekintetben kb. húszmillió éve elszoktunk már ettől a 
testtartástól, a dolog kissé nehezemre esik.”62

1949. augusztus 30-án Winis Nándor megbízott igazgató (csaknem 25 éve Várkonyi 
munkatársa) a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium felhívására az egyetemi könyvtár 
személyzetéről rövid leírást adott, egyrészt beosztásukról és munkaköri feladataikról, 
másrészt munkavégzésük milyenségéről: „Nagy képzettsége és roppant irodalmi ismerete 
következtében kiválóan használható munkatárs. Társadalmi tevékenységét korlátozza ab-
szolút süketsége.”63

59 PTE EL VIII.114. 86/1948–49.
60 Várkonyi 1950, 1.
61 Várkonyi 1950, 1.
62 Kodolányi 2000, 275 ([1949] dec. 16.).
63 PTE EL VIII.114. 166/1948–49. = VKM 1610-1/1949. V. 2. sz.

9. sz. kép: A Sztálin 70. születésnapjára 
tett munkafelajánlások oklevele 
(PTE EL VIII.114. 51/1949-50)



40 Hajdú Csilla – Schmelczer-Pohánka Éva

1950. február 9-én az Országos Könyvtári Központnak ismét Winis megbízott könyv-
tárigazgató küldött jellemzéseket a könyvtár dolgozóiról. Mindenkit demokratikus 
gondolkodású, megbízható embernek titulált. Várkonyiról az alábbiakat vetette papírra: 
„Dr. Várkonyi Nándor kiváló képességekkel és roppant irodalmi ismerettel rendelkező, éles 
ítéletű szakember. Absolút demokratikus gondolkodású, feltétlenül megbízható politikai 
magatartásu (sic!), jó kolléga. Teljes süketsége miatt politikai tevékenysége korlátozott.”64

A politika hivatalosan is beleszólást kívánt magának az egyetemi könyvtár vezetésébe. 
Így jött létre az Üzemi Háromszög: „… az Egyetemi Könyvtárban az egyetemi pártszervezet 
csúcsbizottságának határozata szerint az Üzemi Háromszög 1950. június hó 28-tól kezdődő-
en megalakult és működését megkezdte. Az Üzemi Háromszög tagjai: a/ az Egyetemi Könyv-
tár mindenkori vezetője, jelenleg dr. Várkonyi Nándor id. mb. igazgató, b/ az egyetemi párt-
szervezet részéről […] könyvtáros, c/ a Pécsi Pedagógusok részéről […] tud. segédkutató.”65

Az Üzemi Háromszög két, külsősként delegált tagja66 azonnali hatállyal megkezdte te-
vékenységét: az egyetemi könyvtár állományát még ebben az évben vizsgálat alá vonták. A 
nagy volumenű döntéseket Várkonyi megbízott igazgatói kinevezése után ugyan a jelenlé-
tében, de a háta mögött beszélték meg, hogy véletlenül se tudjon semmit szájról leolvasni. 

Két történet azóta is fennmaradt a régi könyvtárosok között, és szájról-szájra terjed: 
A „két új ember” egyike a katalógusok láttán még viccelődve mondta: – „No, hát, az ábécé 
nem az én kenyerem.”67 Egyúttal éreztetve, hogy az ő pozíciójában erre nincs is szükség. A 
tüzetes vizsgálatban a hajdani püspöki könyvtár termeit végigjárva az első, szemet szúró 
kifogás a könyvtár polcain található 18–19. századi szobrok „félmeztelensége” volt. Akkor 
Várkonyi Nándor, aki magasan művelt emberként tisztában volt az ellenőrzés jelentőségével 
és várható veszélyeivel, „vállalta” a feladatot, hogy megmentse az utókor számára a ment-
hetőt. Így gyors döntést hozott, és ekként mutatta be az enteriőrt díszítő mellszobrokat: – 
„Íme, Arisztotelész Elvtárs, a marxista filozófia megalapítója! Íme, Livius Elvtárs a marxista 
történettudomány megalapítója! Így a válasz: – Ja, ha Elvtárs barátok, akkor maradhatnak!”68

A másik kardinális kérdéskör a gyűjtemény tematikájának feltérképezése után az 
abban fellelhető, „az ifjúság romlását előidézhető”, ideológiailag nem megfelelő mun-
kák eltüntetésének fontossága volt. „Szerencsére” – valószínűleg ismét a leleményes 
könyvtárigazgató közbenjárására – végül az egész hajdani püspöki könyvtárrészleg be-
zárását határozták el, kötetleírásait (a katalóguscédulákat) pedig kiszedték a központi 
egyetemi katalógusból. Így akadályozták meg a nem megfelelő, a felügyelők által ideo-

64 PTE EL VIII.114. 82/1949–50. (Bizalmas iratok); Móró 1996, 6.
65 PTE EL VIII.114. 147/1949–50. A neveket személyiségi okok miatt kihagytuk.
66 Érdekes tény, hogy a könyvtár vezetésének ellenőrzésére kirendelt két felügyelő nevét Várkonyi nem emlí-
tette meg visszaemlékezéseiben.
67 Hajdú 2016, 134.
68A történetet Móró Mária Anna főkönyvtárostól „örökölte” jelen írás egyik szerzője. Schmelczer-Pohánka 
2012, 172–173.
A szobrok: Hippokratész, Szolón, Arisztotelész, Démoszthenész, Homérosz, Thalész, Platón, Hérodotosz, 
Thuküdidész, Titus Livius, Papianus, Lombardus, Justinianus, Terentius, Cicero, Sallustinus, Vergilius, Szent 
Pál, Szent Péter, Aquinói Szent Tamás, Szent Ambrus, Szent Ágoston, Henricus Spondanus, Szent Jeromos, 
Nat. Alexander, Szent György, Launo Ius, Keresztelő Szent János, Caesar Baronius, Damaszkuszi Szent János, 
Szent Ephraem, Nagy Szent Athanáz, IX. Nagy Szent Gergely, XIV. Benedek. Bartalits Mihály szobrai 1835-ből: 
Rudnay Sándor erdélyi püspök (1815–1820), esztergomi bíboros, érsek, hercegprímás (1830–1831); Pázmány 
Péter esztergomi érsek (1616–1637), bíboros (1629–1637); Bánffy György erdélyi kormányzó (1787–1822); 
Ürményi József országbíró (1806–1825); Illésházy István császári és királyi kamarás (1792–1840), valóságos 
belső titkos tanácsos (1801–1840); Barkóczy Ferenc esztergomi érsek, hercegprímás (1761–1765).
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lógiai tartalmúnak tartott kötetek illetéktelen kezekbe való kerülését, és ennek okán 
való esetleges leválogatásukat.69

Érdekességképpen megjegyezzük: gyaníthatóan ekkor vitte át a püspöki palotába – a 
visszaemlékezések szerint – „malaclopó köpeny alatt” Gálos László püspöki könyvtárbiz-
tos a Pécsi Egyetemi Könyvtárban őrzött hajdani püspöki könyvtár (Klimo Könyvtár – 10–
11. sz. kép) legértékesebb köteteit, festett kódexeit. Úgy véljük Várkonyi tudott az értékes 
kötetek áthelyezéséről, sőt minden bizonnyal támogatta, nehogy az esztelen könyvválo-
gatások során bajuk essen, vagy elkerüljenek az állományból.70

Várkonyi megbízott igazgatósága alatt más történeti könyvgyűjtemények státuszának 
rendezési feladata is ráhárult, így az 1950-ben feloszlatott pécsi szerzetesrendek bibli-
otékáinak anyagait is megmentette a kor kártékonyságától, az esetleges szakmaiatlan 
széthordástól, a teljes felszámolástól. (Ennek történetét az Irgalmas rend könyvtárának 
feldolgozásánál fejtjük ki bővebben.)

Az ekkori dilettáns és erőszakos módon ellenőrzött vezetésben a megbízott könyv-
tárigazgató tehetetlenségére, a süketségéből adódó kommunikációs nehézségekre így 
emlékezett vissza Várkonyi: „… legszemélyesebb és önkényes elhatározásaikat úgy közöl-
ték velem, mint parancsokat, melyek ellen nincs apelláta. Hiába tártam ezen intézkedések 
káros voltát feljebbvalóim elé, föl a minisztériumig, nem tudtak, vagy nem akartak ellenük 
tenni semmit. Megpróbáltam, ahogy tudtam ellensúlyozni őket, de végül is, idegösszeom-
láshoz közel, elvesztettem önuralmamat, üvöltöztem velük. Így csalódván bennem fegyelmi 
vizsgálatot készítettek elő ellenem, likvidálásom céljából. De akkorra már felsőbb körökben 
meggyőződtek garázdálkodásukról, tényleges igazgatót neveztek ki, őket megrovásban ré-
szesítették, engem pedig dicséretben. 1951-ben zárult e kínos ügy.”71

69 Schmelczer-Pohánka 2012, 123. A Klimo Könyvtár állományát tartalmazó „kék” katalóguscédulák egy 
része 2006-ban került el az egyetemi könyvtár „tömörraktárából”, rendszerezésüket a könyvtárban közgyűjte-
ményi gyakorlat keretében történészhallgatók végezték el.
70 Schmelczer-Pohánka 2012, 63.
71 Várkonyi 1976, 202.

10–11. sz. kép: Várkonyi Nándor a Klimo Könyvtárban (családi hagyaték)
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1952. május 6. és 9. között végbement a Pécsi Egyetemi Könyvtár felülvizsgálata (Bodai 
Pál, Csűry István, Gyimesi Pál, Haraszty Gyula, Kéki Béla, Miszti László, Pajkossy György), 
amelyben a Fitz–Domanovszky-féle színvonalas könyvtár 1942 utáni hanyatlásáról írtak. 
Várkonyi megbízott munkáját ekképpen írták le: „… Várkonyi Nándor sem volt képes sem a 
célkitűzések, sem a könyvtári munka területén fordulatot végrehajtani…”72 Szerény eredmé-
nyeket – véleményük szerint – Halász vezetése alatt tudtak csak felmutatni.

1951. június 10-én Várkonyi megbízott igazgatói feladatait átadta a hivatalosan kine-
vezett Halász Pál jogászprofesszornak, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Kara akkori egyetemi docensének (Állam- és Jogelméleti Tanszék), aki 1952. október 
31-ig töltötte be ezt a posztot. Halász sikeresen vetett véget a kialakult visszásságoknak. 
Várkonyi végre letehette a vezetéssel járó terheket a válláról, ami meglehetősen megnyug-
tatta és visszatérhetett tudományos kutatói/könyvtáros munkáihoz. „Hozzám nem kicsiny 
jóindulattal volt, meglepődésemre ismerte írói múltamat, sőt jelenemet is (ti. a fejemre zúdí-
tott támadásokat is), s kívánta, vegyem föl újra a tollat, amihez semmi kedvem nem volt.”73 
A könyvtárvezetés terhétől való megszabadulásáról megkönnyebbülten számolt be Vár-
konyi Kodolányinak: „… a könyvtárban a helyzet lecsillapodott s remélem, a »tüzet szün-
tess« állapota rámnézve maradandó lesz. Igaz, hogy én vagyok a helyettes igazgató az ig. tá-
vollétekor, sőt jelenlétében is, de ez már gyerekjáték az eddigi kézitusákhoz, aknaharcokhoz 
és tűzbomba-támadásokhoz képest” (12. sz. kép).74

72 Móró 1996, 7.; PEK TGYO PEKI – A Pécsi Egyetemi Könyvtár felülvizsgálata (1952. máj. 6–9.), 3.
73 Várkonyi 1976, 202.
74 Kodolányi 2000, 368 (Pécs, 1951. aug. 4.).

12. sz. kép: Várkonyi Nándor egyetemi igazolványa 1952-ből (családi hagyaték)
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Nehéz időszak volt számára ez a bő egy év, és ha nem is tudatosult benne – és talán 
akkori ellenőreiben, utódaiban sem –, a Pécsi Egyetemi Könyvtár (azon belül is az örökös 
letétként őrzött hajdani püspöki [Klimo] könyvtár), valamint Pécs város számos könyv-
gyűjteménye sokat köszönhetett Várkonyi és mellette kollégái felvilágosult, félelmet nem 
ismerő leleményességének, amely által történeti könyvállományokat mentett meg. Ha 
nem is sikerült mindent egészben megtartani, de igyekeztek a lehető legkisebb kárt okoz-
va megoldást találni a kialakult lehetetlen helyzetben. Ha teher is volt számára az igazgatói 
kinevezés, de mégis – úgy véljük – pont jókor volt, jó helyen, hogy Magyarország első, 
nagy nyilvános könyvtárának kulturális értékei mind a mai napig egyben maradhassanak.

A politikai ideológia nyomására végzett feladatok egyre jobban nyomasztották és fá-
rasztották: 1951 novemberében tudatja Kodolányival, hogy könyvkiállítást rendez a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom emlékére, és már csaknem egy hete talpon van: „Egy 
szabad percem sincsen; gondolhatod, szívesebben ülnék itt az írógép mellett, meleg szobá-
ban, mint fönt a hideg termekben lóssak-fussak.”75 Az ilyen tevékenységet nem lehetett a 
rendes napi munkaórák alatt elvégezni. Tiltakozásnak helye nem volt! Az akkori szokások 
szerint a könyvtár munkatársai addig dolgoztak egy-egy ilyen feladat megoldásán, amíg 
fizikai erejük engedte, illetve, amíg el nem készült a kitűzött munka. A dolgozók ideoló-
giai „meggyőzése” a könyvtárban egyéb eszközökkel is folyt: „… hétfőn lesz őszi ideológiai 
önképző tanfolyamunk első vizsgája s ezen egy kisebb tanulmánnyal szerepelek. Címe: A 
marxista tudományművelés és a könyvtárügy. Ezt kell ma kidolgoznom, mert előzetesen 
be akarom mutatni az igazgatónak. Örülnöm kell, hogy ennyivel megúsztam a kéthónapos 
tanulást és főként a vizsgát…”76 Természetesen Várkonyi sem tudta kivonni magát az effé-
le feladatok alól. De legalább a témaválasztásban igyekezett tudományhoz, könyvtárhoz 
kapcsolódó problémákat megragadni. A folyamatos elvárások, a teljesítmény esztelen fo-
kozása szinte felőrölték az idősödő Várkonyi minden energiáját: „Csakhogy mostanában 
megint töméntelen munka szakadt a nyakamba, egész héten a raktárban dolgoztam, ahol is 
hideg van, száll a por vastagon, azaz meghűltem, nátha, influenza, köhögés vett elő. Tegnap 
este, munkám végeztével már csak támolyogtam, mindazonáltal ledolgoztam a havi terv-
munkát, sőt megkívánt többletet is produkáltam.”77 Egyre nehezebben bírta a sok munkát, 
nehéz lehetett ezt úgy elviselnie, hogy a feladatokat sokszor feleslegesnek, értelmetlennek 
érezhette. A vezetők és munkatársak közötti viszony, légkör is sokat változott a Fitz- és 
Domanovszky-érához képest.

A személyi kultusz időszaka nemcsak a munkára, a dolgozók mindennapi lelkiállapo-
tára is erősen hatással voltak. Áldatlan állapotok uralkodtak a könyvtárban, ami a napi 
munkákra is rányomta bélyegét. A kialakult politikai helyzet visszásságait sajátos módon 
illusztrálják a könyvtár irattárában megőrzött, Várkonyiról szóló, politikai megrendelésre 
készült 1950 utáni jelentések. 

Az igazgatói székben Halász Pált Scher Tibor követte 1952. december 1. és 1954. októ-
ber 15. között. Az ő idején készült egy „beszámoló” a Feldolgozó Osztály könyvtárosainak 
munkájáról és ideológiai felkészültségéről. Azt nem lehet tudni, hogy kizárólag neki vagy 
az egyetemet vezető rektornak, esetleg magasabb plénumnak készült a beszámoló, de ki-
mondottan hangsúlyos volt benne a dolgozók ideológiai „fejlettségi állapotának” aktuális 

75 Kodolányi 2000, 401 (Pécs, 1951. nov. 3.).
76 Kodolányi 2000, 415 (Pécs, 1951. nov. 17.).
77 Kodolányi 2000, 416 (Pécs, 1951. nov. 24.).
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leírása. A jelentést a könyvtárban 1951 óta – egyértelműen politikai nyomásgyakorlás 
és ellenőrzés/jelentés céljából odahelyezett – tudományos kutatóként dolgozó Wimmer 
Imre78 készítette 1953. január 7-én. Külön kiemelendő, mint a Feldolgozó Osztály veze-
tőjének, Várkonyi Nándornak a jellemzése, akit munkájára teljesen alkalmatlan személy-
ként tüntetett fel kollégája. Azt az embert, akit Fitz József, a tudós és neves könyvtárrefor-
mer és Winis Nándor megbízott igazgató korábban a már idézett dicséretekkel jellemzett, 
és aki az évek hosszú során lelkiismeretes munkájával, eredményeivel, előmenetelével is 
bizonyította a könyvtárosi feladatok elvégzésére való messzemenő alkalmasságát.  Jel-
lemrajzát Wimmer nyers kritikával adja meg: „Ideológiailag teljesen képzetlen – vagyis 
kispolgári szemüvegen keresztül nézi és szemléli az ideológiai kérdéseket. Nem mutat haj-
landóságot a továbbképzésre, marxista tudománnyal nem foglalkozik. Többszöri felszólítás 
ellenére nem állítja a rendszer szolgálatába a tollát, pedig írói tehetség. Süketsége ellenére 
teljesen tájékozott a kispolgári politikai pletyka és a rémhírek terén. Rendszerünknek nem 
híve, nyilvánvalóan át akarja „vészelni” a rendszert. Alkalmazkodása csak látszólagos.

Mint osztályvezető nem tölti be a helyét. Munkájában csak a legszükségesebbre szorít-
kozik. Csak az elavult módszerekre támaszkodik. Nincs tudatában annak, hogy az osztályt 
össze kellene fogni. Mégkevésbé, hogy szocialista szellemben kell vezetni az osztályt. Ez az 
oka annak, hogy az osztály, mint olyan széjjelhullik és hiányzik belőle a szocialista jelleg. A 
szocialista átnevelésére teljesen alkalmatlan. Munkához való viszonya kifogásolható, majd-
nem a szabotálás látszatát kelti. A pártonkívüliek kispolgári csoportjának teljes bizalmát 
élvezi és feltünéskeltés (sic!) nélkül befolyásolja, irányítja őket.”79

A dolgozók (Várkonyi mellett, dr. Nyakas Sarolta, dr. Palásthy Lászlóné, Horváth 
Magdolna, Kovács Mária, dr. Babics Andrásné, [érdekes módon saját maga, Wimmer 
Imre]) jellemzése után a Feldolgozó Osztály hiányosságaira és átalakításának szükséges-
ségére igyekezett Wimmer felhívni a figyelmet. Itt ismét kitér az osztályvezető, vagyis 
Várkonyi Nándor feladatvégzésének minősítésére: „A vezető eddig elhanyagolta a feldol-
gozó osztályt, minden gondját a referenciára korlátozta, aminek eredménye, hogy az osztály 
megalakult. Maga az osztályvezető, akin az idő és a fejlődés túlhaladt, nem alkalmas az 
osztály más igényeknek megfelelő átnevelésére és megszervezésére.”80 Hiányolta a kollektív 
szellemet, egyúttal az átszervezés végleges megoldását a vezető személyének cseréjében 
látta. Ami nem meglepő: a posztra egyetlen alkalmas személyt látott a bibliotékában, és 
az ő maga volt. A személycsere azonban nem következett be.

Várkonyi a jelentésekkel és azok tartalmával teljes mértékben tisztában volt. 1953 
szeptemberében ekképpen utalt a vele történtekre: „Havonta átlag egyszer fűrészelési és 
fúrási akciók célpontjává válok s ilyenkor elvégzem a szükséges úszómozdulatokat, mint 
aki vízbe esett. A gyakorlat folytán elég jó úszóvá váltam, úszóhártyáim szépen kifejlődtek s 
tüdőmben a légzacskók is. Persze el vagyunk készülve rá, hogy előbb-utóbb bennmaradok a 
vízben, de fulladás kizárva.”81 Két hónapra rá már távolságtartó iróniával szemlélte a vál-
tozásokat: „A helyzet az, hogy a legutóbbi elfűrészelési kísérlet alkalmával kiderült: egyelőre 
nélkülözhetetlen vagyok. T.i. egész folyóirat- és hírlaposztályunk (kb. 1 km-re rúgó anyag) a 
káosz és a csőd állapotába került s ilyen esetekben a helyrebillentést az ódonabb korszerűt-

78 Wimmer Imre hajdan volt szervita szerzetes 1951 és 1959 között a Pécsi Egyetemi Könyvtár tudományos 
munkatársa volt. Élt 1899 és 1965 között.
79 PTE EL VIII.114. – Bizalmas iratok doboz.
80 PTE EL VIII.114. – Bizalmas iratok doboz.
81 Kodolányi 2000, 517 (Pécs, 1953. szept. 10.).
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len cséplőgépekre szokás bízni. A legódonabb cséplőgép én vagyok s így nem térhettem ki a 
megtisztelő feladat elől. A többit alkotó fantáziádra bízom. Emlékirataidban mindenesetre 
elmondhatod, hogy láttál levelet író cséplőgépet is.”82

Még egy igazgató alatt dolgozott Várkonyi. Miszti László 1954. október 15. és 1957. 
július 1. között vitte a könyvtár hivatalos vezetői teendőit: „… ki végleg helyreállította a 
civilizált állapotokat.” – írta róla Várkonyi. A legfontosabb azonban, hogy „Benne iga-
zi, megértő barátra leltem, s neki köszönhetem, hogy utolsó könyvtári éveim zavartalan 
harmóniában peregtek le.”83 A Pécsi Egyetemi Könyvtárból 32 év szolgálat után, 1956. 
szeptember 1-jével ment nyugdíjba. A Pergő években így foglalta össze könyvtárosi mun-
kásságát: „Az Egyetemi Könyvtár testhezálló munkahely volt tehát, a környezet s a légkör 
egyenesen kitűnő. Az évek hosszú sora alatt természetesen előfordult néhány kaucsukge-
rincű, gumiléptű törtető és intrikus, de ezek többnyire és közörömre hamarost fentebb ré-
giókba lebbentek.”84 Nagy szeretettel emlékezett vissza kollégái többségére, és őt is szinte 
mindenki kedvelte, tisztelte a könyvtárban: „És természetesen szövődtek új, tartalmas és 
tartós kapcsolatok; hadd említsem a két tanárlányt: Faluhelyi Veronkát és Holub Verát, 
kedves barátomat, Ruzsás Lajost, Fényes Miklóst, 1957 óta igazgatót, ki szíves előzékenység-
gel támogatja könyvtári kutakodásaimat. Mikor 1956 szeptemberében nyugdíjba mentem, 
s testületileg elbúcsúztattak, jóleső megindultsággal láttam, hogy baráti körből távozom.”85

A feldolgozott könyvtárak, gyűjtemények

A Révay-család könyvára és levéltára
A hivatalos könyvtári feladatai mellett Várkonyi Nándor felkérésre szívesen végezte el 
több könyvtár rendezését és katalogizálását mellékkereset gyanánt. Így 1919-ben Révay 
Józseffel „nemes kedvtelésből és dilettáns módon” rendezte a Révay család tajnai könyv- és 
levéltárát.86

Az Irgalmas rend bibliotékája
Pécsett elsőként, az 1920-es évek második felében, a betegek gyógykezelésére és ápolá-
sára alapított Irgalmas rend bibliotékáját rendszerezte. A mintegy 1600 kötetes könyv-
tárukat az állomány összetétele alapján Várkonyi a 18. század második felére datálta. 
Tematikájában jelentősek voltak a felvilágosodás gyógyászati, orvostudományi, kémiai és 
fizikai kötetei, de mellettük a teológia, filozófia, mezőgazdaság művei is helyet kaptak.87 
Az irgalmasok 1796-ban88 költöztek Pécsre, hat szerzetesük települt át Pozsonyból, és a 

82 Kodolányi 2000, 520 (Pécs, 1953. nov. 7.).
83 Várkonyi 1976, 202–203.
84 Várkonyi 1976, 199.
85 Várkonyi 1976, 203.
86 Várkonyi 1976, 194.
87 Várkonyi 1976, 194–195. A korabeli tematikai összetételről leírás az 1797-es leltárban található. A rend 1928-as 
leltárában a Könyvtár címszó alatt a könyvtár állományában 1639 darab kötet szerepel. MNL BaML XII.5. Nagy 
valószínűséggel ezt az állományt dolgozta fel Várkonyi. Borsy Judit főlevéltáros közlése alapján a rend iratanyagá-
nak csak a töredékét tudták megmenteni 1950-ben a kazánházból (7,5 fm). Ezek nagyrészt a kórház iratanyagát 
tartalmazzák, leltárakat, de könyvjegyzéket sajnálatos módon nem. Ezúton köszönjük Borsy Judit segítségét.
88 Várkonyi tévesen 1727-re tette Pécsre településüket, ami valószínűleg a rend történetének akkori feltáratlan 
történetére vezethető vissza. Várkonyi 1976, 194.
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feloszlatott kapucinus rend kolostorában alapították meg kórházukat és gyógyszertárukat 
(ma Irgalmasok utcája Munkácsy utca sarka). Szerzeteseik egy része laikus (orvos, gyógy-
szerész, betegápolók) volt, másik része volt csak felszentelt pap. A könyvtár utóéletére 
rányomta a bélyegét, hogy a rendet 1950. március 30-án feloszlatták, a szerzeteseket el-
hurcolták, bebörtönözték és internálták. A gyógyító munkájukat meg kellett szakítaniuk 
kizárólag templomi szolgálatot engedélyeztek számukra az Irgalmas templomban.89

Az 1950-ben végbement szerzetesrendi feloszlatás nem kímélte a rendek vagyon- 
tárgyait, így a könyvgyűjteményeket sem. Ennek kapcsán Várkonyi Nándornak, az 
egyetemi könyvtár akkori megbízott igazgatójának szakértelme, továbbá a szerzetesren-
di bibliotékák állományának ismerete fontos momentum lett, de érdekes módon erről 
visszaemlékezésében nem tett említést. Tudományos könyvtári munkatársával, Litványi 
Lászlóval90 nagyon sokat tettek azért, hogy ezeket a kulturális-tudományos értékeket 
megmentsék. Gyors reakciójuk révén már július 1-jén megállapodás született a polgár-
mester-helyettessel és a város főjegyzőjével, hogy azonnali utasítást kérnek a feloszlatásra 
ítélt szerzetesrendek bibliotékáinak ügyében az Országos Könyvtári Központtól (továb-

biakban OKK). Az OKK-tól 1950. július 
3-án érkezett a távirat, hogy a Pécsi Egye-
temi Könyvtár a pécsi rendházak könyv-
tári anyagait zárt letétként sürgősen vegye 
át.91 Ezek a jezsuita, a ferences, a pálos, az 
irgalmas rendi, a cisztercita rendházak, 
valamint a karmelita és Notre Dame női 
zárdák könyvgyűjteményei voltak. A zá-
rolást pár nap alatt megtették, bezárták a 
könyvtári helyiségeket, és lepecsételték az 
ajtókat. 1950. július 8-án kelt az első, ösz-
szefoglaló jelentés Pécsről.92 Litványi beszá-
molójához Várkony hozzáfűzte, hogy a kb. 
50.000 kötetet számláló anyag megfelelő 
elhelyezéséhez a könyvtár egy megfelelő 
épületet kér, valamint póthitelt igényelt a 
könyvek szállítása és a tárolási feltételek 
biztosításához. A Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium támogatásáról biztosította 
a pécsi terveket. Annyi bizonyos, hogy az 

89 Borsy 2010.
90 Az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárának munkatársa volt 1934 és 1951 között.
91 VKM 214.104/1949. VI. 2. számú rendelet.
92 PTE EL VIII.114. 152/1949–50. – A pécsi rendházak könyvtárainak zárt letétbe való vétele.

13–14. sz. kép: Egy a Semmelweis Orvostörté-
neti Könyvtárban fellelhető, pécsi irgalmas 
rendi kötet és a rend könyveibe elhelyezett 
pecsétje (Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár)
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irgalmasok közel 3000 kötetes bibliotékája (ez a bekötött levéltári iratanyagot is magába 
foglalta) egy ideig a rend bérházának egyik udvari helyiségében maradhatott.

Végül 1951 nyarán az OKK kiküldöttei tíz nap alatt átnézték a hatalmas, összegyűjtött 
állományt, egyúttal leválogatták az orvostörténeti köteteket a budapesti Orvostörténeti 
Könyvtár számára (13–14. sz. kép).93 A sietségnek legfőbb oka az volt, hogy a tudomány-
történeti, értékes kötetek nehogy a zúzdába kerüljenek. A pécsi irgalmas rendi bibliotéka 
orvostudomány kötetei (könyvek, folyóiratok) így ma Budapesten, a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárban lelhetők fel, és csak korábbi tulajdonosuk 
által azonosíthatók. Az átkerüléskor semmiféle katalógus nem került hozzájuk, és az át-
adott állományról sem készült tételes átvételi lajstrom.94 A többi szerzetesrend könyvtá-
rának anyagából még a bélyegzőnyomatok alapján elmondható, hogy több kötet került a 
ciszterciek,95 a pálosok és a ferencesek bibliotékáiból az Országos Könyvtári Központon 
keresztül (az irodalom- és történettudomány témaköréből kiemelten) a Pécsi Tanárkép-
ző Főiskola Könyvtárába. Bertók László azt feltételezi, hogy nem is vitték el a köteteket 
Pécsről, csak itt került beléjük a pecsét.96

A Zolnai-féle Nyelvészettudományi Intézet Könyvtára
Várkonyi vállalta az egyetemen levő intézeti könyvtárak katalógusainak elkészítését is. 
Rendezte és jegyzékkel látta el Zolnai Gyula, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi 
Kar nyelvészprofesszora (1862–1949) által vezetett nyelvészeti intézet könyvgyűjtemé-
nyét is. Ezt valószínűleg külön felkérésre tette, mert munkáját a könyvtári jelentésekben 
külön nem emelték ki. Az állományrendezés közben betekintést nyert a nyelvemlékek és 
az őstörténeti kutatások új eredményeibe, valamint élénken érdeklődni kezdett a nyelv- 
újítás korszakai iránt is. Ebből nyelvújítási adalékot merített a Magyar katonaköltők című 
munkájához is.97 Sajnos a könyvtár sorsáról semmit sem tudunk, így azt sem, hogy a 
bölcsészkar költözésével azt is elvitték volna Kolozsvárra, vagy egy része beolvadt a Pécsi 
Állami Tanárképző/Pedagógiai Főiskola Könyvtárába.

93 WIX 1997, 53–55. A jezsuiták (Pius Rendház) 24.000 kötetes könyvtára, valamint a rendtagoknál levő mint-
egy 3200 kötet helyben maradt. A ferencesek 12.000 kötetre rúgó gyűjteményét a templomban, a hajó mögötti 
patkó alakú helyiségben őrizték tovább. A karmeliták 600, a ciszterek 10.000 kötete az épületek egyéb célokra 
való hasznosítása miatt nem maradhatott. Előbbi épülete ipari tanuló otthon, utóbbi kollégium lett (tatarozás 
alatt), ekképpen ott nem látták szavatolva az értékes gyűjtemények megmaradását, sem a zárolt állapotukat. A 
Notre Dame rendházban 6000, a Szociális Missziós Nővéreknél mintegy 5000 kötetet tettek ki a gyűjtemények. 
(Utóbb kiderült, hogy a karmeliták és a Szociális Misszió köteteit Litványi csak hallomásból írta le.) Az irgal-
mas rend 3000 kötetes gyűjteménye a könyvekbe kötött levéltári iratanyagot is magába foglalta. Augusztusban 
egy hosszú leiratban még kérvényezték a máriagyűdi és a siklósi rendházak könyveinek begyűjtését is. Az e hó 
26-i jelentés szerint az összes anyag egyesítését a jezsuiták tágas könyvtárában képzelték el a Pius templomban 
(ezt később a Pedagógiai Főiskola tanulószobának igényelte), de előtte egy válogató bizottság tagjai (Csorba 
Győző, könyvtáros (Városi Könyvtár) és Gálos László püspöki könyvtárőr, teológiatanár) a teológiai anyagot 
leválasztották, és átadták a püspökségnek. Litványit hamarosan – valószínűleg ezzel kapcsolatos munkája mi-
att is [egy névtelen feljelentés következtében] eltávolították a könyvtárból.
94 Az ott fellelhető könyvek provenienciájának vizsgálatát a több tulajdonost is megjáró kötetek bonyolítják. 
Ezúton köszönöm Kapronczay Katalinnak, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár könyvtári osz-
tályvezetőjének az értékes információkat és a képeket.
95 A ciszterek könyvtára mellett a ciszterci-rend Nagy Lajos Főgimnázium ifjúsági könyvtárának darabjai is 
megtalálhatók a mai állományban.
96 Bertók 1974, 51–52.
97 Várkonyi 1976, 195–196. 
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15. sz. kép: A Szent Mór Kollégium könyvtára (1931)98

A Szent Mór Kollégium (Maurinum) Könyvtára
Fitz József által ráosztott munkaköri feladatként 1931 elejétől Várkonyi Nándor a 
Vargha Damján ciszterci szerzetes irodalomtörténész, bölcsészprofesszor (1873–1956) 
által alapított Szent Mór Kollégium hatalmas könyvtárának (15. sz. kép) katalógusát99 
készítette el. A kezdetben 5775 művet számláló, mintegy 10.000 kötetes könyvállomány 
majd duplájára bővült, így feldolgozásához hallgatói és prefektusi segítséget (Balogh Fe-
renc, Babics András, Proszka Gyula) is kapott. Ám a munka igencsak lassan haladt a se-
géderők gyakorlatlansága, folyamatos változása, valamint a hibák utólagos javítása miatt. 
Ekképpen a munkálatok egészen az 1933/34-es tanévig elhúzódtak.

Várkonyi maga is csodálkozott a nagy mennyiségű könyvanyag rövid időn belüli 
felállításán: egyben tisztában is volt, hogy nem egy tervszerűen létrehozott gyűjtemény-
nyel fog dolgozni, hanem javarészt alkalmi vételek és adományok révén idekerült színes 
egyveleggel. 

Az alapállomány jó részét „könyvtárhulladék”-ként definiálták a korszakban, hi-
szen olyan jellegű, elavult munkákat, sorozatokat, folyóiratszámokat tartalmazott, 
amelyeket csak a lelkiismeretes könyvgyűjtő nem dob ki, hanem inkább elajándékoz. 
A kollégium bibliotékája sok más mellett neves tudósok hagyatékaival is kiegészült, 
amelyekben nem kis számmal kuriózumok is voltak: így – csak, hogy a legnagyob-
bakat említsük meg – a Gyöngyösi István-kutató irodalomtörténész, Badics Ferenc

98 Fotóalbum 1930 k. – a Csorba Győző Könyvtár tulajdona.
99 A Szent Mór Kollégiumnak volt egy külön tankönyv-könyvtára a fennmaradt duplumkötetekből, amely a 
szegény sorsú diákok tankönyvi ellátását segítendő jött létre.
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 16. sz. kép: A Maurinum könyvtárának bélyegzői és hivatali pecsétje100

(1854–1939),101 a szintén irodalomtudós, Riedl Frigyes (1855–1921), továbbá a pedagó-
gus, fi zikus és az Eötvös Kollégium alapítója, Bartoniek Géza (1854–1930) kötetei voltak 
megtalálhatók benne. A Riedl-hagyaték is a Bartoniek-család felajánlásából kerülhetett 
Pécsre. Jelentős adományt kapott a gyűjtemény – valószínűleg a tag Vargha Damján révén 
– a Magyar Tudományos Akadémiától és a Műegyetemi Olvasókörtől is (16. sz. kép). Ezek 
mellett közkönyvtárak duplumpéldányai is kiegészítették az alapállományt, amelynek je-
lentős részét az irodalomtörténeti és szépirodalmi kötetek tették ki, emellett a jogtudo-
mány klasszikus művei, valamint a történettudományi munkák száma volt magas. Meg-
találhatók voltak benne a természettudomány népszerűsítő könyvsorozatainak kötetei is. 
Csekélyebb számban fi lozófi ai és vallástudományi munkák is színesítették az állományt. 
A kollégium egyetemi hallgatóinak igényei a későbbi gyarapodás irányát jelentősen meg-
szabták, ekképpen átalakítva a tematikai arányokat.102 A könyvtárnak mintegy 10.000 fo-
lyóiratszám volt az állományában, amelynek analitikus (cikk-repertórium) feltárását is 
tervezték. Párhuzamosan készültek a hiány-, a duplum- vagy fölöspéldányjegyzékek is. A 
gyűjtemény hiányait pótolandó később ezek tervszerű kiegészítését is megtették, ezáltal 
minél hasznosabb és használhatóbb kollégiumi könyvtár kerekedett az összehordott 
gyűjteményekből. Várkonyi – igazgatói engedéllyel – folyamatosan gyűjtötte az egyetemi 
könyvtárba beérkezett duplumokat a Maurinum könyvtára számára.

100 Mai feldolgozottság mellett 61 műben szerepel a Szent Mór Kollégium könyvtárának pecsétje, megjegyzendő, 
hogy csak az 1851 előtti kötetek feldolgozásánál rögzítették a possessor-bejegyzések és a bélyegzőnyomatok.
101 596 mű, 709 kötetben. PTE EL VIII.108. 36.d. Diákjóléti Intézetek iratai – Szent Mór Kollégium, Vegyes 
iratok (1925–1926) – Dr. Badics Ferenc akadémiai t tag könyvtárának régi magyar költői, nyelvészeti, esztétikai 
és irodalomtörténeti részéből eladásra kerülő munkák jegyzéke (saját kezű).
102 Várkonyi 1931, 1.; Várkonyi 1976, 196–197.
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Várkonyi 643 viaszlapról 92.960 címkartont készített, melyből 11.580 betűrendes (fő- 
és utaló), és 5775 szakkartont visszatartottak a központi katalógus számára.103 Még öt 
másik katalógusba (egy három példányban készült betű-, továbbá egy szak-, egy cím-
rendes, egy helyrajzi és egy tartalék-katalógus) foglalták az állomány anyagának leírását. 
A katalogizálás rendben tartása érdekében két regiszterrel is (sorozati és szakregiszter) 
kiegészült. Ez volt Várkonyi hivatali feladatai közül a legnagyobb gyűjteményrendszerező 
munkája, amelynek pontos dokumentációja fennmaradt a PTE Egyetemi Levéltárban, 
valamint első évének összefoglalása részletesen nyomtatásban is megjelent a Közlemé-
nyek a pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtárából 2. számában.104 Munkáját sokszor 
a hivatali idején túl is teljesítette, így honoráriumot (több száz pengő) is kapott érte, ezért 
ismét mellékkereseti lehetőség lett számára a könyvtár katalogizálása.

A Szent Mór Kollégiumot 1948-ban államosították, és 1951 után a különvált Pécsi 
Orvostudományi Egyetem diákszállója lett. A könyvtár jó része közvetlenül az 1948-ban 
megalapított Pécsi Állami Tanárképző/Pedagógiai Főiskola könyvtárába került: azt nem 
tudjuk, hogy válogattak-e belőle, de az autopszia alapján, szúrópróbaszerűen megtekin-
tett kötetek ezt támasztják alá. (Különösen az i/I. (magyar szépirodalom), az i/VII (külföl-
di szépirodalom), az i/VIII (irodalomtörténet), valamint a H (történelem) raktári jelzeten 
levő kötetek között.) Ezt támasztja alá Bertók László könyvtártörténeti írása is.105 A Szent 
Mór Kollégium könyvtárának történetét, gyarapodását, tematikai összetételét Várkonyi 
jelentéseiből, visszaemlékezéséből ismerjük.

A Tóth Lajos Könyvtár106

Az intézeti könyvtárak feldolgozásának sorát az orvoskari gyűjtemény zárta. A 8000 
kötetes (a folyóiratok nélküli könyvállomány) Tóth Lajos Könyvtárat Pekár Mihály 
orvosprofesszor állította fel a pécsi egyetem Orvostudományi Kara számára az 1925/26-
os tanévben, „orvostermészettudományi könyvtár” alapítása céljából.107 A bibliotéka több 
kisebb-nagyobb magángyűjteményből tevődött össze, de alapállományát tekintve Tóth 
Lajos (1856–1926) orvos-államtitkár megvásárolt könyvtárát, valamint id. Szily Kálmán 
(1838–1924) tudománytörténész könyvhagyatékát foglalta magába.108 Ezeknek köszön-
hetően a könyvgyűjtemény az orvostudomány és a természettudomány kötetei mellett 
történelem, irodalom és társadalomtudomány tárgykörből is tartalmazott szép számmal 
köteteket. Pekár szívügyének tekintette a „szakkönyvtár” fejlesztését, így saját intézete, az 
Élettani Intézet (Rákóczi út 80. szám) alagsori helyiségeiből kettőt felajánlott a könyvek 

103 Fitz 1934, 20–21.
104 Várkonyi írása: Várkonyi 1931.
105 Bertók 1974, 51–52. A korábbi tulajdonbélyegzők vizsgálatával ennek teljes bizonyosságát lehetne adni, 
ám ehhez a teljes pécsi egyetemi könyvtári hálózat állományának feldolgozásánál fel kellene venni a korábbi 
tulajdonosok neveit. A köteteket a főiskola könyvtárában 1950 és 1960 között átleltározták, és tudományte-
rületek, majd szerzőnevek szerint rendszerezték. Itt köszönjük meg Turcsics Annamáriának és Magyar Mar-
gitnak, a Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Szakkönyvtár két munkatársának, 
valamint dr. Kereszturi József nyugalmazott könyvtárigazgatónak a segítségét.
106 Schmelczer-Pohánka 2016b.
107 Ódorné Gracza 2001, 39.
108 A gyűjtemény állományából a POTE Könyvtárának megalakulásával az 1851 előtti köteteket (kivéve 
az orvostudományi témájúakat) visszatartották a Központi Könyvtárban. Ma 632 cím található Szily-
könyvtárából: ennek egy része a Pekár-könyvtárban, másik része (az 1851 előtti anyag) a Központi Könyvtár 
állományában lelhető fel. Benne a pecsét: Nagyszigeti Id. Szily Kálmán (1838–1924) Könyvtára.
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raktározására109 és egy olvasóterem berendezésére. 
1942-ben bekövetkezett haláláig gondos „gazdája” 
volt a bibliotékának.

A könyvtár feldolgozását még Fitz József igazga-
tósága idején, 1934 őszére tervezték, de a munkát 
csak 1935 júniusában tudta megkezdeni Várkonyi, 
és segítséggel is csak 1938-ra fejezte be. A munká-
latok befejezéséről 1938. június 15-én egy hat olda-
las hivatalos jelentést is készített.110 Ahogy a Pergő 
években leírta, neki kellett kezdetben még Fitz Jó-
zsef jóváhagyásával, „szabadon és nagy passzióval” 
a katalogizálás (folyóirat-állomány nélkül) mellett 
a Tóth Lajos emlékkönyvtár raktári állványzatait, 
valamint a csatlakozó olvasótermet, katalógusszek-
rényeket, bútorzatot kiszámítania, megterveznie.111 
Öt önálló, kétoldalú és három fal menti, mozgatható polctávolságú állványon,112 nagyság 
szerint rendszerezve helyezte el az állományt. Emellett egy nagyobb és egy kisebb létra, egy 
szék került a raktárba. A leendő olvasóteremben egy 84 fiókos katalógusszekrény került, 
amelyben mintegy 84.000 cédula fér el, továbbá három üveges szekrény, kettő 2,5 méter 
magas könyvállvány, íróasztal, írógép, fogas, mosdókagyló, két olvasói asztal, székekkel és 
egy dobogó a könyvtári felügyelőnek.

Öt hónapos munkával – 1935 júniusa és októbere között – Hopp Irén segítségével 
a 209 polcfolyóméternyi anyag raktárát állították fel. Ezután kezdődhetett a katalogizá-
lás, amelyben az 1936/37-es tanévtől Ditrói Irén segítette Várkonyi munkáját. Eredetileg 
ötféle katalógus elkészítését tervezték: 1/ Fehér: a betűrendes; 2/ Sárga: címszavas; 3/ Kék: 
szakrendi; 4/ Rózsaszínű: helyrajzi; 5/ Zöld: adományozók. Utalókkal együtt ez 6–8 cé-
dula elkészítését is jelentette egy-egy műről. Ám az állomány nagysága nem kívánt meg 
ennyire összetett feldolgozást, továbbá igencsak lassan tudtak haladni. 1936. december 
végén Pekár Mihály az egyetemi könyvtár igazgatójával, Domanovszky Ákossal egyetér-
tésben a betűrendes és a szakkatalógusra korlátozta a feldolgozási munkákat, a későbbi 
kiegészítés reményében: ekképpen a hatcédulás rendszerből csak kettőt tudtak ez idő alatt 
elkészíteni.113 A művek száma: 8405 volt, 10.215 kötetben, ami összesen 28.478 kartonlap 
elkészítését jelentette (szakkatalógus, utalók, használaton kívüli katalógusok cédulái). A 
közel 10 polcfolyóméternyi fólió-anyagról az elhelyezés nehézsége miatt külön jegyzék 

109 747 m alapterületű, 3,5 méteres belmagasságú helyiség. Almanach 1938, 66.
110 PTE EL VIII.114. 88/1944–45. Benne: Jelentés Méltóságos Dr. Pekár Mihály egyet. nyilv. tanár urhoz az Erzsé-
bet Tudomány-Egyetem Tóth Lajos-könyvtárának felállításáról és katalogizálásáról. 6 p.
111 Várkonyi 1976, 197. A gyűjtemény lett az 1960-ban megalakult Pécsi Orvostudományi Egyetem szakbibli-
otékájának egyik alapgyűjteménye. Mára a politikai megtizedelések után állománya szétszórva a Pekár Mihály 
Orvos- és Élettudományi Szakkönyvtárban, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Központi Könyvtá-
rában (régi könyves anyaga a Történeti Gyűjtemények Osztályán) és a Csorba Győző Könyvtárban találhatók.
112 550 polcfolyóméternyi (kb. 22.000 kötet) anyagot helyezett el.
113 Fitz 1934, 20–21. Ezúton köszönöm dr. Gracza Tündének, a Pekár Mihály Orvos- és Élettudományi 
Szakkönyvtár vezetőjének a Tóth Lajos Könyvtárral és a POTE Könyvtárral kapcsolatos hasznos információit. 
A Tóth Lajos-gyűjtemény összefoglaló története Gracza Tünde írása: http://lib.pte.hu/aok/toth-lajos-
gyujtemeny (Letöltés: 2016. június 20.); Gracza 2001.

17. sz. kép: A Tóth Lajos Könyvtár 
pecsétje
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készült.114 Valószínűleg ekkor került bele a kötetekbe a „A Pécsi M. Kir. Erzsébet Tudo-
mány Egyetem. Tóth Lajos Könyvtára 1926” feliratú pecsét.115

A könyvgyűjteményt Lissák Kálmán javaslatára az Orvostudományi Kar 1945. júni-
usi javaslata alapján letétbe helyezte az egyetemi könyvtárba. Ekkorra az állomány már 
15.000 kötetesre gyarapodott.116 Az Egyetemi Könyvtárban átleltározták az anyagot, és 
a köteteket 80.000–100.000-es gépszámokkal látták el. A gyűjteményt 1964 szeptembe-
rében adta át, illetve vissza a Pécsi Egyetemi Könyvtár a Pécsi Orvostudományi Egye-
tem (POTE) Központi Könyvtárának időszerű voltára és helyhiányra hivatkozva, ahol 
„megtűrt gyűjteményként foglalt helyet” csaknem 40 évig. Akkor Ódorné Gracza Tünde 
könyvtárigazgató kezdeményezésére megkezdődhetett a szenespincéből felmentett állo-
mány szakszerű, minden részletre kitérő (ld. possessor-bejegyzések és bélyegzőnyoma-
tok) feldolgozása.117

A Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Könyvtára
Nyugdíjba vonulása után szerződéssel 1961. május 16. és július 15., valamint szeptember 
1. és 1962. március 31. között a POTE Könyvtárában „félnapos nyugmelót” kapott Ru-
zsásné Faluhelyi Veronika igazgatótól, egykori közvetlen kolléganőjétől. A közel 30.000 
kötetes állomány betűrendes és szakkatalógusának elkészítését vállalta fel. A munkát 
természetesen nem egyedül végezte, hanem a könyvtár munkatársaival. Munkájáért 500 
forint juttatást kapott havonta.118

A Janus Pannonius Múzeum könyvtárai
1962. június 15-én Várkonyi Papp László múzeumigazgató (1961–1964) felkérésére 
megkezdte a Janus Pannonius Múzeum régészeti, néprajzi, művészettörténeti, helytör-
téneti és természettudományi osztályán található könyvtárak rendezését, a folyamatos 
gyarapodások feldolgozását. Itt hasonlóan a POTE Könyvtárhoz, félnapos munkaként, 
„félfoglalkozású, állományon kívül minőségben” dolgozott.119 „Az 1962. év folyamán – 
dr. Várkonyi Nándor munkája révén – megkezdtük a könyvtár bibliográfiai követelmé-
nyeinek megfelelő feldolgozását.” – állt a múzeum 1962-es éves jelentésében.120 Eleinte 
juttatás nélkül, majd havi 400–500 forint bérért végezte feladatait. 1969. január 31-én 
járt le a szerződése.121

1964-ben Dankó Imre újonnan kinevezett igazgató (1964–1969) az addigi szakcso-
porti rendszert szakmai osztályokká alakította át, és ezzel létrejöttek a Janus Pannoni-
us Múzeum természettudományi, régészeti, néprajzi, helytörténeti és művészettörténeti 

114 Gracza Tünde közlése.
115 Schmelczer-Pohánka 2016, 29.
116 PTE EL Orvoskari Jegyzőkönyv 1944/45. tanév tizedik rendes ülése (1945. jún. 26.) – Indítványok – 22. 
Javaslat a kar Tóth Lajos Könyvtárának az Egyetemi Könyvtárban történő áthelyezésére; PTE EL VIII.114. 
88/1944–45. Benne: 523/1944-45. számú átirat Entz Béla dékántól (1945. júl. 19.).
117 PTE EL VIII.114. J-59/1964. Dr. Fényes Miklós levele dr. Ruzsás Lajosnénak (Pécs, 1964. jún. 26.); Ódorné 
Gracza 2001, 37.
118 Várkonyi Nándor munkakönyve – családi hagyaték; Várkonyi 1976, 198. Ezúton köszönjük meg Gracza 
Tünde segítségét a hajdani POTE Könyvtár leltárlapjainak vizsgálatával kapcsolatban.
119 BMM 1964, 376.
120 BMM 1962, 389. Ekkor a könyvtár állománya: 5869 kötet könyv és 2841 kötet folyóirat, gyarapodás: 751 
könyv és 595 kötet folyóirat.
121 Várkonyi Nándor munkakönyve – családi hagyaték; Várkonyi 1976, 198.
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osztályai. Ezek elkülönített szakkönyvtárainak összessége ekkor 11.060 kötetet tett ki. Fel-
ügyelője Kiss Attila régész, munkatársa pedig Várkonyi Nándor volt.122

Romváry Ferenc, a Művészettörténeti Osztály akkor kinevezett vezetője így emlékszik 
vissza készülő önéletrajzi írásában Várkonyi múzeumi munkájára: „Várkonyi Nándort, a 
híres-nevezetes tudóst, a Sziriat oszlopai szerzőjét 1964-ben nagyképűen szólva, úgymond 
beosztott munkatársként tisztelhettem. Ugyanis a hatvanas években szokásos, ún. négyszáz 
forintos nyugdíj melletti alkalmazás keretében a művészeti könyvtár revíziós leltározását 
végezte. Beszélgettünk, általában ő inkább csak kérdezett. Utólag is úgy érzem, felvetéseivel 
az őt foglalkoztató témákat egy fiatalember szűrőjén át szondázta, az élet nagy kérdéseit 
feszegette. Én a felvetések és az azokra adandó válaszok révén sok tapasztalatra tettem szert. 
Ma is sorjáznak azon gondolatcsírák, amiket kicsiholt akkor belőlem.”123 „Nándi bácsi” jó 
öreg könyvtárosi gyakorlat szerint a leltározás alkalmával a színes művészettörténeti-
képzőművészeti albumok, katalógusok könyvborítóit leszedve a kötetekről, kidobta. 
Romváry Ferenc kétségbeesve szedte ki a szemetes kosárból a szebbnél szebb borítókat. 
Várkonyi ezt látva, és megértve azok fontosságát, azt követően meghagyta azokat a feldol-
gozás után is a köteteken.124 Az 1980-as években a szakkönyvtárakat újraleltározták,125 de 
valószínű, hogy a korábbi katalógusokat/leltárakat ehhez felhasználták.

Nem tudjuk, hogy kéziratos lajstrom, vagy leltárkönyv készült-e a múzeum egyes 
osztályainak könyvállományáról, de egy bizonyos: a Janus Pannonius Múzeum mai osz-
tályain fellelhető szakkönyvtárak „magja” magán viseli Várkonyi Nándor könyvtárosi 
szakértelmét. Valószínűsítjük, hogy a katalogizálás mellett a legnagyobb feladata a tudo-
mányterületek szerinti szétosztásban valósult meg.

A könyvtárakhoz fűződő, életre szóló kapcsolatát ekképpen jellemezte: „Ha meg-
számolom mindeme könyvtárakat, és hozzáveszem a magam szerény, körülbelül négyezer 
kötetnyi gyűjteményét, kereken egy tucat könyvtár könyvei mentek át a kezemen, éspedig 
– az Egyetemi s az Orvostudományi kivételével – minden egyes darabjuk. Summa sum-
marum: gondolom mégis jobb volt, hogy könyvtárosnak mentem, nem újságírónak vagy 
numizmatának.”126 Várkonyi hatalmas könyvtárfeltáró munkája – az egyetemi könyvtári 
feldolgozásait leszámítandó – szinte a feledésbe merült, hiszen a politikai-ideológiai vál-
tozások miatt a bibliotékákat elköltöztették, átadták más gyűjteménynek, szétosztották, 
központilag újra elosztották. A gyűjteményt csak aktuálisan a Várkonyi által feldolgozott 
időszakra lehetne rekonstruálni, ám az ehhez használható könyvtári katalógusok, lajst-
romok nem maradtak fenn.

Várkonyi Nándor emlékezete az egyetemi könyvtárban

1996-ban, Várkonyi Nándor születésének centenáriumán a város közgyűjteményei tisz-
telettel emlékeztek meg Várkonyi Nándorról. A nevét viselő városi könyvtárban emlékü-
lést szerveztek, amelynek előadásait tanulmánykötet formában meg is jelentették.127 1996. 

122 BMM 1964, 376; B. Horváth – Huszár 2004, 38.
123 Romváry 2017, 22–23.
124 Romváry Ferenc szíves közlése, amelyet ezúton is köszönünk.
125 Vörös Huba közlése.
126 Várkonyi 1976, 198–199.
127 Bebessi 1997a.
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19–20. sz. kép: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár épülete és a Várkonyi-emlékszoba a Csorba Győző 
Könyvtár Belvárosi Könyvtárában128

október 7-én a Janus Pannonius Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Szepesy Ignác utca 
3. számú épületében, Várkonyi Nándor hajdani munkaszobája mellett emléktábla-avatásra 
került sor. Az ötletadó Mezey Katalin, a Széphalom Könyvműhely vezetője, a Várkonyi-
életműkiadás gondozója volt. A márványtábla elhelyezését az egyetem rektora – Barako-
nyi Károly – mellett a Magyar Írószövetség, az Írók Szakszervezete, a Városvédő Egyesület 
és a pécsi könyvtárak is támogatták. A könyvtári előkészületeket Sonnevend Péter akkori 
könyvtárigazgató és Boda Miklósné Szepes Zsuzsanna könyvtáros segítették (18. sz. kép).

128 Forrás: http://www.csgyk.hu/varkonyi-nandor-emlekszoba/; http://www.csgyk.hu/40-eve-hunyt-el-varko-
nyi-nandor-kiallitas/ (Letöltés: 2016. június 25.)

18. sz. kép: Várkonyi Nándor emléktáblája a pécsi egyetemi könyvtár Szepesy utca 3. számú 
épületében (a szerző felvétele)
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Várkonyi Nándor nevét ma Pécsett, a Kertvárosban egy utca,129 az 1981. május 19-tól 
megnyitott, Nagy Jenő utcai (24-es szám), hajdani városi könyvtár új, legnagyobb fiók-
könyvtára,130 valamint a Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Könyvtárában (Király utca 
19.) 2012. május 16-a óta egy bútoraival, könyveivel és emléktárgyaival berendezett em-
lékszoba131 őrzi (19–20. sz. kép).

A pécsi egyetemen végzett oktatási és könyvtárosi feladatai sokban hozzájárultak 
irodalmi-kultúrtörténeti munkásságának megalapozásához és kiteljesedéséhez. Jelentős 
a város különböző gyűjteményeiben végzett katalogizálási-rendszerezési tevékenysége 
(az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára, a Szent Mór Kollégium Könyvtára, a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Könyvtára, a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar 
Nyelvészeti Intézetének könyvtára, az Irgalmas rend könyvtára, a Janus Pannonius Múze-
um könyvgyűjteményei), amelyek révén Várkonyi Nándor beírta magát Pécs 20. századi 
könyvtártörténetében is.

Az egyetemi doktorátus és magántanársága

Várkonyi napidíjas könyvtárosként igen nehezen tudta eltartani a családját, így számos 
mellékkeresettel kellett kiegészítenie jövedelmét: lektorálásokat vállalt a Danubia Kiadó-
nál, fordított, könyvtárakat rendezett és publikált is. De tudomásunk van arról, hogy sok 
esetben kényszerült segélyt, kamatmentes kölcsönt vagy fizetéselőleget kérni az egyetem 
vezetésétől.132 A bérén kívül az egyetemen kedvezményes tisztviselői szövetre, vászonra 
és cipőre is jogosult volt, amelyet időszakonként megigényelhetett.133

Egyetlen kitörési lehetőségnek az egyetemi pálya tűnt számára. Természetesen azzal 
tisztában volt, hogy egyetemi katedrát süketsége miatt nem kaphat, de rendkívüli tanári 
kinevezést, heti 5 óra megtartásának kötelezettségével igen. Ehhez azonban le kellett ten-
nie a doktorátust és magántanári kinevezést kellett szereznie.

Az első lépés megtételéhez támogatójához, Thienemann Tivadar bölcsészprofesszorhoz 
fordult: „A doktorátus kutyakötelességes minimum. Megvallom, egy vasam sincs. Mert tud-
nod kell, a házasságom annyit jelent, hogy egy koldustarisznyából lett kettő.”134 Nem sokkal 
ezután Thienemann utasította Várkonyit, hogy jelenjen meg fő tárgyként magyar, mellék-
tárgyként pedig francia és német irodalomból a vizsgán. A vizsgabizottság tagjai Birkás 
Géza, Thienemann Tivadar és Tolnai Vilmos lemondtak a vizsgadíjról a Questura pedig 
elengedte az egyetemi díjakat. Doktori értekezést nem írt, helyette a Modern magyar iroda-
lom és egyéb már nyomtatásban megjelent tudományos munkájának jegyzékét nyújtotta be. 

Tolnai Vilmos ekképpen írt jelentésében a könyvéről: „Maga az a könyv sokszorosan 
felülmúlja bármely doktori értekezés terjedelmét, akármelyik fejezete is el volna fogadható, 
mint értékes doktori értekezés.”135 Az 1929. március 19-i, délután ötkor kezdődő vizsga 

129 1977 decemberében nevezték el az új lakótelep utcáját róla.
130 A névadást Bertók László kezdeményezte. Születésének 85. évfordulóján nevezték el róla az intézményt. 
Bertók 1984, 38.
131 http://www.varkonyinandor.hu/?modul=galeria&a=98711 (Letöltés: 2016. június 16.)
132 PTE EL VIII.114. 1/1930–31, 55/1930–31, 130/1930–31, 71/1935–36, 88/1935–36.
133 PTE EL VIII.114. 107/1924–25.
134 Várkonyi 1976, 334.
135 PTE EL VIII.107b. 3d. 170/1928–29. – Várkonyi Nándor kérelme doktori szigorlatra bocsátás iránt. Tolnai 
Vilmos: Jelentés Várkonyi Nándor doktori szigorlatra bocsátás iránt benyújtott kérelméről.
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21–22. sz. kép: A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem épülete (Rákóczi út 80.) és  
Várkonyi Nándor bölcsészdoktori oklevele a Bölcsészdoktorok Albumában136

 
végül fesztelen beszélgetésben telt a 20. század eleji irodalom értékeléséről, így Babits 
Mihály, Ady Endre, Molnár Ferenc munkásságáról, a modern francia líráról, valamint 
Friedrich Nietzsche és Thomas Mann szerepvállalásairól. A szigorlat summa cum laude 
minősítéssel zárult.137 Egyúttal biztosították arról, hogy három év elteltével a magántanári 
képesítés megszerzésének sem lesz akadálya. Így végül 1929-ben doktorált az Erzsébet 
Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Karán. Körültekintő és 
emberséges tanárai, hogy süketsége ne feszélyezze, egyedül avatták fel, a teljes ceremónia 
megtartásával a kis tanácsteremben. Tapintatukat Várkonyi messzemenőkig nagyra érté-
kelte (21–22. sz. kép).138

Kutatásaihoz több esetben is pályázott ösztöndíjakra: így 1929 nyarán egy 1000 pen-
gő összegű belföldi ösztöndíjat nyert el (a bölcsészkarról Tolnai Vilmos támogatásával) 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól „összehasonlító irodalmi tanulmányokra.”139 
1931-ben is pályázott és kapott egy igazolást, miszerint „süketsége hivatalos munkáiban és 

136 PTE EL VIII.107b. 3d. – Bölcsészdoktorok Albuma I. kötet.
137 PTE EL VIII.107 b. 3d. 170/1928–29. – Várkonyi Nándor kérelme doktori szigorlatra bocsátás iránt. Jegyző-
könyv. A doktori oklevelének száma: 1938/1928–29. R. sz. (1929. márc. 20.) Forrás: PTE EL VIII.114. – Szol-
gálati és minősítési táblázatok, PTE EL VIII.102. 1/124 – Szolgálati és minősítési táblázatok (családi hagyaték).
138 Várkonyi 1976, 334–335.
139 PTE EL BNYTK 1928/29. tanév hetedik rendes ülés (1929. ápr. 18.); PTE EL VIII.114. 396/1928–29 (Pécs, 
1929. júl. 17.), VKM 470-53/58-1929. (Budapest, 1929, júl. 4.).
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könyvtári tanulmányaiban nem gátolja.”140 1935 októberében nagyobb olaszországi tanul-
mányutat tett.141 Kollégáival, barátaival ún. „beszélgető füzetekkel” tartotta a kapcsolatot 
(23. sz. kép). A szerencsésebbekkel – így pl. Ruzsásné Faluhelyi Veronika – szájról olvasva 
is tudott beszélgetni.142

A magántanárság megszerzése sem ment egyszerűen. Várkonyi bíztatást várt volna az 
ígéretet tevő Thienemanntól, ám azt a három év leteltével sem kapott. Mire ismét felke-
reste, úgy érezte, az irodalomtörténész-professzor már nem támogatja, így faképnél hagy-
ta. Később kiderült, hogy mindez egy jól átgondolt diplomáciai lépés volt „az egyetem 
bonyodalmas érdekharcában”, hogy kellőképpen elő tudják készíteni a „terepet” Várko-
nyi habilitációjára.143 A Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar VI. rendes ülésén, 
1935. február 26-án a kari tanács hat szavazattal (két üres) a magántanári próbatételre 

140 PTE EL VIII.114. 186/1930–31. (Pécs, 1931. február 21.).
141 PTE EL VIII.107b. 3d. 313/1934–35.
142 Hajdú 2016, 129.
143 Várkonyi 1976, 339–340.

23. sz. kép: Várkonyi Nándor Kodolányi Jánoshoz írt „beszélgető füzetének” egy lapja 
(családi hagyaték)
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bocsátotta, majd május 22-i, VIII. rendes ülésén a 8 szavazatból 7 igennel (egy üres) a ta-
gok megszavazták, hogy elengedik Várkonyinak a kollokviumok letételét, és rögtön pró-
baelőadásra (Az összehasonlító irodalomtörténeti kutatás elvi alapjai) bocsátják.144 Végül 
Tolnai és Birkás professzorok pártfogása mellett, hat évre a doktorátus megszerzése után 
1935. augusztus 22-én kapta meg Várkonyi a magántanári kinevezését a bölcsészkaron, 
Az ujabb magyar irodalom és külföldi irodalmak összefüggései tárgykörből. Birkás nemze-
déke egyik legtehetségesebb és legképzettebb tagjaként jellemezte.145

Ezután rendszeres előadó volt a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi, majd egy 
rövid ideig, 1941-től 1945-ig a Jogtudományi Karon146 is. Az 1935/36-os szemeszterben 
szerették volna, ha már tanít, de egy olaszországi tanulmányút miatt ezt nem tudta el-
vállalni, csak novembertől, de ezt a tanrend nem jegyzi. Az 1935/36-os tanév második 
felétől két meghirdetett kurzusa volt: az Újabb magyar irodalom összefüggései a külföldi 
irodalmakkal,147 heti két órában, és az Irodalomtörténeti gyakorlatok heti egy órában.148 
1935 végén felkérték Az elszakított magyar területek magyar irodalomtörténete149 című óra 
megtartására, amelyet először 1937/38-as tanév második félévében hirdettek meg.150 Ek-
kor még két új tanórája lett az előző kettő helyett: A magyar irodalom a XX. században és 
a külföldi irodalmak, valamint A magyar és európai regény címmel, ez utóbbi csak ebben 
a félévben.151 Az 1939/40-es tanévtől az 1940/41-es első félévéig A XX. század irodalma 
és Irodalomtörténeti gyakorlatok, illetve Újabbkori magyar irodalom (amely a kar kérésére 
nem csak XX. századi irodalomtörténetet takart)152 címmel tartott előadást, előbbit heti 
két, utóbbit heti egy órában a Magyar Irodalomtörténeti Intézet keretein belül.153 

1941 tavaszán Várkonyi átminősítési kérelemmel fordult a Jog- és Államtudományi 
Kar dékánjához.154 Számos szünetelő bölcsészkari magántanárnak ugyanis lehetősége 
volt szaktárgyából továbbra is előadásokat tartani, amennyiben, „venia legendije olyan 
tudományszakra vonatkozik, amely a jog- és államtudományi karon, illetőleg az orvostu-
dományi karon megfelelő átképesítő eljárással”155 átvehető. Az értékesnek és szükségesnek 
vélt óráira hivatkozva Vargha Damján igyekezett közbenjárni átképesítése megvalósulá-

144 A próbaelőadásra 1935. június 13-án (csütörtök) délután háromnegyed egykor került sor a II. számú 
tanteremben. PTE EL BNYTK 1934/35. tanév hatodik rendes ülés (1935. február 26.); PTE EL BNYTK 
1934/35. tanév nyolcadik rendes ülés (1935. máj. 22.) 2. pont; PTE EL VIII.107b. 3d. 147/1934–35 – Vargha 
Damján: Dr. Várkonyi Nándor egyetemi könyvtári segédtisztjének magántanári habilitációja alapjául szolgáló 
szakvélemény.
145 VKM 26.484-1935. IV. szám (Budapest, 1935. aug. 19.) Hivatkozási szám 1819-1935.; PTE EL VIII.107b. 
3d. 318/1940–41 [PTE EL VIII.107e. 20d. 147/1928–29] – Dr. Vargha Damján előadói jelentése dr. Várkonyi 
Nándor bölcsész magántanárnak a jogi karra való átminősítése tárgyában (PTE EL VIII.104a.1940/41. tanév 
ötödik rendes ülés (1941. jan. 23.); Ld. még IT 1935.
146 PTE EL VIII.104b. 318-4/1940–41. (Pécs, 1941. márc. 19.).
147 Az óra későbbi címváltozata: Irodalomtörténeti összefüggések.
148 PTE EL VIII.107b. 3d. 313/1934–35; Tanrend 1935/36, II. 42.; Tanrend 1936/3, I. 44.; Tanrend 1936/37, 
II. 43.; Tanrend 1937/38, I. 45.
149 Az óra későbbi címváltozatai: Elszakított irodalom; Az elszakított területek magyar irodalma.
150 PTE EL Egyetemi Tanács 1937/38. tanév harmadik rendes ülése (1937. nov. 24.); PTE EL BNYTK 1937/38. 
tanév harmadik rendes ülése (1937. nov. 10.) 5. pont; Tanrend 1937/38, II. 44.
151 Tanrend 1937/38, II. 44.; Tanrend 1938/39, I. 45.; Tanrend 1938/39, II. 44.
152 PTE EL BNYTK 1937/38. tanév nyolcadik rendes ülése (1938. ápr. 25.) 8. pont.
153 Tanrend 1939/40, I. 45.; Tanrend 1939/40, II. 43.; Tanrend 1940/41, I. 46.
154 PTE EL Egyetemi Tanács 1940/41. tanév hetedik rendes ülése (1941. márc. 12.); PTE EL VIII.104b. 318-
4/1940–41. (Pécs, 1941. márc. 19.).
155 PTE EL VIII.104b. 318-4/1940–41. (Pécs, 1941. márc. 19.).
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sában. Ám olyan komoly nyilatkozatokat kellett tennie családja származásával és egyéb 
elvi kérdésekkel kapcsolatban, hogy – az egyetem magasabb érdekeinek figyelembe vé-
telére hivatkozva – 1941 márciusában kérvényét visszavonta.156 Az 1941/42. tanév első 
félévétől 1944/45-ig pedig Várkonyi a hallgatásra ajánlott tárgyak között mégis kínált 
előadást Történetbölcselet és irodalomszemlélet (heti 1 óra), A modern magyar irodalom 
szociális problémái (heti 1 óra), az 1942/43-as tanév első szemeszterétől pedig Az újabb 
magyar irodalom és a külföldi irodalmak (heti 2 óra) címmel.157 Az 1945/46-os tanév első 
szemeszterében hirdetett ugyan előadást, de ezeket egy jogászhallgató sem vette fel: va-
lószínűleg a karon itt fejeződött be oktatási tevékenysége, mert további adatot nem talál-
tunk.158 Így Várkonyi oktatási tevékenysége ekkor már csak a pécsi egyetem Tanárképző 
Tanfolyamára korlátozódott, ahol megbízták annak vezetésével is. Ott az újabb magyar 
irodalom történetének előadója volt, és A magyar romantika, valamint A XX. század iro-
dalma címmel hirdetett órákat.159

Várkonyi félelme az volt, hogy süketsége miatt fahangon beszél, és ezáltal rossz előadó 
lesz. Thienemann azonban megnyugtatta: „… nagyon jó előadó vagy, fényesen, szépen be-
szélsz.”160 Az egyetemisták/főiskolások – még a nem szakosok (jog- és orvostudományi 
kar) hallgatók is – nagy lelkesedéssel hallgatták az előadásait. Ahogy Vargha Damján 
megfogalmazta, nemcsak hallgatták, hanem hosszabb távú terveiket, így doktori érte-
kezletük témáját, a feldolgozás módszertanát is megbeszélték vele: „Hozzá a forrásku-
tatóhoz, az irodalomtörténeti szemlélet világos ismerőjéhez, a szellemtörténeti módszerek 
világos rendszerezőjéhez fordultak.” Előadásait egy meg nem nevezett jogászprofesszor is 
„különös elismeréssel honorálta.”161 Meghívott előadói feladataiért elvileg tiszteletdíjban (a 
tandíjjövedelmek terhére) is részesült, ám ezt pár esetben költségvetési fedezet hiányában 
nem tudta a kar kifizetni számára.162

Az egyetemen kívül, a Parasztpárt által szervezett főiskolai tanfolyamokon (Pécs, Har-
kány, Balatonboglár) is részt vett, meghívott előadói minőségben.163

Várkonyi tudományos és oktatói pályájának további állomása a habilitációja lehetett 
volna. Vargha Damján kari előterjesztéseiben folyamatosan tárgykörének kiterjesztését 
és habilitációjának időszerűségét hangsúlyozta. Egy 1941 elején kelt támogató levelében 
felhívta az egyetem figyelmét, hogy a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem böl-
csészkarának professzora messzemenőkig támogatná Várkonyi habilitációját, és szeretné 
„átcsábítani” Szegedre. Vargha kapitális hibának tartaná, ha nem Pécsett kapná meg Vár-
konyi a tudományos előrelépés lehetőségét. Ez azonban a politikai-ideológiai változások 
következtében sem Szegeden, sem Pécsett nem valósulhatott meg.164

156 PTE EL VII.107b. 3d. 318/1940–41. (Pécs, 1940. dec. 31.; Pécs, 1941. febr. 5.; Pécs, 1941. márc. 12.; Pécs, 
1941. márc. 19.).
157 Tanrend 1941/42, I. 29.; Tanrend 1941/42, II. nincs meghirdetett órája; Tanrend 1942/43, I. 30.; Tan-
rend 1943/44, I. 29.; Tanrend 1944/45, I. 30.
158 PTE EL VIII.104a. 1946/46. tanév harmadik rendes ülése (1945. dec. 13.), 6.
159 Winis 1946, 6.; Rajnai 1993, 58.; Galsai 1978, 191.
160 Várkonyi 1976, 335.
161 PTE EL VII.107b. 3d. 318/1940–41. – Dr. Vargha Damján előadói jelentése dr. Várkonyi Nándor bölcsész 
magántanárnak a jogi karra való átminősítése tárgyában (PTE EL VIII.104a. 1940/41. tanév ötödik rendes ülés 
(1941. jan. 23.); PTE EL VII.107b. 3d. 318/1940–41. (Pécs, 1941. jan. 27.).
162 PTE EL BNYTK 1938/39. tanév harmadik rendes ülése (1938. nov. 16.), 13. pont.
163 Várkonyi 1976, 341.
164 PTE EL VII.107b. 3d. 318/1940–41. (Pécs, 1941. jan. 27.).



60 Hajdú Csilla – Schmelczer-Pohánka Éva

1949-től a Sorsunk az ellehetetlenítést követően politikai támadások tűzkeresztjébe 
került, továbbá sajtóhadjárat indult ellene: ennek hatására visszavonult az irodalmi élet-
től, és kizárólag a kultúrtörténeti kutatásoknak szentelte mindennapjait.165

Végül következzen még egy érdekes várostopográfiai adalék életéhez: Várkonyi négy 
éves koráig a Petrezselyem utca (ma Aradi vértanúk útja) 17. szám alatt élt családjával. 
Pécsre való visszakerülésekor 1928-ig bátyjánál, Várkonyi Hildebrandnál lakott a Vitéz 
utca (ma Szendrey Júlia utca) 7. szám166 alatt.167 Házasságkötése után 1928 és 1930 között 
a Scitovszky (ma Szent István) tér 13. számú házban168 éltek édesanyjával, feleségével, 
és kislányával, Évával.169 Az 1930-as évek második felében családjával költözni kény-
szerült, szűkös anyagi helyzetük miatt azonban a városban nem tudott lakást bérelni, 
így Mecsekalján, Rácvárosban (akkor szomszédos község) vettek ki egy házat. Várkonyi 
legtöbbször gyalog járt be a munkába és vissza,170 ám – mint 1931-es lakáskérelmében 
megírta – a bejárás nagyban megnehezítette létfenntartó és hivatali munkáját.171 Ekkor 
kérvényezte a Szigeti-külvárosban a Kürt utca 1. szám172 alatti (24–25. sz. kép), a Magyar 
Királyi Kincstár és az Erzsébet Tudományegyetem tulajdonában levő, többlakásos, nagy, 

165 Kende 2016, 129.
166 Ma a Hullámfürdő található a ház helyén.
167 Az 1923–1926-os címtárban nincsenek bent. Címtár 1923–1926; Címtár 1928, 199. Egy lakcímen vannak 
a címjegyzékben, innen a feltételezés.
168 Az 1928-as házszámjegyzék szerint a Scitovszky tér 13. lakója Ifj. Maléter Lászlóné (valószínűleg – ismerve 
anyagi helyzetét – bérelték) Házszámjegyzék 1928, 161.
169 Címtár 1930, 172.; PTE EL VIII.107b. 3d. – Bölcsészet Doktori Szigorlatok Könyve – 52. tétel – Várkonyi 
Nándor.
170 Kende 2016, 115.
171 PTE EL Egyetemi Tanács X. rendes ülésének jegyzőkönyve (1931. jún. 26.). Bozóky Géza elnök Várkonyi 
kérelme mellett vagyontalanságára, hadirokkantságára, valamint érdemes hivatali és kiváló irodalmi munkáira 
való tekintettel is érvelt. Pártolói az ügyben: Tolnai Vilmos, Holub József, Mansfeld Géza. Az Egyetemi Tanács 
egyhangúan elfogadta a kérelmet és felterjesztette a VKM-hez.
172 A házszámot 1956-ban 1-ről 5-re változtatták meg.

24–25. sz. kép: A Kürt utca 1. (később 5.) számú ház és Várkonyi Nándor az ottani 
dolgozószobájában (családi hagyaték)
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kertes ház egyik lakásának bérlési engedélyét.173 Júliusban a Rektori Tanács kiutalta 
Várkonyi Nándor fizetéstelen gyakornoknak, díjnoki lakáspénz megfizetése fejében a 
Winis Nándor könyvtári kolléga által megüresedett174 természetbeni lakást (két szoba, 
mellékhelyiségek). Ezt azonban a VKM nem hagyta jóvá, mert egy díjnokot akkor csak 
egy szoba-konyha lakás illette meg,175 és emiatt a lakáspénz-különbözetet meg kellett 
volna fizetnie. Októberre mégis átengedték számára a két szobás lakást a lakbérnegyed 
(173 pengő 50 fillér) megfizetése után. Egyetemi bérlakás jellege miatt ide már nem 
költözhetett velük az édesanyja.176 A kertben végre hódolhatott növénynevelési kedv-
telésének: „A lakás kicsi volt, de csinos, komfortos, kertrészünk elég tágas, akár szakadá-
sig hódolhattam kertészkedő szenvedelmemnek. Pappenheim Alex válogatott gyümölcs-
facsemetéket küldött, egy távrokonunk, a híres pécsi »francia« (őszi-) barack szakértője, 
a legnemesebb, zamatos-illatos fajtákkal gyarapította az állományt; megtanított ültetni, 
oltani, szemezni, nyesni, permetezni. Rózsát is ültettem, persze, meg kedves virágaimat, 
cinnát, mályvát, bársony-, kenyér-, nap-, pillevirágot, pünkösdi rózsát, a pázsitos részbe 

173 Tanrend 1935/36., I. 90.; Tanrend 1935/36, II. 86.; Tanrend 1936/37, I. 90.; Tanrend 1936/37, II. 87.; 
Tanrend 1937/38, I. 90.; Tanrend 1937/48, II. 88.; Tanrend 1938/39, I. 93., Tanrend 1938/39, II. 90.; Tan-
rend 1939/40, I. 93.; Tanrend 1939/40, II. 67.; Tanrend 1940/41, I. 92.; Tanrend 1940/41, II. 30.; Tan-
rend 1941/4,. I. 72.; Tanrend 1941/42, II. 32.; Tanrend 1942/43, I. 75.; Tanrend 1943/44, II. 79.; Tanrend 
1944/45, I. 57.
174 A Winis család (szülők és két gyermek) kénytelen volt ezt a lakását felmondani, ugyanis Amerikából haza-
tért, idős szüleiről kellett gondoskodnia. Ehhez a kétszobás, mellékhelyiséges lakás szűknek bizonyult.) PTE 
EL VIII.114. 363/1930–31.
175 VKM 5600/1924 M.E. számú rendelete.
176 VKM 8516/1931. IV. sz. (Budapest, 1931. júl. 29.); PTE EL VIII.114. 363/1930–31; VKM 10258/1931. IV. 
sz. (Budapest, 1931. okt. 20.); PTE EL VIII.114. 152/1932–33 (Pécs, 1933. júl. 3.) – lakása újbóli bérének meg-
állapítása; Címtár 1932, 208. Édesanyja a Ráth Mátyás (ma József Attila) utca 12. szám alatt lakott. Kalotai 
1934, 317. E szerint még velük lakott 1934-ben.

26–27. sz. kép: Az idős Várkonyi Nándor (1974-ben) és Várkonyi és felesége síremléke 
a Pécsi Köztemetőben (családi hagyaték)
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százszorszépet, még kaszálni is megtanultam, hogy sűrüljön a gyep (…) A veteményesről 
annyit, hogy nem kellett piacra járni…”177

1943 novemberében dr. vitéz Cholnoky László vegyész, intézeti tanárnak a hátsó pár-
huzamos, Homok utca 2. szám alatt található természetbeni lakását – hasonlóképpen 
mint kincstári és egyetemi tulajdonú épületet – utalták ki Várkonyinak, Karg Norbert, 
a Gazdasági Hivatal igazgatója jóvoltából. Itt 1956-ig lakott családjával:  „Kis paradicsom 
volt a kert (…) Pompáját le sem írom, csak fő gyönyörűségeimet említem, a dupla fürtű, 
lila és fehér orgonákat, meg a sárga virágú, mézillatú magnóliát. (…) a szépség, csend, béke, 
nyugalom szigete volt.”178 Utána visszatértek a Kürt utca 5. szám alá, ahonnan 1970-ben a 
fűtés fizikai nehézségei miatt Uránvárosban költöztek. Várkonyi haláláig a Pollack Mihály 
utca 7. szám alatt élt feleségével.179

Várkonyi Nándor kórházi kezelések után, 1975. március 11-én, munka közben, szív-
rohamban hunyt el Pécsett: március 20-án helyezték örök nyugalomra. A Pécsi Közte-
metőben a városi tanács díszsírhelyet adományozott számára. Síremléke „stílusosan” egy 
nyitott könyv.180 Sírját 2005-ben a Nemzeti Kegyeleti Bizottság a 8/2005. számú határoza-
tával a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította (26–27. sz. kép).181

Várkonyi Nándor nemcsak kiváló tudós, remek szerkesztő és irodalomszervező egyé-
niség, továbbá nagyszerű könyvtáros volt, hanem kivételesen szeretetre méltó, nagy for-
mátumú ember is, akit sok barát, fiatal tanítvány, érdeklődő vett körül. Vonzó szemé-
lyisége, óriási műveltsége sokakra nagy hatást gyakorolt, emberi tartása, szilárd jelleme 
példaértékű volt egy olyan korban, mikor nehéz volt megmaradni a kor hivatalos ideoló-
giájával szembenálló elvek, gondolkodási mód és erkölcsi szemlélet mellett.

 

177 Várkonyi 1976, 478.
178 VKM 53.148/1944. IV. sz. (Budapest, 1944. jan. 31.) = ETE R.H. 875/1943–44. R. sz. = PTE EL VIII.114.  
62/1943–44.; Tanrend 1948/49, I–II. 54.; Várkonyi 1976, 479.
179 L. Csépányi é.n.; Kende 2016, 98.
180 A bal oldalon: Várkonyi Nándor 1896–1975, a jobb oldalon: Várkonyi Nándorné 1906–1985.
181 „1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. szeptember 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta 
(…) 58/2005 számú határozatával Pécs Megyei Jogú Város temetőiből a következő sírhelyeket a Nemzeti Sírkert 
részévé nyilvánította.” http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a05k1441.egk&txtreferer=99900043.TV 
(Letöltés: 2017. február 26.)
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az MDCCCCXXXVII–MDCCCCXXXVIII. tanévre. Dunántúl Pécsi Egyetemi 
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Kutas Éva

50 éves a Pécsváradi Leányvásár

A Leányvásár, Pécsvárad városának kiemelt kulturális rendezvénye 2016-ban első meg-
rendezésének 50. jubileumát ünnepelte. Jelen munkának ez a jubileum adott apropót, 
hiszen az ilyen kerek évfordulók megfelelő alkalomként szolgálnak arra, hogy összegző 
írás, vagy épp előadás szülessen. A Pécsváradi Leányvásár esetében nem elég az elmúlt 
50 évet számba venni. Az 1966-ban megrendezett Leányvásár nem új, sokkal inkább fel-
újított rendezvény volt, egy több évszázados múltra visszatekintő országos vásár, illetve a 
hozzá kapcsolódó társadalmi és kulturális tartalmak válogatott felhasználásával létreho-
zott konstrukció. A hagyományok funkciói változnak, és eközben különböző érdekeknek 
rendelődnek alá. Egyrészről a hagyományok felhasználása, illetve a hagyományalkotás 
történhet politikai érdekek mentén, vagy lehet gazdasági jelentősége, mely elsősorban a 
turizmus kapcsán válik nyilvánvalóvá.

A hagyományalkotás turisztikai jelentőségével, illetve annak jelentős gazdasági szere-
pével Pusztai Bertalan foglalkozott. Rámutatott arra, hogy az általa „megalkotott hagyo-
mányoknak” nevezett turistacsalogató falusi fesztiválok képesek szinte település-fejleszté-
si elvvé válni.1 A különböző fesztiválok nem csak a helyi közösség identitása szempontjá-
ból fontosak és építőek, de fontos gazdasági hasznot is termelnek. Pusztai is említi, hogy a 
megalkotott hagyományok sokszor a hagyományőrzéstől nehezen elválaszthatók. Ahogy 
írja: „A felületes szemlélő számára itt valóban hagyományápolásról illetve -újjáéledésről, 
-élesztésről van szó, alaposabban megvizsgálva a jelenségeket azonban világos, hogy más 
értelmezést kell találnunk.”2 Bár nem kérdéses, hogy az itt vázolt attitűd a Pécsváradi Le-
ányvásár esetében is tetten érhető, ugyanakkor összességében mégis azt kell mondanunk, 
másról van itt szó. Az ötvenedik évfordulót hirdető plakátok szlogenje így szól: „300 éves 
hagyomány, 50 éves rendezvény.” Ez jól kifejezi a Pécsváradi Leányvásár intézményében 
jelen lévő kettősséget. A Leányvásár mély társadalmi és történeti gyökerekkel rendelkező, 
csakugyan több évszázados múltra visszatekintő intézmény. Ugyanakkor erre építve, vagy 
ezt felelevenítve 50 évvel ezelőtt létrejött egy modern rendezvény, mely már a kezdetektől 
sokban hasonlított hasonlított a fent leírt megalkotott hagyományokra, ugyanakkor épp 
a kezdeteknél a gazdasági érdekeket még megelőzte a politikai érdekek kiszolgálása. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az új Leányvásárok teljesen elvesztették volna évszázados 
gyökereiket.

Így a mai rendezvények kapcsán a kitalált, vagy megalkotott hagyomány mellett fontos 
néhány szót ejteni a kulturális örökség fogalmáról is. A kulturális örökség nehezen defi-
niálható fogalom, hiszen az egy olyan konstrukció, amibe szinte minden beletartozhat, 
ami akár a közelebbi, vagy távoli múltból származik. Ha a szó eredeti jelentését vesszük 

1 Pusztai 2003, 14.
2 Pusztai 2003, 11.
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alapul, az olyan javakat jelöl, melyek az elődöktől, felmenőktől, az öröklés jogi aktusa által 
birtokunkba kerülnek. Ebben az irányban haladva tovább, az „örökösödési jog” alapján 
ezen javak minket illetnek, azok az öröklés által a mi tulajdonunkká váltak. A kulturális 
örökségre vetítve mindezt, az örökség fogalma magában hordoz egy birtoklási viszonyt 
is, a kulturális örökségnek tehát birtokosai vannak, akik örökségük fölött rendelkeznek. 
Egyszersmind „örökségük” elődeikkel is összekapcsolja őket, ez az érzelmi viszony pedig 
már az identitás fogalmával fonódik össze.3 Így tekintve a Pécsváradi Leányvásárra, igen 
érdekes képet láthatunk, ugyanis a helyi társadalom változásai következtében mind az 
„örökösök” köre, mind pedig maga az „örökség” módosult, miközben a kettő viszonyá-
ban a lokális identitás vált egyre fontosabbá.

A Pécsváradi Leányvásárok4 elődje a Lukács-napi vásár. Bár Pécsvárad már a közép-
kor óta vásáros hely volt, köszönhetően az itt található bencés apátságnak, közvetlen ösz-
szefüggés nem mutatható ki a korábbi vásározás, és a Lukács napján5 megrendezett éves 
vásár között, legfeljebb közvetve tekinthetjük azok török hódoltság utáni folytatásának. 
Bár a vásár időpontját Szent Lukács neve jelzi, nem látszik reálisnak, hogy e mögött val-
lásos összefüggés állna. Sem a város elpusztult középkori, sem még álló templomai nem 
viselik, és a múltban sem viselték Lukács nevét, és bár ez a magyarázat gyakran előkerül 
a közvélekedésben, mivel a török hódoltság utánra a helyben maradt lakosság jelentő-
sebb része református hitre tért, valószínűbbnek tűnik, hogy a megjelölés inkább a kor 
időmeghatározási szokásaira vezethető vissza. Az időpont megválasztása ugyanakkor 
korántsem véletlenszerű, október ugyanis a szelídgesztenye érésének ideje. Itt a Mecsek 
tövében, Pécsvárad és nagyobb részben a szomszédos falu, Zengővárkony határában ta-
lálható hazánk egyik legnagyobb egybefüggő szelídgesztenyése. A mintegy 60 hektárra 
kiterjedő gesztenyésben 600 évesre becsült fákat is találni, így a gesztenye igen régóta 
volt része a helyiek életének és gazdaságának. Ennek megfelelően a lukácsi vásár a gesz-
tenye értékesítésének alkalma volt, egyszersmind ez biztosította országos jelentőségét. A 
vásárra amiatt is szükség volt, mivel a gesztenye nem tartozik a jól eltartható termények 
közé, a betakarítással egy időben értékesíteni kell ahhoz, hogy ne veszítsen értékéből. 
A 20. század első felében még messziről, Budapestről és a nagyobb vidéki városokból is 
eljártak ide a cukrászmesterek a gesztenyéért. De nem csak gesztenyét árultak ezeken a 
vásárokon, megjelent itt minden a gazdaságban használatos eszköz, itt lehetett beszerezni 
a viselethez szükséges kellékeket, sőt, állatvásárt is tartottak ekkor. Éppen ezért a nagyobb 
környék falusi lakossága is eljárt ide beszerezni a kellő javakat. Ugyanakkor a gesztenye 
ide vonzotta a városi lakosságot is, hiszen azt nem csak nyersanyagként lehetett itt meg-
vásárolni, a lukácsi vásár kuriózuma a sütve árult gesztenye volt. A helyi, zengővárkonyi 
és pécsváradi asszonyok hosszú sorban álltak egymás mellett, és rőzsetűzön, nagy fém 
serpenyőkben sütötték a gesztenyét. A vásár helyszíne a ma is az idősebbek által még régi 
vásártérnek nevezett, a városon kívül, Pécs irányában elterülő, nagyobb, sík terület volt. 
A gesztenyesütők az innen a városba vezető út mentén foglaltak helyet. Kissé arrébb, az 
út túloldalán lévő nagyobb területen álltak a ruhát, csizmát, fazekas termékeket, és egyéb 
cikkeket árusítók standjai, illetve az elmaradhatatlan mézesbábosok. Az állatvásár vala-
mikori helyére mára homokbánya terjeszkedett.

3 Sonkoly 2000, 47.
4 Pécsváradi Leányvásár név alatt értsük az 1966 utáni rendezvényeket, a korábbi vásárokat ugyanis nem ne-
vezték így.
5 Október 18.
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A lukácsi vásár tehát fontos gazdasági jellegű esemény volt, ugyanakkor valódi jelen-
tőségének megismeréséhez szükséges ezen túlra is tekinteni. A vásár mellé ugyanis csatla-
kozott egy társadalmi intézmény is, melyet a néprajztudomány leányvásárnak nevez. Ezen 
intézmények jellegét és jelentőségét Andrásfalvy Bertalan a délkelet-dunántúli leányvásá-
rokat feldolgozó tanulmányából ismerhettük meg, melyben a pécsváradi vásárral is fog-
lalkozott. E szerint a leányvásár „Olyan intézmény volt, mely biztosította az egy műveltséget 
hordozó, az egy értékrendet valló falucsoport kapcsolatainak fenntartását, míveltségének ál-
landó kiegyenlítődését, egy meghatározott körzet eleven vérkeringését, biológiai és szellemi 
értelemben egyaránt.”6 A vásárok és templombúcsúk adtak alkalmat arra, hogy több tele-
pülés lakói egymással találkozzanak, a fiatalok ismerkedhessenek a településükön kívül 
is. Ebben az azonos vallás, értékrend, műveltség, ízlés, viselet és nyelv fontos szempontok 
voltak, hiszen mindenki a magával hasonlót kereste.7 Így alakultak ki olyan találkozási 
helyek, ahol egy-egy térség azonos kultúrájú csoportjai közös ünnepet tartottak. A luká-
csi vásár is ezek közé a találkozási alkalmak közé tartozott. A török hódoltság után, bár a 
Mecsek oltalmában a lakosság egy része átvészelte a dúlásokat, a településhálózat jelen-
tősen megváltozott. A pusztán maradt területekre a 18. században németeket telepítettek 
be. Nagyobb, egybefüggő németek által lakott területek jöttek így létre, ezért ezt a vidéket 
Sváb-Törökországnak (Schwäbische Türkei) is nevezték. Pécsváradra is ekkor érkeztek né-
met telepesek. A törököt átvészelő magyar, református vallású lakosság szórványhelyzetbe 
került a nagyrészt katolikus vallást gyakorló német falvak között. A Mecsek tövében ebbe 
a szórványba tartozott Pécsvárad, a szomszédos Zengővárkony és Nagypall, valamint kissé 
távolabb Váralja és a Tolna megyei Sárköz falvainak8 református lakossága. A 20. század 
elején még szintén megtalálható volt a református magyarság Hidason és Püspöknádas-
don (ma Mecseknádasd). A mohácsi és Mohács környéki falvak, illetve Belvárdgyula re-
formátussága szintén ide tartozott. A lukácsi vásár ennek a földrajzilag szétszabdalt, de 
azonos vallású, nagy részben azonos kultúrájú csoportnak biztosított találkozási alkalmat. 
Így ezen települések lakói rendszeres kapcsolatot tarthattak egymással, egymás közt há-
zasodtak, ezzel pedig fenntartották a rájuk jellemző gazdag kultúra egyöntetűségét. Az itt 
található kultúra gazdagságáról árulkodik, hogy a Sárköz népművészete ma már az UNES-
CO szellemi kulturális örökség listáján szerepel, és bár ez a Tolna megyei falvakra korlá-
tozva került rögzítésre, ugyanez a műveltség volt jellemző a fentebb felsorolt települések 
reformátusságára. Kisebb eltérések azért akadtak, de az igazán avatottak az öltözék alapján 
megmondhatták, ki melyik területről származik. Ugyanakkor az alapvető vonások azono-
sak, így az a „jelrendszer” is, mellyel a viselet elárulta viselőjének korát, családi állapotát, 
vagy éppen jelezte a gyászt (1. sz. kép).

Míg maga a vásár egyértelműen Pécsváradhoz kötődik, a hozzá kapcsolódó társadal-
mi intézményt egy nagyobb térség mondhatta sajátjának, ez az ünnep nem korlátozódott 
Pécsváradra, éppúgy jelen volt a szomszédos Zengővárkonyban és Nagypallon is. Lukács 
napja ezeken a településeken korántsem csak a vásár időpontját jelentette, az valódi ün-
nepnap, jeles nap volt a helyiek gyakorlatában. Ez a nap volt az, mikorra a ház őszi rendbe 
tételével el kellett készülni, így az ezt megelőző napokban, hetekben a helybéliek az őszi 
nagytakarítás, meszelés, karbantartási munkák elvégzése miatt voltak elfoglaltak. 

6 Andrásfalvy 2011, 341.
7 Andrásfalvy 2011, 343–344.
8 Alsónyék, Decs, Őcsény, Sárpilis, Báta.
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Lukács napjára mindennek ké-
szen kellett állnia a vendégek 
fogadására. A találkozó ugyan-
is azáltal jöhetett létre, hogy 
ez volt a távolabb élő rokonok 
látogatásának ideje. A Sárköz-
ből, Mohács környékéről, Bel-
várdgyuláról, Váraljáról érkező 
családok ekkor látogatták meg 
a pécsváradi, zengővárkonyi, 
nagypalli rokonaikat. Ennek 
megfelelően az itteni reformá-
tusoknál nem volt olyan ház, 
ahol ne lett volna vendégsereg. 
Az ünnepre készülni kellett 
sütés-főzéssel is. Ez a társada-
lom rendkívül pompakedvelő, 
amit tükröz a viselet, a lakóhá-
zak megjelenése is, a presztízs 
fontos volt számukra. Lukács-
kor pedig különösen ki kellett 
tenniük magukért. Az ételek 
jellege, választéka és bőségessége lakodalmi jelleget adott ezeknek a vendégségeknek. A 
sárközi vendégek kedvéért ilyenkor előfordult, hogy birkát is főztek, holott ezen a terüle-
ten ez kevésbé volt jellemző étel. A környék cigány muzsikusai végigjárták a házakat, itt 
is, ott is elhúzták a háziak és vendégeik kedvenc nótáit, az udvarokról pedig mindenfelé 
a serpenyőkben rázott gesztenye jellegzetes hangja hallatszott ki. Ezek a házi mulatságok 
hajnalig is eltartottak. A fiatalok számára két bál adott lehetőséget a nagyobb körben 
való találkozásra, ismerkedésre és közös szórakozásra. A vásár előestéjén a zengővárko-
nyi kocsmában tartottak bált (2. sz. kép), melyen a helyiek és vendégeik együtt vettek 
részt, így itt találkozhatott a szórvány ifjúsága. A vásárban másnap újra találkozhattak, a 
fiatalok ott is csoportokba, kisebb társaságokba verődve, együtt jelentek meg, majd este a 
pécsváradi Jäger kocsmában újabb bált tartottak. Az 1930-as évektől mindezt a pécsvára-
di gyöngyösbokrétások tánca kísérte, akik menettánccal vezették a bálozókat a vásárról a 
Jäger kocsmáig, majd az ott található téren körtáncokat jártak. Innen mindenki hazatért, 
elfogyasztotta vacsoráját, majd úgy tért vissza az esti bálra, ahol hajnalig mulattak. A na-
gyobb közösség találkozására nem csak a mulatságok és a vásár biztosítottak lehetőséget. 
A vasárnapi istentiszteletre a helyiek és vendégeik együtt mentek el. A pécsváradi, zen-
gővárkonyi és nagypalli református templomok ilyenkor zsúfolásig teltek. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a környék katolikus lakossága ezt a reformátusok búcsújának, gúnyo-
sabban „kálomista búcsúnak” nevezte, hiszen ez az ünnep ránézésre sokban hasonlított a 

1. sz. kép: Pécsváradi pár a 20. 
század elején (saját gyűjtés)
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katolikus templombúcsúkra. A reformátusok ugyanakkor „lukácsi mulatságnak”, illetve 
egyszerűen „Lukácsnak” nevezték ünnepüket, a búcsú megnevezésért „mindig haragud-
tak.”9 A vásár másnapjára sok helyen maradtak még vendégek. Annak érdekében, hogy 
ne élhessenek vissza túl sokáig a vendégszeretettel, Pécsváradon kidobolták: „Akármilyen 
kedves vendég, három napig untig elég!”

Mindez a második világháborúig működhetett így, majd egyre inkább sikkadni kez-
dett. A háború után hosszabb idő kellett volna a rehabilitációhoz, hiszen mind a gaz-
daságokat, mind a családokat háborús veszteségek sújtották. A szocializmus kiépülése, 
a magángazdaságok felszámolása azonban ellehetetlenítette a vásárt, ami így teljesen 
elvesztette jelentőségét. Annál is inkább, mivel a gesztenyést is téeszesítették, ahonnan 
ezután a termést nagytételben értékesítették. Ennek ellenére az 1950-es évek végéig meg-
tartották a vásárt is, ezután viszont csupán a vendégségek éltek tovább, azonban azok sem 
a korábbi formában. A Lukács-napi rokoni látogatások továbbra is megvoltak, de a több 
napos vendégségek és a fiatalok mulatsága már nem volt ennek része. A rokonok Lukács 
napján (vagy a hozzá legközelebb eső vasárnap) ellátogattak itteni hozzátartozóikhoz, 
együtt mentek el az istentiszteletre, majd közös ebéd, és beszélgetés után tértek haza. 
Lukács napja tehát a vásár nélkül is ünnepnap maradt, és továbbra is egyfajta mérföldkő-
ként működött a helyi reformátusság hétköznapjaiban, amihez a takarítást, illetve egyéb 
munkáikat időzítették, vagy éppen erre az alkalomra tartogatták a tyúkot, kakast, hogy 
az ünnepi asztalra kerülhessen. A változó társadalmi környezetben azonban egyre in-
kább fogyásnak indult a helyi református közösség. Ebben több tényező is közrejátszott. 

9 Az idézet adatközlő közlése saját gyűjtésből.

2. sz. kép: Lukácsi bál a zengővárkonyi kocsma udvarán 1933-ban 
(saját gyűjtés)
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A területen jelen lévő egykézés, a szocialista iparosítás következtében bekövetkező népes-
ségmozgások, és az egyre gyakoribb vegyes házasságok is hozzájárultak, hogy a Lukács 
napját jeles napként ünneplők egyre kisebb csoportot képeztek a kulturálisan amúgy is 
igen sokszínű, soknemzetiségű területen.

Az, hogy Lukács napja ma is fontos része a környék életének, nagy részben köszönhe-
tő a Baranya Megyei Tanács kezdeményezésének. Az 1960-as évek közepén ugyanis elin-
dították a Baranyai Vasárnapok nevű programsorozatot, melynek egyik állomását éppen 
Pécsváradra szánták. Először egy majálist terveztek ide, azonban az első ilyen alkalom 
után kiderült, van ennél nagyobb társadalmi érdeklődésre számot tartó „feleleveníthető 
hagyomány” is, melyre építhetnek. Így 1966-ban megrendezték az első Pécsváradi Leány-
vásárt, mely a korábbi lukácsi vásárok emlékére nagyban épített, ugyanakkor tartalmá-
ban már inkább olyan szórakoztató rendezvény volt, mely nem volt mentes a propagan-
disztikus szándéktól, s nem állt távol a bevezetőben említett kitalált hagyománytól sem. 
Ahogy a programsorozat többi állomásán, úgy Pécsváradon is a hagyományokat, folklórt 
középpontba helyező, szórakoztató rendezvényt alkottak, mely jól tudta szolgálni a ká-
dári kultúrpolitika szándékait. A hivatalos megnyitón részt vett a megyei vezetés, a helyi 
úttörők, a helyi sportkör tagjai is (3. sz. kép).

Bár a folklór meghatározó volt a programokban, a korai Leányvásárok még nem 
csak a helyi, lokális népi kultúrához kapcsolódtak. Ekkor helyben még nem is működtek 
együttesek, melyek ezt képviselhették volna. A programban szereplő műsorok, kiállítások 
dunántúli, sőt országos körűek voltak. Így a Dunántúlról meghívták a népművészet mes-
tereit, akik élő bemutatókon osztották meg tudásukat az érdeklődőkkel. Egy zengővárko-
nyi szövő asszony által ebben a helyi népművészet is megjelenhetett. Emellett itt tartot-

3. sz. kép: A Leányvásár megnyitóünnepsége 1966-ban 
(a Pécsváradi Várbaráti Kör archívumából)
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ták több éven át az országos körben meghirdetett Gerencsér Sebestyén fazekas verseny 
eredményhirdetését és a díjazott művek kiállítását. Pécsváradi Leányvásár címmel alkal-
mi újság is megjelent, benne néprajzi érdekességekkel, a leányvásár elnevezést körüljáró 
pajzán viccekkel és a vásári helyszín részletes térképével a turisták számára. Az eseményt 
beharangozó plakátokat és meghívókat elismert kortárs művészek tervezték.

Ez a magas színvonalon megszervezett, gazdag, változatos programokat és kikap-
csolódási lehetőséget kínáló, egyszersmind a vásárt is újjáélesztő rendezvény igen nagy 
népszerűségre tett szert a helyiek körében. Magán a vásáron korábban sem kizárólag a 
református lakosság vett részt, nekik a hozzá kapcsolódó ünnep volt a sajátjuk, az új ren-
dezvény viszont elnyerte a teljes helyi társadalom érdeklődését. A vásári kínálatban újra 
megjelenhetett a gesztenye, amit az tett lehetővé, hogy a gesztenyésterületek jelentős része 
a téeszművelésből háztájiba került át. A korábbi vásártérről a főutcára és a Művelődési 
Központ előtti térre került át a vásár, ezáltal nyüzsgő élettel telt meg Pécsvárad a rövide-
sen két napossá váló rendezvény idejére.

Ekkorra a településen nem csak a valamikori református magyarok, a 18. században 
betelepült németek éltek együtt, de ekkor indult meg a beköltözés a környék német fal-
vaiból, a jobb munkalehetőségek, a kedvezőbb infrastrukturális feltételek miatt. Ezek a 
falvak nem voltak azonos kultúrájúak, más-más viselet, sőt teljesen eltérő nyelvjárások 
jellemezték őket, így a helyi németség sem volt egyöntetű. Emellett az iparosodás más 
vidékekről is hozott beköltözőket, mely tovább növelte a heterogenitást. Az ebből fakadó, 
új társadalmi igények pedig rátaláltak a Leányvásárra, és ez olyan kapcsolódási ponttá 
vált, melyet minden pécsváradi a magáénak érezhetett.

A 70-es években alakuló Páva-köröknek köszönhetően a programokban is megje-
lenhetett a helyi folklór, ami aztán a rendezvények legmeghatározóbb részévé vált. Az 
ekkoriban induló táncház-mozgalom következtében ezeket a műsorokat növekvő ér-
deklődés övezte. Az 1972-ben alakuló zengővárkonyi népi együttes és a végül rövidebb 
ideig fennálló pécsváradi tánccsoport a helyi reformátusság gazdag népi kultúráját vo-
nultatta fel, illetve meghívták a sárközi, váraljai csoportokat is. Mellettük pedig helyet 
kaptak a környékbeli németek, horvátok és szerbek együttesei is. A Leányvásár a 70-es 
évekre a helyiek életének szerves részévé vált, ahol átélhető volt a helyi kulturális sok-
színűség, egyszersmind a saját kultúra szépsége. Az egy generációval korábban még a 
hétköznapokban megélhető folklór, a különböző csoportok kulturális javai kerültek itt 
színpadra, amely lehetővé tette, hogy a következő nemzedékek megismerjék azt, ezáltal 
erősítve identitásukat. Ezek a bemutatók arra is jó alkalmat adtak, hogy a különböző 
helyekről ide került, eltérő kulturális háttérrel rendelkező csoportok egymás kultúráját, 
értékeit megtapasztalhassák. A Leányvásár vált Pécsvárad leglátogatottabb rendezvényé-
vé, ami nem csak a szervezők szándéka szerinti funkciókat töltötte már be, de részben 
továbbvitte a korábbi lukácsi ünnepet, ugyanakkor pedig, ahogy az aktuális társadalmi 
igényekhez igazodott, új jelentések is társultak hozzá. A helyi identitás egyik jelképévé 
vált, melyre egyre inkább, mint önmagában is hagyományra kezdtek tekinteni mind a 
helyiek, mind a szervezők, mind pedig a rendezvényre ellátogató turisták. A Leányvásár 
kezdettől fogva épített a turizmusra, mely szempont az idő előrehaladtával erősödött. 
Elsősorban pécsiek látogattak ki ide a folklórprogramok egzotikuma, a vásár és a szóra-
kozási lehetőség miatt, de távolabbról, a fővárosból is érkeztek turisták. A sült gesztenye 
is visszakerült a kínálatba, illetve megjelentek a helyi borok is, velük pedig a jókedvű 
férfitársaságok. A vásárban elkülönülő Borok utcája a férfiak találkozóhelye volt, ahol a 



7550 éves a Pécsváradi Leányvásár

helyi kisebb bortermelők széles körű tapasztalatcseréje is zajlott. Ez a helyi férfiidentitás 
részévé, és a férfiak baráti társaságainak törzshelyévé vált.

A 80-as évekre a Leányvásár elemei nagyrészt állandósultak és magától értetődővé 
váltak. A Borok utcája, a szinte állandó fellépő-együttesek műsorai, a programot indító 
Menettánc és a fináléként működő Sárközi Karikázó (4. sz. kép) a sárközi és helyi népi 
együttesek közös előadásában, elmaradhatatlan részét képezték a programnak. Mindezt 
továbbra is népművészeti kiállítások egészítették ki. A rendszerváltás sem hozott jelen-
tősebb változást a rendezvény jellegében, a programok szinte változatlanul folytatódtak. 
Mögöttes tartalma ugyanakkor lassan átalakult. Míg az idősek továbbra is számon tartot-
ták a lukácsi ünnepet, a fiatalok inkább aktuális szórakozási lehetőségként kezelték. A vi-
seletek már az idősek használatából is egyre inkább kikoptak, a német nyelvet az új gene-
ráció nagy része már csak iskolában tanulta, egyre kisebb fontossággal bírt a nemzetiségi, 
vagy azon belüli csoportokhoz való tartozás. Mindezek fölé a lokális identitás emelkedett. 
A Leányvásár a valamikori sokszínűségnek szinte kizárólagos megjelenési alkalma lett, 
melyhez így erős nosztalgia is kötődött. Maga a vásár is egyre inkább a nosztalgia miatt 
vált érdekessé. Időközben felnőtt egy generáció, mely egészen gyermekkorától emléke-
zett ezekre a rendezvényekre. A vásárfiák emléke, a lacikonyhák, a sokféle vásári termék 
mellett megjelenő kézműves termékek nosztalgiát ébresztettek a felnőtt korosztályban.

Az 1990-es évek végétől viszont megfigyelhetővé vált a rendezvény beszűkülése. Bár 
a fellépők továbbra is a nagyobb környéket reprezentálták, egyre fogyott a rendezvények 
tényleges vonzáskörzete, turisztikai jelentősége erősen megkopott. A szinte teljesen ál-
landósult programkínálat miatt megszokottá vált, és bár a nosztalgia továbbra is fenntar-
totta a helyi érdeklődést, népszerűsége csökkent. A vásár színvonala is ingadozott, egyre 
kevesebb volt a kézműves, ezzel szemben a műanyagipar termékeinek változatos igényű 

4. sz. kép: Sárközi karikázó 2012 (a szerző felvétele)
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kínálata volt itt megtalálható, főként a gyermekek érdeklődésére alapozva. A gazdaságos-
ság okán csak kétévente tartottak Leányvásárt, a köztes időben pedig egy kisebb kaliberű 
és költségvetésű, de tartalmában azonos Gesztenyeszüret a Zengő alján nevű rendezvényt 
szerveztek. A 2000-es évek második felében a városvezetés annak érdekében, hogy az ese-
mény megőrizhesse jelentőségét és népszerűségét, szükségét érezte a Leányvásár megre-
formálásának. Ekkor döntöttek az évenkénti megrendezés visszaállításáról, illetve előny-
ben részesítették a vásári árusok között a hagyományos termékeket árusító kézműveseket. 
Ezzel együtt a gasztronómia is hangsúlyosabban kezdett megjelenni, ennek érdekében 
pedig a Borok utcája korábbi helyéről átkerült a tágasabb helyet biztosító Szenthárom-
ság térre. A programkínálatban hangsúlyosabb szerephez jutottak a gyermekprogramok 
mesemondók, bábszínházak részvételével, és új, közönségvonzó elemként megjelent a 
Leányvásár Szépe választás, ahol a legszebb viseletbe öltözött lányt zsűri választotta ki az 
arra jelentkezők közül. Visszatért a programba a Leányvásári bál is.

2015 jelentősnek tűnő változtatásokat hozott. A közelgő 50. évforduló kapcsán a város 
vezetése úgy döntött, a rendezvénynek új, igényes arculatra, átfogóbb szervezettségre és 
szinte teljes megújulásra van szüksége. Az elsősorban turisztikai szempontokat követő, 
illetve a fiataloknak szóló, szórakoztató funkciókra építő átalakítással a Leányvásár kali-
berében és jellegében is sokat változott. A nagyobb hazai kulturális fesztiválok mintájára 
tervezett arculati elemek, átgondoltabb és szervezettebb marketing mellett átalakították a 
programkínálatot is. Az eddig is meglévő, mára kötelező elemek, a menettánc, a kariká-
zó, a népi együttesek műsorai megmaradtak, viszont mindez a napok végén megtartott, 
ismert hazai együtteseket, zenészeket felvonultató könnyűzenei koncertekkel egészült ki. 
Továbbra is megrendezik a szombat esti bált, és a leányvásár szépét is megválasztják. 
Az első tapasztalatok alapján úgy tűnik, mindez nem rombolta le az eddigi évtizedek, 
évszázadok során kialakult funkciókat, ugyanakkor jelentősen növelte a rendezvény nép-
szerűségét mind helyben, mind pedig nagyobb körben. A látogatottság növekedése, a 
nagyszínpadok, a rendezvény nagy horderejű mivolta miatt meghittsége, otthonossága 
mégis csökkenni látszik. Az, hogy a helyi közösség ezekhez a változásokhoz hogyan adap-
tálódik, illetve igényeikhez hogy igazodik az újratervezett rendezvény, később dől majd 
el, azt az első év nem mutathatta meg, ahogy azt sem, hogy ezek a változások mennyire 
bizonyulnak jelentősnek, vagy maradandónak. Mindenesetre jelenleg élnek a Leányvá-
sárhoz kötődő korábbi attitűdök. Immáron nem csak a reformátusok, de szinte minden 
család vendégeket fogad, akikkel együtt járják a vásári forgatagot, és nézik a fellépők mű-
sorait. A házaknál még ma is sok helyen sütik a vásárban vett, vagy maguk által termesz-
tett gesztenyét, a vendégek és maguk kedvére. Az őszi nagytakarítást ekkorra illik elvégez-
ni, és a naptárban jó előre szabaddá kell tenni a leányvásári hétvégét. A külföldön, vagy 
távolabbi városokban dolgozó, vagy tanuló fiatalok ilyenkor látogatnak haza, ezért a mai 
fiatalok baráti társaságainak fontos találkozója a vásár, ekkor lehetnek együtt a messzebb-
re szakadtak régi baráti körükkel. A Borok utcája, vagy a helyszínváltás óta inkább tere, 
esténként megtelik fiatalokkal, illetve az idősebb korosztály mulatozó férfitársaságaival.

A Leányvásár nevű 1966-ban konstruált rendezvény túlmutat a falusi fesztiválok, vagy 
akár a városi kulturális fesztiválok szórakoztató, közösségi, vagy éppen műveltségközve-
títő jelentőségén. Egyrészről képes volt szervesen kapcsolódni az általa „felelevenített” 
korábbi ünnephez. Köszönhető volt ez annak is, hogy az ünnep a vásár nélkül is tovább 
élt, tehát ebben nem volt törés, illetve a kettő közt nem telt el olyan hosszú idő, hogy az új 
rendezvényt ne azonosították volna a helyiek az előddel. Másrészről képes volt társadalmi 
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igényeket kielégíteni, sőt folyamatosan reflektálni a társadalom változásaira és szükség-
leteire. Kapcsolódási ponttá vált a sokféle kulturális háttérrel bíró, együtt élő csoportok 
között, amely mindannyiukat a lokalitáshoz, vagyis Pécsváradhoz, továbbá egymáshoz 
kapcsolta. A társadalom változásai szerint formálódó, funkcióiban, jelentéseiben folyton 
megújuló, átalakuló, organikus szövet jött itt létre, amelyet a helyi társadalom összetettsé-
ge, sokfélesége, s az időben változó körülményekre adott válaszok alakítottak. A Leányvá-
sárra a helyiek nem mint a kulturális örökséget felvonultató rendezvényre, sokkal inkább 
mint magában is örökségre tekintenek. A bevezetőben már megkezdett örökség-narratí-
vára visszatérve tehát azt láthatjuk, hogy míg Lukács napja egy nagyobb vidék reformátu-
sainak ünnepe volt, elődeiktől származó sajátja, vagyis öröksége, a Leányvásár által ez az 
örökség kiegészül, átalakul, és birtokosává válik a benne összekapcsolódó lokális közös-
ség. A Leányvásár a felületes szemlélő számára talán csak egy szokványos vidéki fesztivál-
nak tűnik, folklórműsorral és sztárfellépőkkel, mögötte azonban megbújnak azok a mély 
történeti és társadalmi jelentések, melyek jelen dolgozat tárgyát képezték.
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Adatok a 19. század második felének pécsi bútorművességéhez

A Zsolnay család szerepe a bútorkészítésben és forgalmazásban

A pécsi Zsolnay Porcelángyár 1968-ban egy tudományos konferencia rendezésével ün-
nepelte fennállásának 100 éves évfordulóját. Itt Nékám Lajosné Adatok a Zsolnay-gyár 
történetéhez című tanulmányában1 felhívta a jövendő kutatók figyelmét Zsolnay Vilmos 
egész bútorozásokra vonatkozó újsághirdetéseire. Ezek forrását azonban (ahogy a hivat-
kozásait ellenőriztem) hibásan hozza: a Pécsi Hírlap egy nem létező, 1862. március 6. 
számára hivatkozva. Hoffmann Károly bútorgyáros hirdetését, amely bútorraktárának 
a Bolthajtás utcába költözését saját készítésű bútorainak árjegyzékével ajánlja, Zsolnay 
Vilmosnak tulajdonítja.2 Ebből arra következtet a cikk szerzője, hogy Zsolnay Vilmos 
alkotó egyéniségének e területét is érdemes lenne kutatni. Ezt az ajánlást fogadtam meg, 
és kezdtem áttekinteni a pécsi újságok közléseit és hirdetéseit. Ahogy a következőkből 
kiderül, munkám számos hasznos adattal szolgált a 19. század második felének pécsi bú-
torkészítését és forgalmazását illetően, valamint Zsolnay Miklós (1800–1880) kereskedő 
fiainak, leszármazottainak ebben vitt szerepéről.

Zsolnay Vilmos, mint jó kereskedő, apai öröksége átvételével nemcsak norinbergi üz-
letének áruválasztékát bővítette, hanem a Király utca 1. szám alatt egy háromemeletes, új 
üzletházat is építtetett 1859-ben (a Bazárt), melyet egy fedett átjáróval összekötött a Főté-
ri üzletházzal. Számláinak fejlécén ezt követően ennek képe szerepel (1.b. sz. kép). Majd 
csakhamar forgalmának növeléséhez a helyi újságokban rendszeresen hirdette áruit.

Ignác fivére, aki a város szélén fazekasműhelyt üzemeltetett apai örökségéből, ugyan-
csak elkötelezett volt az ipar fejlesztése és a technikai újdonságok iránt. Az ennek érde-
kében szerveződő Széchenyi Társaság alelnöke lett, s 1862-ben Pécsi Iparlapok néven, két 
számot megélt újság kiadására is vállalkozott. Ebben magyarázó rajzzal szemléltette pél-
dául a kihúzható és vendéglapokkal bővíthető, görgős lábú, „Harri javított ebédlő aszta-
lát” (2. sz. kép). Ezen találmány sajátsága az emeltyű rendszer újabb alkalmazásában állt.

Az alig pár számot megélt folyóiratában ilyen újdonságok közlésével, praktikus és 
gyakorlati tanácsokkal kívánta segíteni a helyi iparosok munkáját, a megrendelők ízlését 
fejlesztve, közvetíteni az iparos és megrendelője között. A Pécsi Iparlapokban3 közölte 
Vilmos öccse üzletének hirdetését (3. sz. kép) is.4

1 Nékám 1971, 42–43.
2 Pécsi Lapok, 1871. ápr. 23., 149.
3 Pécsi Iparlapok, 1862. 2. szám (máj.) 33.
4 A biedermeier kor kedvelt hangszerét, a zongorát Schaurek József zenetanár Pécs, Gábor utca 74. szám alatt 
lévő raktárából lehetett beszerezni, amit a Pécsi Lapokban 1860 óta hirdetett.
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1.a. sz. kép: Zsolnay Vilmos számlája 
(JPM Történeti Osztály Gy.sz.: 27/82)
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1.b. sz. kép: Zsolnay Vilmos számlái 
(JPM Történeti Osztály I.2012.4.1.)
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1865-ben Vilmos átvette Ignác bátyjától fazekasműhelyét, kereskedésében Imre öcs-
csével társult.5 Hogy a pécsi asztalosok közül üzletében kiknek a készítményét forgal-
mazta, nincs adat. Zsolnay Vilmos „Első Pécsi Cement, Chamotte és Tűzbiztos Agyagáruk 
Gyára” megalakulásától fogva néhány asztalost is foglalkoztathatott a csomagolás, illetve 
állandó gyárbővítő építkezéseik miatt. Zsolnay Teréz gyermekkori emlékei szerint a ké-
sőbbi gyár területén az alsó udvar kapuja mellett „… földszintes, oszlopos tornácú, fehérre 
meszelt házacska állt, kedves öreg barátunk, Nagy asztalosmester műhelye és lakása.” 6

A Fünfkirchner–Baranyaer Adresse Kalender 1873-ban megjelent kötetében lévő 
hirdetés szerint Zsolnay Vilmos és Imre Bazárjukban bútorokat is árusítottak.7 A Zsol-
nayaknak a helyi bútorgyártásban vitt szerepét világítja meg a Fünfkirchner Zeitung egy 

5 1866 évszámot hozza Imre üzlettársi viszonyára: Jávor 2000, 46.
6 Zsolnay–M. Zsolnay 1980, 22.
7 Fünfkirchner–Baranyaer Adressen Kalender 1873, 39.

2. sz. kép: A Harri ebédlőasztal hirdetése (Pécsi Iparlapok, 1862. 2. szám (máj.), 30.)

3. sz. kép: Zsolnay Vilmos bútorraktárának hirdetése (Pécsi Iparlapok, 1862. 2. szám (máj.), 33.)
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közleménye is ugyanebben az évben: mely szerint Császár József (*1818) asztalos a bécsi 
világkiállításra (1873) szánt reneszánsz kredenc-szekrény elkészítéséhez hiába keresett 
támogatókat, mígnem „… az általánosan ismert műértő mecénásokhoz, Zsolnay Vilmos-
hoz és Zsolnay Imréhez fordult, akik tervének kivitelét pénzzel támogatták, s ingyen szállást 
és ellátást adtak a Fő utcai házukban, az ú.n. Bazár harmadik emeletén. Ezáltal a fent 
nevezett asztalos Schmidt Ferenc nevű segédjével és Gantner Antal8 esztergályossal diófá-
ból három év alatt elkészítette a 315 darabra szétszedhető ebédlőszekrényt, amelyre három 
ezüstlapot erősítettek a következő feliratokkal: „Magyar honban - Anyagilag elősegítették 
Zsolnay Vilmos és Imre Pécsett 1872 - Készítette Császár József 54 éves korában Pécsett 1872 
évben.”9 A magyar ipar művészi fejlődésének példájaként ajánlja az újság megcsodálni e 
műremeket, s adományokat kér a derekas művésznek.10

Az 1873-as bécsi nemzetközi kiállításon Zsolnay Vilmos építési terrakottái, edényei, s 
feltehetően az említett, az ő és testvére támogatásával létrejött díszbútor alapján a követ-
kező elismerésben részesült: Zsolnay Vilmos érdemérmet, közreműködési érmet és Imre 
fivérével együtt elismerő oklevelet kapott.11 Ezt követően Zsolnay Vilmos már minden 
figyelmével kerámiagyára felé fordult, s ingatlanvásárlásokkal, ingatlanok bérbeadásá-
val segített pénzügyein. Üzletéből 1875-ben a Bazárban lévő bútorosztályt Imre (1837–
1914)12 öccsére bízta.

1876-ban a Prima Agenzia Commerciale Fiumana hirdető ügynökség Pécs város ve-
zetőségétől adatokat kért a városban működő iparosokról és kereskedőkről. 13 A válaszle-
vélből kitűnik, hogy a következő asztalosok működtek ekkor Pécsett: Hoffmann Károly, 
Ollinger Lipót,14 Edhoffer Ferenc, Steiner Mihály, Hoffmann József, Oertl János, Szigriszt 
János. Közülük az első három asztalos (Ollinger Lipót helyett már fia, Ollinger Adal-
bert)15 a század végéig a helyi sajtóban képes hirdetésekkel is jelentkezett. Ifjú Edhoffer 
Ferenc (József utca 38.) műhelyét és a Lyceum épületében lévő bútorraktárát egy kétajtós 
ruhásszekrény képével hirdette magyar nyelvű és német helyi lapokban 1884–1885-ben.16

Érdekes, hogy ugyanitt (Prima Agenzia, Fiume 1876) Pécs város válaszában a Nürn-
bergi cikkek és edényüzletek tulajdonosai között Zsolnay Imre nevét nem említi, csak 
Zsolnay Vilmosét (továbbá még a Lechner testvérek, Alt és Böhm, Reinfeld Sándor, Láng 
Hermann, Obetkó Zsigmondné, Weber Adalbert szerepel).

8 A pécsi asztaloscéhbe mesternek felvéve: 1857. december 6. Mesterremeke esztergályozott varróasztal. –Lásd: 
Mendöl 1975–76, 227.
9 Fünfkirchner Zeitung, 1873. febr. 6., 3.
10 A Fünfkirchner Zeitung gyakran foglalkozott a művésznyomorral, illetve igyekezett mecénást szerezni a 
kiemelkedő asztalos, vagy faragóművészi produktumok ismertetésével. Patry Lajos különösen állatfejek fara-
gásában jeleskedett, Baldauf János építész próbálta megbízásokhoz juttatni, illetve orgonaház-tervének kivi-
telezésébe bevonva, az Angster orgonagyárban is munkához segítette védencét. Patry Lajos készítette Vasvári 
György Király utca 19. számú üzletházában a szalon ablakainak és ajtóinak oszlopos, oromzatos plasztikus 
keretezését, amit szignált és 1871 évszámmal jelölt.
11 MNL BaML Polgármesteri iratok, 1875. október.
12 Mendöl 2010.
13 MNL BaML Polgármesteri iratok 11332/1876.
14 Ollinger Leopold asztalos (Mirbach/Alsó-Ausztria 1818 – Pécs 1881. aug.31.). Neje: Stix Katalin. Lakott 
Pécs, Mária utca 10. Madas 1978, 115.
15 Apja 44 éven át vezetett üzletét (Pécs, Mária utca 32.) átvéve Ollinger Adalbert egy egyajtós szekrény képével 
hirdette mindenféle asztalosmunka vállalását és kész bútorainak raktárát, valamint Thonet székeket. Fünf- 
kirchner Zeitung, 1883. okt. 7., 5.
16 Pécs, 1884. nov. 1., 8.
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A pécsi asztalosok helyzete a céhek felbomlása után

Az 1860-as években már felbomlóban lévő céhes iparszerkezet felszámolására 1872-
ben került sor, az igényeket a nagyobb specializációt és a termelés volumenének növelését 
megoldó gyáripar és kereskedés szétválásával lehetett kiszolgálni.

A helyi asztalosoknak egyre keményebb küzdelmet kellett folytatniuk a megbízáso-
kért, megélhetésükért, hiszen a közlekedés fejlődésével egyre nagyobb versenyt jelentet-
tek a külföldről, a fővárosból, vagy máshonnan behozott áruk. A pécsi asztalosok termé-
keiket 1852 óta egyesületbe tömörülve próbálták meg közös lerakatuk által értékesíteni. 
1860-ban és 1862-ben a Pécsi Lapokban hirdették, és ajánlották a „Kisvásártér” 221. szám 
alatti, Tallián-féle házban17 lévő lerakatuk áruit, „... hol mindenféle válogatott fénymázas 
– valamint puha fából készült festett bútorok, és rövidárú cikkek a legjutányosabb áron kap-
hatók. Az egylet elfogad egyszersmind nagyobb építkezésekhez szükséges minden asztalos 
és kárpitosmunkát, valamint tekeasztalok készítését, egyezkedés szerént határozott időre. 
Minden munka tökéletességéért az egylet kezeskedik.

Végre az egyletnél megrendelhetők még mindenféle koporsók és szemfedelek is.
 Különösen ajánlja Mészáros Ferenc kárpitos, egyleti tag szakmájába vágó minden készít-

ményeit a legjutányosabb áron és kezeskedik minden készítménye finomsága és jóságáért.”18

Az Első Pécsi Asztalos Egyesület gyakran váltogatta árusító helyeit, amit leginkább új-
sághirdetéseiből tudunk nyomon követni. A Pécsi Lapokban 1868-ban magyar és német 
nyelvű hirdetésük szerint ugyancsak a Kis téren (ma Jókai tér) volt üzletük.19 1874-ben 
árusító helyük a Széchenyi tér és Mária utca sarkán álló özvegy Grafné házában volt, 
ahol bútoraikon kívül asztalos, lakatos és mázoló munkákra is elfogadtak megrendelést.20 
1882–1883 között megjelent hirdetéseiben az Asztalos Egyesület a Kis téren lévő üzlete 
mellett filiáléként ajánlotta a Mészáros Ferencnél (a Lyceum épülete – Király utca) léte-
sített bútorraktárát is, ahol már Kohn-féle hajlított faszékeket is árultak, de vállaltak kár-
pitozást, asztalos és esztergályos munkát is.21 1884-ben Mészáros Ferencné sokféle bútor 
együttes képével hirdetett, közölve, hogy a Lyceum-épületből kárpitos és bútorraktárát 
a Pécs Baranyai Központi Takarékpénztár volt helyiségébe helyezte át (a Király utcába a 
Schvartz-féle házba).22 1900-ban Az I. Pécsi Asztalos Egyesület ismét az első helyszínén, 
de már Jókai tér névvel hirdeti raktárát (4. sz. kép) azzal, hogy „… új szervezkedés történt, 
ugyanis jó hírnevű helybeli asztalos mesterek léptek kebelébe, kik a mai kor igényeit saját 
készítményű bútorokkal teljesen kielégíteni képesek, raktáron tartanak nagy választékban 
ebédlő-, hálószoba és iroda berendezéseket, egyes bútordarabokat, vas bútorokat, székeket, 
tükröket…”23 1901-ben a Király utca 19. Vasváry-féle egykori vasbolt üzlethelyiségét bé-
relték ki „… mindenféle ízlést kielégítő és saját készítésű bútoraik” 24 árusítására. 1903-ban a 
Jókai tér 11. szám alatti üzletét „53 év óta fennállóként” hirdeti meg az Első Pécsi Asztalos 

17 Ma Jókai tér 11., illetve a mai Jókai utcai sarokház, aminek telke a Mátyás király utcáig nyúlt le.
18 Pécsi Lapok, 1860. okt. 21., 128.; Pécsi Lapok, 1862. ápr. 3., 108; ápr. 10., 116.
19 Pécsi Lapok, 1868. ápr. 30., 146.
20 Fünfkirchner Zeitung, 1874. márc. 29., 5.
21 Fünfkirchner Zeitung, 1882. ápr. 13., 6.
22 Pécsi Figyelő, 1884. jan. 12., 4; Madas 1978, 364–365: egykori Kossuth Lajos utca 39.
23 Pécsi Közlöny, 1900. febr. 22., 7.
24 Pécsi Napló, 1901. máj. 5., 10.
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Egyesület egy íróasztal képével, megnevezve a következő asztalos mestereket is: Szigriszt 
János, Oertel Győző, Radó Ferenc, Holly Mihály, Szabó Géza.

A helyi asztalosok többsége a céhek megszűnését követően a szegények házainak 
egyszerű famunkáit készítette. A polgárság és a nemesség igényelte furnérozott, majd a 
historizmussal divatba jött, dús faragású „ónémet reneszánsz, majd barokkos” berende-
zést jelentékeny mennyiségben behozatal biztosította, jóllehet a helyi asztalosok is tud-
tak reprezentatív darabokat, a külföldivel egyező minőséget előállítani. Kereskedelmi 

5. sz. kép: Zsolnay Imre üzletháza a mai Ferencesek utcája 11-ben (a szerző felvétele)

4. sz. kép: Az Első Pécsi Asztalos Egyesület hirdetése 1903-ból (Pécsi Közlöny, 1903. márc. 20., 8.)
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célú tömörüléseik épp ezzel az érvvel próbáltak hirdetéseikben vásárlókat, megrendelő-
ket nyerni.

De a kis egyedi műhelyek sem munkafeltételeikben, sem termelékenységükben nem 
voltak tartósan versenyképesek, ezért az asztalosok többsége a helyi születő gyáripar: 
Angster József orgonagyára (1866-tól), Hoffmann Károly bútorgyára (1876-tól) vagy az 
Engel Adolf és Fiai-féle ablak- és parketta-gyár (1876-tól) munkásai lettek.

Zsolnay Imre 1882-ben felépíttette saját emeletes üzletházát a Ferenciek utcája 11-ben 
(5. sz. kép).

Vilmos is ekkor vált meg a Főtéri üzletházaitól. Zsolnay Imre a Ferenciek utcája 11. sz. 
alatti üzletházában bátyja kerámia-termékeinek lerakatát helyezte el,25 a Bazárban (Király 
utca 1.) maradt a kibővült területen a bútorkínálata. 1882-ben több alkalommal is képes 
hirdetésben ajánlotta bútorait, leginkább a Fünfkirchner Zeitungban, azonos szöveggel, 
de alkalmanként más bútor képével (6–8. sz. kép).

25 Pécsi Figyelő, 1883. dec. 29., 3.

6. sz. kép: Zsolnay Imre 1882-es 
bútorhirdetése 
(Fünfkirchner Zeitung, 1882. márc. 23., 5.)

7. sz. kép: Zsolnay Imre 1882-es 
bútorhirdetése 
(Fünfkirchner Zeitung, 1882. márc. 30., 6.)

8. sz. kép: Zsolnay Imre 1882-es 
bútorhirdetése 
(Fünfkirchner Zeitung, 1882. ápr. 2., 5.)



86 Mendöl Zsuzsanna

Zsolnay Imre bútorraktárának a helyi napilapok-
ban közölt képes hirdetéseiből nem csupán az általa 
forgalmazott bútorok stílusára, illetve az éppen ke-
lendőnek ítélt típusokra következtethetünk, hanem 
kitűnik az is, hogy Zsolnay Imre méltó utódja volt 
bátyja üzletpolitikájának, az adott termékfajtából a 
legteljesebb körű, korszerű kínálat nyújtásával. Egy-
szerű, illetve elegáns kivitelű diófa, puhafa, kárpi-
tozott és vasbútorokat kínált Zsolnay Imre Bazárja 
1882-ben a Fünfkirchner Zeitungban26 közreadott 
hirdetésében (6. sz. kép): esztergált, pogácsa lába-
kon álló, magas háttámláján is dúsan párnázott ka-
napé képével. Hengerpárna a kartámasz, intarziás a 
lábazat és a lezáró keret, melynek sarkain esztergált, 
gömb díszek, középen rátett, faragott díszítményű 
oromzat látható. A hirdetésre az azonos szöveg fölé 
a következő héten (március 30.) más bútordarab 
képe került: egy barokkos, faragott füzér oromzatos, 
ívelt betéttel tagolt, kétajtós ruhásszekrény, a sarka-
in látható esztergált díszek a pogácsa lábak formáját 
ismétlik meg (7. sz. kép).27 Egy hálószoba garnitúra 
következő darabját, a szekrénnyel azonos díszítésű 
fej- és lábtámlás, csigás lábú ágy és nádazott betétes 
német reneszánsz jellegű támlásszék képét hozta a 
néhány nappal későbbi szám (8. sz. kép).28

Még 1884-ben is a Ferencziek utca 11. szám alatti 
új házában Zsolnay Vilmos „Pécsi edény-gyár-rak-
tár” készletét hirdeti karácsonyi-újévi ajándéknak, 

ugyanott külön hirdetés szerint Zsolnay Imre bútorraktára a Király utcai árucsarnokban 
(Bazárban) maradt (9. sz. kép).29

Zsolnay Vilmos a lakásban is kereste a kerámia mind többféle alkalmazásának mód-
ját. 1885-től új gyártmányként bútorok, ajtók díszítésére fajanszbetéteket is gyártott kü-
lönösen a budapesti csempegyáruk üzembeállítását követően. Zsolnay Imre bútorüzlete 
lehetett a lerakata a kerámiabetétes ónémet stílű kredenceknek, és később valószínűleg 
mintalapok alapján lehetett nála bútorbetéteket is rendelni. A Janus Pannonius Múzeum 

26 Fünfkirchner Zeitung, 1882. márc. 23., 5.
27 Fünfkirchner Zeitung, 1882. márc. 30., 6.
28 Fünfkirchner Zeitung, 1882. ápr. 2., 5.
29 Pécs, 1884. december 17., 7.

9. sz. kép: Zsolnay Vilmos és Imre hirdetései 
(Pécs, 1884. december 17., 7.)

10. sz. kép: Ónémet szekrény Zsolnay  
fajanszbetétlapokkal (Füzi István felvétele)
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Zsolnay kiállításának a „Zsolnay család emlékszobájában” elhelyezett kétajtós szekrény 
(10. sz. kép) ajtóit három-három lovagkorbeli jelenetet ábrázoló fajansz betétlap díszíti, 
festője valószínűleg Kaldewey Kelemen (1853–1890) volt.

A Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz tervezte gyári mintalapok között, az 505. számon 
található 1882-ből egy virágokat és vázából kinövő virágbokrokat ábrázoló, festett kerá-
miabetétlapos kétajtós szekrényke rajza (11. sz. kép).30

A századfordulón budapesti csempegyáruk bekapcsolódásával bútorbetétül szolgáló 
csempéket szállított rendszeresen a Zsolnay gyár a Monarchia városaiból asztalosoktól és 
kereskedőktől érkező megrendelésekre.31 Spiegel Frigyes (1866–1933) építész és iparmű-
vész is többször rendelt kerámia betétlapokat Budapesten az Athenaeum bérházban lévő 
és a párizsi „Modern lakás” lakberendezési üzletei számára.32 Közismert példája a Zsolnay 
Vilmos-féle gyár eozinbetéteinek felhasználásával készült bútoroknak Budapesten a Parla-
mentben a miniszterelnöki dolgozószoba berendezése. Pécsett a neorokokó virágcsokros, 
fehér fajanszlapok helyet kaptak a Szerecsen Patika 1897-re elkészült berendezésének dúsan 

30 Hárs 1996, 63.
31 MNL BaML XI. 10.: Zsolnay gyár üzleti könyvei 64. (XIX. Strazza) 506.: 1902 decemberében Reisz és Porjesz 
bútorgyárnak Békéscsabára, majolika, eozin, labrador csempék.
32 MNL BaML XI. 10.: Zsolnay-gyár üzletkönyvei 370. Informations-Buch 1899–1904. Spiegel Frigyes építész 
Budapest, VII. kerület Ferencziek tere 2. alatt 1900 óta önálló, saját tervezéssel is foglalkozik. Parisban Meier 
Graeffnél – rue Pergoles 37. alatt van lerakata.

11. sz. kép: Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz tervezte gyári mintalap, No. 505. 
(Hárs 1996, 63., 31. kép.)
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faragott szekrényein, pult-előlapján is, amelynek igényes asztalos munkáját a pécsi Hoff-
mann Károly alapította bútorgyár és a pesti Wilhelm Ferenc készítette.33

A hirdetés valószínűleg meglehetősen költséges lehetett, mert ez indulást követően 
csak két évre rá (1884) találunk a Pécs című lap karácsonyközeli számában egy szűksza-
vú hirdetést Zsolnay Imre bútorraktáráról, amely termékeinek eredetéről már nem ad 
felvilágosítást.

A következő években Imre hirdetései csaknem teljesen eltűnnek a sajtóból, az 1888-as 
pécsi Általános Ipar-, Termék- és Műkiállításon csak vesszőből fonott virágtartó aszta-
lokat állított ki.34 Lehet, hogy e vonatkozásban a háziipar jellegű, könnyű, hazai termék 
bevezetésén fáradozott, Ignáchoz hasonlóan új utakat keresve, de kevés sikerrel.

1890-ben a Pécsi Figyelőben közölt képes hirdetései bútorraktára és műhelyének te-
temes megnagyobbításáról szólnak. Ezekben német neoreneszánsz ebédlőszekrény képe 
mellett, jól tipografált szöveggel ajánl stílszerűen berendezett alvó-, dísz- és ebédlőszoba 
berendezést, valamint vas és kárpitozott bútorokat, továbbá lakberendezési kiegészítőket 
(függöny, tükör, képkeret) (12. sz. kép).35

33 Romváry 1991, 4, 8.
34 Kiállítási Értesítő, 1888. aug. 19., 3.
35 Pécsi Figyelő, 1890. nov. 29., 7., 1890. dec. 28., 4., 1891. jan. 17., 7.

12. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése 
(Pécsi Figyelő, 1890. nov. 29., 7., 1890. dec. 28., 4., 1891. jan. 17., 7.)

13. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése 1892-ből (Pécsi Napló, 1892. nov. 16., 20.)
14. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése Kiss József útikönyvében (Kiss 1894, oldalszám nélkül.)
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1892-ben azonos szövegű hirdetése ornamentális kerettel és egy neoreneszánsz fara-
gott díszű ágy képével jelent meg a Pécsi Naplóban (13. sz. kép).36 Kiss József: Pécs és kör-
nyéke című 1894-ben kiadott útikönyvében is reklámozott, de a már ismert szöveg mellett 
neobarokk, kárpitozott, görgős lábú fotel képével (14. sz. kép).37  Pécsváradon máig meg-
őrizték azt a magas támlájú kanapét (16. sz. kép), amely a Zsolnay Imre hirdetésén lévő 
típust képviseli (15. sz. kép).

Valószínűleg a millennium közelsége hatására a magyaros jellegű bútorok is megjelen-
tek a kínálatában. Erre utal a Látogatók Albuma. Útmutató Pécsre, 1899-ben közölt hirdetése 
(17. sz. kép), amelyen emeletes, fent nyitott rakodó polccal kombinált ebédlő szekrény sze-
repel, pártázatos és vésett díszítéssel. Reklámján csökken a szöveg, ezáltal levegős az elren-
dezés, díszes keretezés teszi hatásossá. Itt is a bútorraktár mellett a műhelyei kifejezés arra 
utalhat, hogy ezek a két utcára nyíló telek déli részén, a Hunyadi utca (ma Mátyás király) 
felé esőn felépült emeletes házat és az udvart keretező épületeket foglalhatták el.38

Úgy tűnik, a szecessziótól, az újtól való idegenkedése lehetett Zsolnay Imre vállal-
kozása hamarosan megkezdődő hanyatlásának oka. Hiszen 1900-ban a Pécsi Figyelőben 
közölt képes hirdetését ismét egy eklektikus, ornamentikájában barokkos tükrös mosdó-
szekrény képével adta közre (18. sz. kép).39 Hiába a jó tipográfia, az ajánlott termék a 
tömegízléshez kapcsolódik. 1903. január 8-án az Új Pécsi Újságban Zsolnay Imre a Feren-
ciek utca 11. szám alatti bútorraktára bútorkészletének kiárusítását hirdeti: „… modern 
és kitűnő minőségű bútorokat tetemesen leszállított árakon, kedvező fizetési feltételekkel.”40

Zsolnay Imre férjezett leányai közül nem volt, aki üzletét átvette volna ügyvéd fia ön-
gyilkossága után (1905),41 a pécsi bútorkereskedelemben a századfordulón megnövekedett 
konkurencia (Friedman Károly, Fehér Béla, Hoffmann Lajos, Első Pécsi Asztalos Egyesület 
stb.) miatt vállalkozása nem bizonyult már versenyképesnek. Egy üzletportál építési ké-
relme 1912-ből Pécs város polgármesteri iratainak mutatókönyvében üzletéről az utolsó 
híradás. (A kérelem irata már nem fellelhető, ezért nincs részletesebb információnk.)

36 Pécsi Napló, 1892. nov. 16., 20.
37 Kiss 1894, oldalszám nélkül.
38 Várady 1899.
39 Pécsi Figyelő 1900. okt. 19., 8.
40 Új Pécsi Újság, 1903. jan. 8., 4. A Pécsi Közlönyben is meghirdette kiárusítását: Pécsi Közlöny, 1903. jan. 4., 10.
41 Pécsi Közlöny, 1905. júl. 18., 2-3; júl. 23., 6.

15. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése (Pécsi Napló, 1898. máj. 19., 14.)
16. sz. kép: Zsolnay Imre által forgalmazotthoz hasonló kanapé Pécsváradon (a szerző felvétele)



90 Mendöl Zsuzsanna

17. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése 
a Látogatók Albumában (Várady 1899.)

18. sz. kép: Zsolnay Imre hirdetése 1900-ból 
(Pécsi Figyelő, 1900. okt. 19., 8.)

19. sz. kép: Szecessziós stílusú, mázas terrakotta kerti ülőke (Füzi István felvétele)
20. sz. kép: Szecessziós stílusú, tükrös konzolasztal (Füzi István felvétele)
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Az 1900-as párizsi világkiállításra készülődő Zsolnay Vilmos fiatal iparművész gárdát 
hozott gyárába, akiket olykor bútortervezéssel is megbíztak: Apáti Abt Sándor ilyen jel-
legű munkájáról egy családi levélből értesülünk. Nikelszky Géza is készített bútortervet 
is,42 de ez már a két világháború közötti időszakban történt.

Zsolnay Vilmos kiváló minőségű mázas terrakottáiból kerti asztalt és ülőkéket is gyár-
tott (19. sz. kép), e terméknek mázas, pirogránitból készült, szecessziós stílusú darabjai 
bizonyultak kelendőnek.

A szecessziós csempés bútorok szép példája egy tükrös konzolasztal (20. sz. kép), 
amely a gyár területén álló, Mattyasovszky–Zsolnay Tibor és Mattyasovszky–Zsolnay 
László műtermes lakóházába, az ún. „zöld házba” készült, ma a Dominikánus házban 
(Színház tér 2.) látható.

További adalék, hogy Zsolnay Vilmos tehetséges leszármazottai közül is volt, aki e 
területen is kipróbálta tervező képességét: 1907-ben a Pécsi Országos Kiállításon a kiállí-
tás aranyérmével tüntették ki Ruzsinszky Béla műasztalost az iparművészeti csoportban 
kiállított tárgyaiért. „Az égetéses mintázattal és vörösréz díszítéssel pompázó két bútorbe-
rendezés a művészi lelkű Mattyasovszky Terike (1883–1943) terve szerint készült. Emeli 
e kitüntetés értékét az, hogy tárgyai nem a bútorcsarnokban elhelyezett bútorok mértéke 
szerint bíráltattak, hanem az iparművészet magasabb igényei szerint.”43
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Sétáló Ferenc

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
Baranya vármegyében, valamint a szabadságharc 

katonáinak nyughelyei a Pécsi Köztemetőben

A dolgozat összefoglalja az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit Baranya 
vármegyében, és az eseményekkel összefüggő kiegészítő adatokat, amelyeket a szerző ta-
lált saját kutatásai során.

Mohácson 1848. március 17-én a Nádor nevű hajó (1. sz. kép) utasaitól értesültek a 
pesti forradalomról.1 Pécsett március 18-án jelentek meg a forradalmat éltető plakátok. 
Április 22-én Batthyány Lajos kormánya Batthyány Kázmért nevezte ki Baranya főispán-
jának. Leváltották a konzervatív vezetőket, köztük gróf Majláth György főispánt. Augusz-
tusban a kormány elrendelte a zsoldot kapó nemzetőrség megszervezését. Pécsnek 150 
nemzetőrt kellett kiállítani.

1848. szeptember 18-án jelentették a Baranya vármegyei alispánnak, hogy a 7. számú 
német vasas ezred, valamint a Kresz könnyű lovasság Pécsváradra érkezett.2

1848. szeptember 20-án Majthényi József háromszáz pécsi nemzetőr élén megjelent 
Pécsváradon, és a laktanyában lefegyverezték a vasas ezredet. A katonai raktár egy részét 
az eszéki várba küldték, kisebbik részét a baranyai lovascsapat felszerelésére használták fel.

1848. szeptember 20-án a sztárai (ma Drávasztára) révnél 9–10 ezer főnyi ellensé-
ges csapat kelt át a Dráván. A seregnek tizenkét ágyúja volt. Pécs város vezetői előbb 
úgy határoztak, hogy ellenállnak a seregnek, de később belátták, hogy ennek nincs ér-
telme, és megüzenték az ellenség parancsnokának, hogy nem tanúsítanak ellenállást. Az 
ellenség szeptember 23-án bevonult Pécsre, de 25-én a horvát katonák már elhagyták a 
vármegyét. A horvátok Jelačić seregével szándékoztak egyesülni, és tizenhat szekéren a 
seregtől külön szállították a lőszert a hadsereg után. Perczel Antal (bonyhádi) nemzetőr 
őrnagy egy százötven fős nemzetőr egységgel a szekérkaraván nyomába eredt, és Orosz-
lónál megtámadták azt. Az oroszlói rajtaütés3 1848. szeptember 28-án hajnali 4 óra tájban 
történt. A település szélén a három őrszemet lefegyverezték, bevonultak a faluba, s a sze-
kereik mellett álló katonáktól is elvették fegyvereiket. Popovics János nemzetőr hadnagy 
tudott a nyelvükön beszélni. A lőszert szállítók szlavóniai sokácok voltak. A tisztet és a 
nyolcvan katonát is foglyul ejtették. A tizenhat szekéren 32 hordó lőszer, 600 puska és az 
őrök 80 szuronyos puskája lett a hadizsákmány.

A Pécsről északra vonult szláv sereg Székesfehérváron értesült Jelačić pákozdi 
vereségéről, és visszafordult. A visszaúton Ozoránál találkoztak a Móga János és Görgey 

1 Jároli 2001, 136.
2 Kopasz 1973, 76.
3 Kopasz 1973, 77.
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Artúr által vezetett magyar sereggel, akiktől vereséget szenvedtek. A menekülő horvát se-
reg október 11-én érkezett Pécsre. Itt emberségesen fogadták őket, de Batthyány Kázmér 
csak ünnepélyes eskü letétele után engedte őket haza. Az eskütétel október 13-án, a Szé-
kesegyház előtti téren zajlott. Batthyány Kázmér október 22-én Jovič tábornok – eszéki 
várparancsnok – kérésére áttette székhelyét az eszéki várba. Batthyány a baranyai első 
felszerelt önkéntes zászlóaljjal, a pécsi önkéntesek osztályával és az ágyúteleppel, összesen 
1217 fővel biztosította a várat a magyar kormány számára.

A Pécsi Köztemető főkapujától balra 20–30 lépésnyire, a főkaputól észak felé húzódó fal 
mellett találjuk Mesterffy Márton 1848/49-es honvéd kapitány kriptáját (2. sz. kép). A 
Mesterffy Mártonra vonatkozó bejegyzést a pécsi székesegyházi plébánia halotti anya-
könyvében található meg (3. sz. kép). A bejegyzés első részében olvasható: „1867. juli. 4. 
Martinus Mesterffy geometra 1848/49-ben 1. honvéd utász zászlóalj 1. századjának kapitá-
nya.” A szabadságharc bukása után Mesterffy Márton Pécsett mérnöki munkát folytatott. 
Mesterffy a halotti anyakönyv szerint a Hunyadi utca 9. szám alatt lakott, felesége Kele-
men Klára volt. Mesterffy 43 éves korában hunyt el. A halál oka „Phthysis pulmon”, a tüdő 
gümőkórós sorvadása volt. A Hadtörténeti Intézetnek küldtem egy érdeklődő e-mailt, 
melynek mellékletében elküldtem a kripta és a fejtábla fényképét, valamint Mesterffy 
Márton halotti anyakönyvének másolatát. Érdeklődésemre pár nap múlva megkaptam a 
választ: „Mesterffy (1848/49-ben Mesterffy) Márton 1824 körül született. A szabadságharc 
előtt, mint mérnök dolgozott. 1848 őszén beállt az október végén Pest-Budán szervezni kez-
dett I. honvéd utászzászlóaljba. Először altiszt, majd 1848. december 16-án hadnagy lett a 
zászlóalj 1. századában. 1849. január elején alakulatával együtt a Görgei Artúr tábornok 
vezette feldunai (később VII) hadtesthez osztották be.

1. sz. kép: A Nádor nevezetű hajó (Gonda 1899, 27.)
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A zászlóalj I. osztályának (1–2. század) tagjaként az Aulich hadosztály alárendeltségébe 
került. Ennek keretében vett részt a felvidéki hadjáratban (1849. január 5. – február 10.), 
ahol alakulatával a Szkalka-hegyi alagút járhatóvá tételénél, illetve a Sturec hágon való 
átkelésnél tűnt ki…”

Mivel pedig eddig nem volt tudomásunk Mesterffy Márton pontos beosztásáról, utolsó 
rangjáról és halálának pontos időpontjáról, ezért Önnek az új információkért ezennel há-
lánkat és szívélyes köszönetünket fejezzük ki.

Tisztelettel Budapest, 2012. január 18. Dr. Bonhardt Attila ezredes, igazgató.”

2. sz. kép: Mesterffy Márton sírja (a szerző felvétele)

3. sz. kép: Mesterffy Mártonra vonatkozó bejegyzés a pécsi székesegyházi plébánia halotti 
anyakönyvében (MNL BaML)
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Görgey a feldunai hadtesttel 1849. január 5-én a Felvidékre vonult. A feldunai had-
test történetét a „Katonacsillag megfordul…” c. regényében dolgozta fel vitéz Somogyvá-
ry Gyula. A hadtest keleti irányban akarta elhagyni a Felvidéket, de nem a megszokott 
közutakon, hanem egy rövidebb utat keresett. A rövid út megtalálásáról az alábbiak ol-
vashatók a regényben: „Görgei tábornok úgy tudja, hogy volna valami régi, elfeledett hegyi 
ösvény itt. A polgármester készséggel világosított fel arról, hogy a szájhagyomány szerint 
csakugyan volt régente egy rövidebb út is. Ez a Körmőctől keletre levő, hatalmas falszerű 
hegyvonulatba hágott föl, legmagasabb szakasza, úgy hírlik, tárnához hasonlóan haladt a 
sziklagerinc alatt, s a túlsó oldalon aláereszkedve, Tajova községen tért le Besztercebányába. 
A szóban forgó tárna keletkezésének idejét és okát már nem tudták, de a régi bányavidéki 
tót [övező – szerk.] legendák úgy tudják, Rákóczi ezen menekült át egyszer üldözői elől ma-
roknyi lovascsapatával. A nép ma is „Rákóczi egérútja” néven emlegeti.”4

A regényből idézett rész a „Rákóczi egérút” megtisztításáról szól, amely Körmöcbánya 
és Besztercebánya között van, Szkalka és Tajov faluk között. Az alagutat a honvédek 1849. 
január 21-én kezdték el megtisztítani, és öt nap alatt, éjjel-nappali kemény munkával, 
nagy hidegben, hóviharban végezték el az alagút kibontását. A regényben az alagút kb. 
18–20 méter volt. A Sturec-hágót is járhatóvá tették Mesterffy Márton irányításával. A 
Sturec-hágón átkelő honvédeket Keiss Károly festette meg (4. sz. kép).

A Pécsi Köztemető egyik kriptáján és a hozzátartozó táblán nincs feltüntetve, hogy 
a kriptában nyugvó halott szintén 1848/49-es honvéd volt. Ez a kripta a köztemető fő-
kapujától dél felé induló kőfal mellett a 8. sír. A benne nyugvó egyik halott Nendtvich 
Sándor főmérnök. Nendtvich Sándor halálának tényét az evangélikus egyháznál lévő ha-
lotti anyakönyv rögzíti (5. sz. kép). Bona Géza „Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49-es 
szabadságharcban” című munkájában olvasható, hogy Nendtvich Sándor „1848 őszén az 
I. utászezrednél őrmester, 1849. jan. hadnagy az I. utász zászlóaljban a feldunai hadtest-
nél.”5 A Hadtörténeti Intézet ismertette a Nendtvich Sándorról meglévő adatokat is: „Ami 
az 1. honvéd utászzászló-
aljat illeti, az 1848 őszén 
Pest-Budán alakult meg 6 
századdal, és 1849. január 
elején csatlakozott a feldu-
nai (később VII.) hadtest-
hez. A zászlóalj az Aulich-, 
a 2. osztály a Piller-, a 3. 
osztály a Guyon-hadosztály 
kötelékébe került (a negye-
dik, Kmety György vezette 
hadosztálynak nem voltak 
utászai). A Szkalka-hegyi 
alagút járhatóvá tételében, 
illetve a Sturec-hágón való 
átkelésben csak az Aulich 
hadosztály utászai vettek 

4 Somogyváry 2006, 342.
5 Bona 1998–1999, 2. kötet, 576.

4. sz. kép: Keiss Károly: Átkelés a Stureci-hágón 
(a kép forrása: Hermann 2001, 207.)
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részt, de arra sajnos nincs adat, hogy a keresett személy is ott szolgált volna.” Tehát két pécsi 
is szolgált a feldunai hadtest utászainál.

„Miután Batthyány Kázmér és a nemzetőrség Eszékre távozott Pécs városa a kisszámú 
magyar katonaság miatt védtelen maradt. Ez a kis számú magyar katonaság az osztrák 
katonaság közeledtének hírére eltávozott a megyéből.

Nugent táborszernagy csapatai 1849. január 30-án ellenállás nélkül foglalták el 
Pécs városát. A baranyai közszolgáknak hűségesküt kellett tenni I. Ferenc József császár 
parancsainak teljesítésére.

Pécsett az osztrák uralom alatt a főispán újra Majláth György lett és a város vezetésé-
ben császárhű személyek kaptak pozíciót.

Jelačic az oroszlói rajtaütés miatt 160 000 pengő forint sarcot vetett ki a városra, to-
vábbá 1 500 pár fehérneműt és 500 pár lábbelit követelt 24 óra alatt. A város négy tagú 
küldöttséget menesztett Jelačic bánhoz. A hadisarcot elengedte Majláth György közbenjá-
rására. Négy polgárt 50-50 botütésre ítélt, mert egy katonatiszt előtt azt kiáltották, hogy 
„éljen Kossuth!”6

A tavaszi hadjárat sikerének híre eljutott a Dél-Dunántúlra. Június elején már az egész 
dél-baranyai, Dráva melléki lakosság lázongott.7

Az osztrák katonai parancsnokság június 10-én kelt levelével tudatta a városi tanács-
csal, hogy a megyei lakosság felkelésének leverése érdekében a katonaság kivonul a vá-
rosból. Náray János krónikájában így ír: „Ezen éjjel mielőtt a granitsárok elmentek Bre-
zány kalátssütőt a Piatsek háza előtt 1 tüzértiszt agyonvágta, Domián János városhajdú 
feladására, mivel a granitsárokat előtte gúnyolta: és meg is holt: magam is láttam a tócsa 
vért és a halottat Kaczler boltja előtt.” 8 Erről az esetről Vörös Márton volt pécsi levéltár- 
igazgató így emlékezett meg: „Hatalmas részvét mellett temették el a granicsároktól nyilt 
utcán agyonvert Bressáni János kalácssütő mestert és e részvétnek már láthatóan tüntetés 
jellege volt.”9 Kelemen József kanonok ekként ír erről: „Ezen Horváthok vagdaltak meg a’ 
piarczon egy pécsi lakóst, ki különben olasz lévén, több esztendőktől fogva itt lakott ‚s a’ 
városban kiflit árulgatott, ‹s onnét csak kiflisnek neveztetett. Ezen ember mámoros fejjel 

6 Vörös [1954], 44.
7 Kopasz 1973, 84.
8 Bezerédy 1973, 191.
9 Vörös 1848b, 139.

5. sz. kép: Nendtvich Sándor evangélikus egyházi halotti anyakönyve (MNL BaML)
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a› piarczon elkiáltván magát „Éljen Kossuth” az ott lévő Horvátoktól úgy megvagdaltatott, 
hogy bele halt.”10 A belvárosi római katolikus plébánia halotti anyakönyvében (6. sz. kép) 
a következő olvasható: „Bressan János kőfaragó, szül. Udine városában, pécsi lakó, kath., 43 
éves.” A két emlékező tévesen jegyezte le a halott nevét és mesterségét. A halott olasz férfi 
mestersége képfaragó11 volt.

A Siklós irányába elvonult granicsár katonaság Túronynál ütközött meg a dél-ba-
ranyai felkelőkkel. A felkelők száma több ezerre rúgott, de igen gyenge felszereltséggel 
rendelkeztek. Csak igen kevésnek volt szuronyos puskája, a legtöbben kaszával, fejszével 
indultak harcba. A Barotta őrnagy vezette császári katonaság hamar szétszórta a felkelő-
ket, a községet felgyújtotta, a lakosság állatait elhajtotta. A körülmények megváltozásával 
később állataikat visszakapták, Majláth György, főispán gyűjtést rendelt el, hogy a lakók 
még az őszi esőzések előtt felépíthessék házaikat.

Hermann Róbert szerint „június 10-én, a Siklós közelében vívott turonyi ütközet után 
16 főt lőttek agyon.”12 A túronyi református halotti anyakönyvben 1849. január–augusztus 
28. között egyetlen bejegyzést sem találtam, a siklósi római katolikus halotti anyakönyv-
ben ugyancsak nem volt az ütközettel kapcsolatos adat.

Barotta a túronyi csata után megüzente Pécsnek, hogy szétlöveti a várost. A pécsi csata 
lefolyását Náray naplójából idézem: „Június 15. Reggel 6 órakor a Tolnai 800 nemzetőrök is 
hazamentek, és így a lovasok is, kiknek fegyverük volt, ekkép tsak fegyvertelen nép maradt 
a város oltalmára: és Perczel Don-Quixote mégsem takarodott ki a városból, mintha kész- 
akarva részt kívánt volna a városra hozni… így mint B. Majthényi József Kormány Biztos, 
mint Perczel Antal a nemzetőrség majorja nem átalotta a fegyvertelen népet a mészárszékre 
vinni és nem gondolták fel, mi lesz aztán Péts városából és lakosaiból… a hadsereg mindig 
előbbre jövén a balszárnyának vége a Megyeri malomba13 rohant, ott találták a szegény 

10 Fényes 1973, 214.
11 A képfaragó „kőből, fából díszeket, alakokat, szobrokat faragó művész vagy iparos.” ÉRTSZ. 1960, 841.
12 Hermann 2011, 77.
13 Pesti 1982, 769, 2335.

6. sz. kép: Bessán Jánosra vonatkozó bejegyzés a Pécs belvárosi római katolikus plébánia halotti 
anyakönyvében (MNL BaML)
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Virstlert, mint nemzetőrt, kit a Bosnyákok a disznóöléstől hajtottak el a nemzetőrök közé, ő 
nem szaladhatván a granitsárok megfogták, és az országútra hurczoltatván agyonlövetet.” 14

Vörös Márton a pécsi csatáról így ír: „Elsőnek a megyeri malmot érték el, ahol a gyenge 
felszerelésű nemzetőröket rövidesen megsemmisítették. Perczel őrnagy látva az egyenlőtlen 
harcot, emberei kímélése érdekében visszavonulást parancsolt. Többek között kiürítették a 
kőhídnál álló vashámort is (a mai Bőrgyár helyén) ahová rövidesen összpontosították a 
tüzérségi tüzet… Tizenhat halott feküdt már a csatorna vonalán fogyott a Vashámor lét-
száma is, de Burghardt György nem tágított. Körülötte a védvonalon állt a pécsi ifjúság. Az 
akadémia, a szeminárium kispapjai és a többi diákság, közös lelkesedésben, éppen úgy, mint 
Mohács alatt az első magyar egyetem hallgatói 1526-ban… A visszavonulás következtében 
az ellenség felnyomult a kőhídra s körülkerítette a vashámort. Burghardt György másodma-
gával, egy hosszúhetényi szolgalegénnyel együtt az utolsó pillanatig harcolt. Amikor a betört 
ajtókon a hámor belsejébe nyomult az ellenség, Burghardt György már csak vasdoronggal 
harcolt. Öten gyűrték le, hogy megkötözzék. A Kőhídra nyomult ellenség diadallal vitte Burg- 
hardt Györgyöt Barotta őrnagy, a sereg keményszívű kíméletlen parancsnoka elé. Amikor 
az osztrák őrnagy megtudta, hogy a harc elhúzódásának egyik fő oka Burghardt ellenállása, 
azonnal rögtönítélő bíróságot alakított. A vallatás alatt Burghardt emelt fővel önérzetes fe-
leleteket adott Barottának s ez a hiú embert vérig sértette. Arra a kérdésre, hogy Burghardt 
német nevével miért harcol a császár ellen, ő azt felelte Barottának, szinte a névre célozva: 
„Amint őrnagy úr olasz nevével a magyar szabadság ellen harcolt.” Ott lőtték agyon tíz per-
cen belül a hosszúhetényi legénnyel együtt azon a kőhídon, amelyet órákon át megvédett.”15

Ezt az eseményt így írja le naplójában Kelemen József kanonok: „A kő hídnál volt 
öszvegyűjtve a Pécsett védelmezni akaró sokaság, mert még a’ kis papokat is lekergették, 
hogy kardot kötvén a’ védelmező sokaság közé álljanak, azonban mikor a’ Császári katonák 
a’ kőhídhoz értek, egyszerre elkezdettek apró fegyverekkel tüzelni, ‚s erre a’ gyülevész nép, 
kinek sem Ura sem gazdája nem volt, szét szaladt, valami 14 ember halva maradt a’ többi 
elfutott, ’s más nap több mint 12 szekér hordta öszve az elszórt szűröket, dorongokat, melye-
ket a vetésen és réteken szórtak szét az emberek.”16

Tehát Náray szerint a megyeri malomnál elfogták „Virstler” hentest, és a halotti anya-
könyvben is ez szerepel (7. sz. kép): „Burghardt György hentes és pécsi polgár és háztulaj-
donos, hét árvának atyja; 59 éves; csatározás közben elfogatott a megyeri malomban, onnan 
a vashámori kőhíd mellé vitetett és rögtön agyonlövetett.” Szerintem Burghardt György 
nem harcolt, nem szervezte a harcot, véletlenül került a malomhoz. Burghardt György 
áldozat, vértanú, kinek sírja a pécsi köztemető előkelő halottai között van (8. sz. kép).

A harcok során elhunyt férfiak a pécsi belvárosi katolikus plébánia anyakönyvében 
(9. sz. kép):
„Maszlag Ferenc pellérdi földművelő, házas egy árvának atyja, kath., 31 éves; csatározás 
közben agyonlövetett;
Magos János hosszúhetényi szolga; 23 éves; csatározás közben elfogva agyonlövetett a hely-
szinén;
Ismeretlen honvéd Tolna megyéből, vallás nem tudatik, tán 30 éves; csatározás közben kezét 
veszté és elvérzett;

14 Bezerédy 1973, 192–193.
15 Vörös 1948b, 143.
16 Fényes 1973, 216.
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Ripperger Mátyás mészáros és volt őrmester; kath., 58 éves; a város lövöldöztetésekor szél-
hűdés;
Unsorg Károly bádogos és levélhordó, 2 gyermek atyja; kath., 28 éves; futamodás közbeni 
szélhűdés.”17 Protestáns és izraelita anyakönyvek ebben az időben még nem készültek.

Két szökött honvédról

Hermann Róbert az alábbi megállapításokat tette: „A korábbi történeti irodalom nem 
regisztrálta Szilva János és Vertika Gábor honvédek kivégzését. A haditörvényszéki ítélet 
és a korabeli források alapján nem egészen egyértelmű, hogy esetükben vértanúkról vagy 
köztörvényesekről van-e szó. Mindketten megszöktek az eszéki várból, s a Pécs környéki 

17 A pécsi belvárosi plébánia halotti anyakönyve (MNL BaML XXXIII.1.: Baranya megye és Pécs város állami 
anyakönyvei másodpéldányainak levéltári gyűjteménye).

7. sz. kép: Burghardt György a pécsi belvárosi katolikus plébánia anyakönyvében (MNL BaML)

8. sz. kép: Burghardt György sírja a Pécsi Köztemetőben (Petrich 2004, 60. számozatlan oldal)
9. sz. kép: A harcok során elhunyt férfiak a pécsi belvárosi katolikus plébánia anyakönyvében 

(MNL BaML)
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pincékben bujkáltak. Szeptember 25-én (1849) egy kilenc szerezsánból18 álló járőr rajtuk 
ütött, ők azonban egy pincébe bújva a járőrt vezető tizedest agyonlőtték, másik négy főt 
megsebesítettek. Erre a többiek rájuk gyújtották a pincét, mire megadták magukat. Október 
2-án Pécsett lőtték főbe őket.”19

18 Fényes 1973, 216.
19 Hermann 2011, 77–78.

10. sz. kép: Rosmann Miklós említése a pécsi belvárosi plébánia halotti anyakönyvében 
(MNL BaML)

11. sz. kép: Kivégzett, szökött katonák adatai a pécsi belvárosi plébánia anyakönyvébe 
(MNL BaML)
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A járőr halálesetét a pécsi belvárosi plébánia halotti anyakönyvében (10. sz. kép) ta-
láltam meg. A halotti anyakönyv szerint: „Sept. 25. Rosmann Miklós káplár20

 a Károlyi 
nevű szerezsán21 zászlóaljból, szül. Zágráb megye Druga helységében, kath., 23 éves, Kővágó 
Szőlősön az elhíresült szökött katona és haramia által agyonlövetett.”22

A szökött katonákat a haditörvényszék halálra ítélte, és kivégezte. A kivégzettek ada-
tait a pécsi belvárosi plébánia anyakönyvébe (11. sz. kép) jegyezték be: „1849. Octob. 2. 
Vertike József megyei rab, kath., 32 éves, mint szökött katona, útonálló haramia és gyilkos 
agyonlövetett. Octob. 2. Szőke Gábor megyei rab, 28 éves, mint szökött katona, útonálló ha-
ramia és gyilkos agyonlövetett.”23 A halotti anyakönyvből megismertük az összetűzés hely-
színét: Kővágószőlős. A Vertike vezetéknév Pécsett ismert. Feltételeztem, hogy Vertike 
József Pécs környéki születésű volt. Átnéztem a Pécstől nyugatra fekvő falvak keresztelési 
anyakönyveit: Kővágószőlős, Töttös, Cserkút, Bakonya. A megnevezett falvak kereszte-
lési anyakönyvében találtam több Vertike vezetéknevet viselő asszonyt és férfit. Vertike 
József kivégzett honvéd keresztelési anyakönyvét nem találtam meg ezekben a falvakban. 
Azt feltételezem, hogy Vertike József valamilyen kapcsolatban lehetett ezekkel a Vertike 
családokkal, és ezért bujdokolt Kővágószőlősön, hogy ezek a családok élelmezték, és buj-
tatták a pincéjükben.

A 19. században az eddig és később tárgyalandó honvédeket a Pécs-budai külvárosi 
temetőben helyezték örök nyugalomra. A Pécs-budai külvárosi temető felszámolása során 
– 1904-ben – kilenc 48-as honvéd csontjait helyezték át a Siklósi úti, új köztemetőbe.

A Pécsi Köztemetőben nyugvó 1848/49-es szabadságharc honvédjei

A kutatás alapján tehát az alábbi 1848/49-es honvédek nyughelyei találhatók a Pécsi Köz-
temetőben:

Mesterffy Márton (1824. k. – Pécs, 1867. 07. 04.): földmérő, honvéd kapitány. Sírhelye: 
nyugati fal (2. sz. kép).

Lechner Antal (Pécs, 1831. 02. 06. – Pécs, 1900. 07. 18.): honvéd főhadnagy. A pécsi Ta-
karékpénztár vezérigazgatója. A Mecsek Egyesület választmányi tagja (1893–1900). 
Sírhelye: „D” parcella (12. sz. kép).24

Ráth Mátyás (Pécs, 1829. 03. 04. – Pécs, 1913. 01. 19.): honvéd hadnagy. Fatelepet létesí-
tett Pécsett 1867-ben. Sírhelye: „G” parcella (13. sz. kép).25

Taizs Mihály (Zajzon, 1828. 05. 05. – Pécs, 1889. 06. 18.): honvédtiszt, nyomdász. 
 Sírhelye: „I” parcella (14. sz. kép).26

Burghardt György (1890. k. – Pécs, 1849. 06. 15.): hentes, nemzetőr. Sírhelye: „P” parcella 
(8. sz. kép).

20 Tizedes.
21 Az osztrák határőr ezredbe beosztott lovaskatona neve.
22 A pécsi belvárosi plébánia halotti anyakönyve (MNL BaML XXXIII.1.: Baranya megye és Pécs város állami 
anyakönyvei másodpéldányainak levéltári gyűjteménye).
23 A pécsi belvárosi plébánia halotti anyakönyve (MNL BaML XXXIII.1.: Baranya megye és Pécs város állami 
anyakönyvei másodpéldányainak levéltári gyűjteménye).
24 Bona 1998–1999, 2. kötet, 373.
25 Bona 1998–1999, 1. kötet, 257.
26 Borsy 1998.
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12. sz. kép: Lechner Antal sírja 
(D parcella) (Petrich 2004, 

61. számozatlan oldal)

13. sz. kép: Ráth Mátyás 
sírja (G parcella) 

(Petrich 2004, 60. 
számozatlan oldal)

14. sz. kép: Taizs Mihály sírja 
(I parcella) (Petrich 2004, 61. 

számozatlan oldal)

15. sz. kép: dr. Jellachich Károly sírja (K parcella) (a szerző felvétele)
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Jellachich Károly dr. (Pécs, 1833. 11. 25. – Pécs, 1921. 04. 24.): orvos, a vármegye önkéntes 
nemzetőr zászlóalj katonája, a 41. honvéd zászlóalj hadnagya, a 135. honvéd zászlóalj 
tisztjeként tette le a fegyvert Világosnál. A kiegyezést követően dárdai járási orvos. 
Sírhelye: „K” parcella (15. sz. kép).27

Nendtvich Sándor (Pécs, 1822. 03. 17. – Pécs, 1890. 12. 01.): mérnök. 1848 őszén beállt 
az 1. honvéd utászezredhez. Őrmester,  (1848. 12. 16. – 1849. jan.) hadnagy az 1. 
utászzászlóaljban a feldunai hadtestnél, majd főhadnagy ugyanitt (a VII. hadtestben). 
1850-től mérnök Pesten, 1854-től Baranya megyében. 1861-ben a megye tiszteletbeli 
főmérnökévé választják. 1867-től a Baranya megyei Honvédegylet tagja. 1869-től vas-
úti tervező mérnök, majd Győrben a Rába szabályozásnál dolgozik. 1878-től haláláig 
Pécs város főmérnöke. Sírhelye: nyugati fal, a kaputól délre a 8. sír (16. sz. kép).28

Fesztl Nándor (1821. 03. 09. – Pécs, 1885. 12. 03.): honvéd ezredorvos. Sírhelye: nyugati 
fal, a kaputól délre a 24. sír (17. sz. kép).29

Schmidegg Tamás Károly, gr. (Pozsony, 1820. 11. 02. – Pécs, 1890. 01. 07.): honvédtiszt, 
tüzérszázados. A bécsújhelyi akadémián tanult (1831–1836). Az innen kilépett had-
nagy vagyonából élt (1836–1842), az 1. dzsidás és a 3. huszár ezredben szolgált. 1848 
szeptemberében a pécsi nemzetőrség ideiglenes parancsnoka. Októberben százados 
a Pécsett alakuló 36. honvédzászlóaljban. Novembertől Eszék várának tüzérparancs-
noka a vár feladásáig (1849. febr. 14). Később birtokán gazdálkodik. Halálát szélütés 
okozta. Sírhelye: „Z” parcella (18. sz. kép).30

27 Bona 1998–1999, 2. kötet, 576.
28 A Hadtörténeti Intézet közlése.
29 Nemzeti Sírkert honlapja: http://nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/pecs/kozponti-temeto/fesztl-nandor/205 - 
(Letöltés: 2016. augusztus 18.)
30 Bona 2009, 531.

16. sz. kép: Nendtvich Sándor sírja 
(nyugati fal, főkaputól délre, 11. sír) 

(Petrich 2004, 74. számozatlan oldal)

17. sz. kép: Fesztl Nándor sírja 
(nyugati fal, főkaputól délre, 41. 

sír) (a szerző felvétele)
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Tallián Károly, vizeki (1809 – Pécs, 1884. 03. 15.): ötvös, 
honvéd parancsnok. 1826–1847 között a cs. kir. 6. 
határőrezredben szolgált, főhadnagy rangban nyu-
galmaztatta magát. 1848 júniusától a Somogy megyei 
nemzetőrség századosa, augusztus 16-tól ideiglenes 
őrnagy volt. Szeptember közepétől a megyében szer-
veződő önkéntes mozgó nemzetőr zászlóalj parancs-
nokaként működött, majd az alakulatából létrejövő 
46. honvédzászlóalj parancsnoka lett. 1849 májusától 
július végéig a megyei nemzetőrség őrnagya. A sza-
badságharc után a cs. kir. hadbíróság felmentette. Sír-
helye: „IV” parcella (19. sz. kép).31

Hartl Ferenc (Kaposvár, 1829. 03. 30. – Pécs, 1901. 11. 
04.): mézeskalács- és gyertyakészítő, honvéd had-
nagy. Sírhelye: „IV” parcella (20. sz. kép).32

31 Bona 2009, 531.
32 Vargha 2010.

18. sz. kép: gr. Schmidegg 
Tamás Károly sírja (Z 

parcella) (a szerző felvétele) 

19. sz. kép: Tallián Károly sírja (IV parcella) 
(Petrich 2004, 60. számozatlan oldal)

20. sz. kép: Hartl Ferenc sírja 
(IV. parcella) (Petrich 2004, 
60. számozatlan oldal)
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Szabó Róbert

A pécsi magyar királyi 19. honvéd gyalogezred harcai 
a szerb és az orosz fronton (1914–1915)

Bevezetés

Az 1868. évi XLI. törvénycikk kimondta a honvédség második megalakítását a fegyveres 
erők kiegészítése és támogatása érdekében.1 A honvédséget a közös hadseregben a má-
sodvonalbeli alakulatok alkották, a k. u. k. egységek és a népfölkelő csapatok között.2 A 6. 
hadsereg kötelékébe tartozó 19-es honvédezred a 80. honvéd gyalogdandárba tartozott, 
amely a 40. honvéd hadosztály kötelékébe tagozódott, ami a budapesti I. honvédkerület 
területéről verbuválta a legénységét. Az ezred I. és II. zászlóalja Pécsett, a III. Kaposvárott, 
a IV. zászlóalja pedig Fiumében székelt.3

Az úgynevezett szerb kérdés4 megoldása érdekében Leopold von Berchtold közös 
külügyminiszterségétől kezdve Conrad von Hötzendorf5 hatására egyre nőtt a szándék a 
probléma katonai megoldása iránt.6 1914. június 28-án Szarajevóban merénylet áldozata 
lett Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös és felesége, Chotek Zsófia, akik azért utaztak 
oda, hogy megtekintsék az ekkor folyó hadgyakorlatot.7 Később Ferenc József, a Szer-
biának átadott ultimátumra adott nemleges válasz okán 1914. július 25-én elrendelte a 
részleges mozgósítást,8 mely gyakorlatilag az osztrák–magyar hadsereg felének a mozgó-
sítását jelentette, majd július 28-án az uralkodó hadat üzent Szerbiának.9 Pécsett a rész-
leges mozgósítás hatására nagy tömeg gyűlt össze az utcákon, a kávéházak és a mulatók 
zsúfolásig teltek emberekkel. Többen a Himnuszt énekelték. Július 29-ére a mozgósítás 
nem megfelelő folyamata miatt 15.000 katona gyűlt össze, akiket nem tudtak átmenetileg 
elhelyezni. Ennek az volt az egyik oka, hogy Pécsett nem csak a 19-es honvédeket mozgó-
sították, hanem az 52-es közös gyalogezred és a 8-as huszárok katonáit is. A város terein 
és utcáin a bevonulásra készülő civilek ezrei várták, hogy sorra kerüljenek.10

1 1000ev.hu (http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5363 (Letöltés: 2016. július 27.)
2 Légrády 1938, 18.
3 Légrády 1938, 85.
4 Az osztrák–magyar politika célja egy nagy balkáni albán állam létrehozása volt, amely magába foglalta volna 
a balkáni albán lakosság összességét, továbbá gazdaságilag kiszolgálta volna a Monarchiát, s egyben elzárta 
volna a szerbek elől az Adriát, oly módon, hogy még az Otrantói-szorost is ellenőrizhette volna Ausztria–Ma-
gyarország. A Monarchiát e törekvésében közvetlenül a Balkánon leginkább Szerbia akadályozta. Hajdu–
Pollmann 2014, 37.
5 Az Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari főnöke 1906–1917-ig.
6 Hajdu–Pollmann 2014, 38–39.
7 Ormos 2009, 11.
8 A teljes mozgósításra 1914. augusztus 31-én került sor, követve a német vezérkart, mely elrendelte a német 
hadsereg teljes mozgósítását, válaszul az orosz totális mozgósításra. Hajdu–Pollmann 2014, 60–62.
9 Hajdu–Pollmann 2014, 55–60.
10 Légrády 1938, 87.
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1. sz. kép: A balkáni haderők felvonulási helyzete (Forrás: http://nagyhaboru.blog.hu/2010/12/06/
pozsonyi_utaszok_a_nagy_haboruban_1_resz – Letöltés: 2016. augusztus 12.)
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Az eredeti haditerv értelmében az úgynevezett Minimalgruppe-Balkan11 hadsereg-
csoport volt hivatott Szerbia elfoglalására, amely az 5. és 6. osztrák–magyar hadsereget 
foglalta magába (140.000 fő).12 Az osztrák–magyar hadsereg a részleges mozgósítás kö-
vetkeztében az 5. és a 6. hadsereget küldte a Drina partjára, míg a 2. hadsereg bizonyos 
részei13 a Száva partját biztosították, gyors győzelemre számítva.14 A szerbek elleni táma-
dás vezetésével Oskar Potioreket, a 6. hadsereg parancsnokát bízták meg, akinek összesen 
170.00015 katona állt rendelkezésére.16

A szerb haderő fővezére Radomir Putnik vajda volt. Kezében 200.000 fős hadsereg 
összpontosult, mely jól el volt látva francia könnyűtüzérséggel, s legénysége nagy harci 
tapasztalatokkal rendelkezett a Balkán-háborúkból. A főerőkkel a Valjevo–Kragujevac 
vonaltól északra elterülő területet szállták meg, a Drina és a Morava folyók közt.17

1914. augusztus 12-én megkezdődött az osztrák–magyar támadás. A 2. hadsereg Sza-
bács, az 5. Valjevo ellen, a 6. a Drina felső folyásánál lendült támadásba. Augusztus 23-ra 
a szerb hadsereg visszaverte a támadást.18 A második támadás szeptember 8-án kezdő-
dött, majd 16-ára felülkerekedtek a szerbek.19 A harmadik támadásra november 15-én 
került sor, s kezdetben sikerült elfoglalni Valjevót és Belgrádot is, de a meginduló szerb 
ellentámadás december 15-re teljesen kiszorította a Monarchia csapatait.20

Mozgósítás, harc Szerbiában

1914. augusztus 6-án a 19-esek Pécsett állomásozó I. és II. zászlóaljának háromezer 
katonája a szigetvári gyakorlótéren tábori mise keretében ünnepélyesen megújította a 
honvédesküjét,21 ezt követően pedig, augusztus 9-én Pécsett bevagonírozták az ezredet, 
majd útnak indították Szarajevóba, hogy onnan gyalogmenetben érjék el a Drina nyu-
gati partját, a szerbiai Visegrád környékén.22 Pécsett, a vonatra szállás alkalmával a 
vasútállomás és környéke csukaszürke tengernek tűnt. Ehhez a tengerhez pedig hoz-
záverődtek a katonák családtagjai. A katonák az úti célt csak útközben tudhatták meg. 
Az ezred IV. zászlóalja Fiumében maradt, s partvédelmi szolgálatot látott el. A Szara-
jevóban összegyűlt pécsi honvédezred parancsnoka Kleszky Ottó ezredes volt.23 Itt a 

11 A háborút megelőzően a Minimalgruppe-Balkan (11 hadosztály) mellett létrehozták a Staffel-A elnevezésű 
hadseregcsoportot, 30 hadosztállyal, melyet a keleti hadszíntéren vetettek be, továbbá a Staffel-B-t, 12 hadosz-
tállyal, mely a balkáni, illetve a keleti frontot hivatott támogatni, ha a helyzet megkívánta. Keegan 2010, 92.
12 Galántai 1980, 171.
13 IV., VII., VIII. hadtestek, melyek csak augusztus 18-ig voltak igénybe vehetőek, ezt követően Galíciába szál-
lították őket.
14 Galántai 1980, 171–172.
15 A Minimalgruppe-Balkan, valamint a IV., VII., VIII. hadtestek, melyek a 2. hadsereg részei. Így összesen 
170.000 katona.
16 Julier 1933, 29–31.
17 Galántai 1980, 173.
18 Galántai 1980, 180–182.
19 Galántai 1980, 210.
20 Galántai 1980, 221–222.
21 Légrády 1938, 88.
22 http://nagyhaboru.blog.hu/2011/06/22/a_volt_magyar_kiralyi_pecsi_19_honved_gyalogezred_nyomaban 
_2_1_resz (Letöltés: 2016. augusztus 4.)
23 Légrády 1938, 89–90.
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katonákat ellátták hegyi harcra alkalmas felszereléssel, amely annyiból állt, hogy hegyi 
terepre alkalmas boszniai lovakat kaptak a málha szállítására, továbbá bosnyák málhás- 
állat-vezetőket rendeltek melléjük.24

Augusztus 12-én az 5. és a 2. hadsereg erői támadásba lendültek, azonban augusztus 
20-ára visszaverték őket, így az ekkor meginduló 6. hadsereg támadása célját vesztette. Az 
ún. első Drina-menti csatában a 19-eseket Visegrádnál vetették be először, annak érde-
kében, hogy a 6. hadsereg innen Uzice felé folytathassa az előrenyomulását.25 Augusztus 
18-án a XV. hadtestparancsnokság azt a célt tűzte ki, hogy a Visegrádtól északkeletre el-
helyezkedő Panos nevű hegyet elfoglalja. Szarajevótól a Drináig 108 kilométert menetelt 
az ezred, s éppen ezért túl fáradtak voltak a csapatok a támadáshoz, ezért egy napi pihe-
nő után indulhatott meg az előrenyomulás. Panos bevételéhez el kellett foglalniuk a tőle 
északra fekvő két magaslatot, Dacimot és Panalistét. A magaslatok ellen a 19-esek egy-egy 
zászlóalját vetették be. Augusztus 20-án hajnalban a III. zászlóalj tűzharcba bonyolódott 
a Dacim magaslatot megszállva tartó szerbekkel, s ugyanez történt a Panaliste magaslat 
ellen indult II. zászlóaljjal is. Kora délutánra sikerrel zárult a támadás, mely során öten 
meghaltak, s tizenketten megsebesültek. Másnap Kleszky Ottó ezredparancsnok a Rie-
ka patak partján elővigyázatlansága következtében, szerb gyalogsági tűz áldozatává vált.  
A helyét Beniczky Lajos alezredes vette át, majd augusztus 25-től Ziák Hugó alezredest 
nevezték ki ezredparancsnokká.26

24 Légrády 1938, 91.
25 Légrády 1938, 94.
26 Légrády 1938, 99–102.

2. sz. kép: Visegrádi 
ütközet (Légrády 1938, 
99.)
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Az ezred visszavonása augusztus 23-án megkezdődött a Drinán túlra, mivel a 6. had-
seregtől északra harcoló 5. hadsereg is visszavonult. Ezzel lezárult az első szerbiai hadjárat 
a 19-esek részéről.27

A második osztrák–magyar támadás lépéseként a 6. hadsereget átcsoportosították a 
Drina alsó folyásához. A menetelés szerb nemzetiségű vidéken ment végbe, ezért óvintéz-
kedésképpen a hadosztályparancsnokság engedélyt adott a túszszedésre, épületek lerom-
bolására, pénzbírság kiszabására, a szokásos óvintézkedések mellett. Mindezt törzstisztek 
jelenlétében és engedélyükkel volt szabad végrehajtani.28

A 19-eseknek a Drinán átkelve kellett elfoglalniuk a Gucevo–Boranja hegygerincet. 
A támadás szeptember 8-án éjfélkor vette kezdetét, majd az átkelést követően a katonák 
megkezdték a magaslatok birtokbavételét, igen heves ágyú és géppuskatűzben. A táma-
dás során a három zászlóalj elszakadt egymástól, így az előrenyomulás elakadt. A hely-
zetet súlyosbította, hogy Ziak Hugó alezredesen erőt vett betegsége, s le kellett váltani, 
de nem állt rendelkezésre alkalmas személy. A válságos helyzet következtében elkezdtek 
visszavonulni a pécsiek, mire a szerbek ellentámadást indítottak, és sokakat a Drinába 
szorítottak.29

A csata után ismét Beniczky Lajos lett az ezredparancsnok. Ezek után Sulinja han 
Drinán átívelő hídjának őrzése volt a 19-esek feladata, majd szeptember 13-án sikeresen 
elfoglalták a Kam-magaslatot. Szeptember 15-én folytatták az előrenyomulást a Jadar fo-

27 Galántai 1980, 180–182; Légrády 1938, 107.
28 Légrády 1938, 109.
29 Légrády 1938, 113–124.

3. sz. kép: Drina átkelés 
(Légrády 1938, 112.)
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lyó irányába, melynek során számos katona lelte halálát a tapasztalatlan vezetés, továb-
bá a szerbek gyakorlott harci módszerei miatt. A legtöbb magyar tiszt ideges volt, mert 
érezhető volt a magasabb rangú parancsnokság részéről a bizonytalanság, illetőleg többen 
megrendültek a harc közben tapasztalt borzalmak következtében. Beniczky személyesen 
akarta enyhíteni a 80. dandárparancsnokság ellenszenvét, melyet a szeptember 9-i visz-
szavonulás óta tápláltak az ezred iránt, így végső kitartásra buzdította embereit, melynek 
következtében sokan elestek. Szeptember 17-re szinte az egész ezred szétforgácsolódott, s 
Beniczky alezredes is halálát lelte a csatatéren. A hivatalos álláspont szerint a visszavonu-
lás parancsa útban volt az ezredparancsnokhoz, de a küldöncök nem jutottak el hozzá a 
heves szerb tűz miatt. Szeptember 19-re kivonták az arcvonalból az ezredet, s átmenetileg 
a Drina bal partján rendezték soraikat. 750 főre zsugorodott a 19-esek létszáma, melyből 
megalakították a „Kossa-csoportot.”30

30 Légrády 1938, 113–124.

4. sz. kép: Előrenyomulás 
a Jadar folyó felé 
(Légrády 1938, 115.)
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A létszám kiegészítése által szeptember 23-án újra megalakul a 19-es gyalogezred, mely-
nek parancsnokául Várady Gézát nevezték ki. Szeptember 26-án kezdetét vette az ún. 
második Drina-menti csata. Az osztrák–magyar csapatok elsőként akartak támadni, 
azonban a szerbek megelőzték őket, így novemberig csak a támadás előkészítése zajlott. 
Tüzérségi előkészítéssel és járőrcsapatok összetűzéseivel telt az idő. A 19-eseket Kulis-
ténél védőállásba rendelték be. A katonák az állások megerősítésével voltak elfoglalva.  
A honvédeket napi szinten zavarták a szerb komitácsik31 orvlövész akciói, akiket ha sike-
rült elfognia a magyar katonáknak, felakasztották őket.32

Október 23-án végre megindult a szerbek támadása. A tüzérségi előkészítést követően 
a szerbek betörtek a magyar állásokba, de a kézitusa során sikerült visszaverni a támadó-
kat. A többször megújuló szerb támadások felemésztették a 19-esek tartalékát, mire a már 
hírhedtté vált Kocsis Zoltán hadnagy századát vetették be, akik be is váltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, s a szuronyhasználatot követően a legvadabb módon bántak el kézitu-
sában a szerb katonákkal, nem ritkán a puskatusukat használták. Az állásharc november 
6-ig tartott, ezt követően az ezrednek előre kellett haladnia a Jadar folyóig. Első lépésként 
a Carigrad–Perina magaslatokat kellett elfoglalniuk, amit sok veszteséggel, de sikeresen 
teljesítettek. A nagy veszteség főleg a terepviszonyoknak volt betudható, ami a védekező 
szerbeknek kedvezőbbnek bizonyult, mint a támadó osztrák–magyar hadaknak. A csata 
után kisebb csatározások közepette az ezred Valjevo határába ért, azonban ekkorra már 
szinte teljesen kimerítette a 19-eseket a rossz idő, a folyamatos menet és a szerbek szívós, 
kitartó harca. November 23-án már a Ljig folyó partján vették fel a harcot, nagyon ked-
vezőtlen körülmények között. A terepviszonyok következtében az utánpótlás nem tudta 
követni a gyorsan előrenyomuló honvédeket, így hiányt szenvedtek lőszerben, élelemben 
és téli ruhában is. A másik nehezítő körülmény a Ljig mocsaras partja volt, ahol nem rit-
kán a katonák mellig merültek a vízben, télvíz idején. A körülmények ellenére, november 

31 Felfegyverzett szerb polgár, aki megpróbált minden eszközzel kárt tenni az ellenségben (Légrády 1938, 125).
32 Légrády 1938, 124–125.

5.a. sz. kép: Kuliste 
környéki harcok 

(Légrády 1938, 125.)
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26-án nagy veszteségekkel megindult a támadás a túlpartra, ahol sikerül megvetniük a 
lábukat, s elfoglalták a Parlogot.33 A Parlog magaslaton még hat napon át folyt az állás-
harc, a szerbek ugyanis folyamatos ellentámadásokkal szerették volna visszafoglalni a Ljig 
folyó vonalának biztosítása érdekében kulcsfontosságú magaslatot. Csak december 3-án 
27 szerb rohamot vertek vissza a honvédek. A hősies küzdelem jeléül Potiorek hadse-
regparancsnok dicséretben részesítette a 19-eseket, majd a már szinte végletekig hajszolt 
honvédeket december 6-án fokozatosan elkezdték visszavonni a Száva vonala mögé, köz-
ben a szerbek üldözése zavarta a hátráló alakulatokat, mely nehéz utóvédharcok köze-
pette zajlott le. December 15-én az ezred már csak 763 főt számlált.34 Végül a szerémségi 
Gurgurevicán (Grgurevci) került sor az ezred pihentetésére, állománya feltöltésére. Végül 
1915. január 10-én vasúton indították útnak az ezredet az orosz frontra.35

33 Magaslat a Ljig folyó keleti partján.
34 Légrády 1938, 126–135.
35 Légrády 1938, 136.

5.b. sz. kép: Kuliste környéki 
harcok (Légrády 1938, 129.)
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Részvétel a kárpáti téli csatában

Galícia egy történelmi–földrajzi fogalom, amit évszázadokig a Lodoméria elnevezéssel 
illettek. Az Északi- és Keleti-Kárpátok északi lejtőjétől 100-200 km szélességben elterülő 
területet hívjuk így. A Kárpátok hágóit átlépve fokozatosan dombvidékké szelídül a táj. 
Az itt harcoló katonáknak mindenkor az időjárás okozta nehézségekkel kellett megküz-
deniük. Ősszel az esőzések folytán felázott, fekete agyagos talaj rendkívül megnehezítette 
a csapatok mozgását, s a tüzérség nagyon nehezen tudta csak követni a gyalogságot. Az 
utánpótlás legtöbbször elakadt. A galíciai falvak többnyire szétszórt házak csoportjaiból 
álltak, ami a nagyobb létszámú egységek elszállásolása esetén problémát jelentett. A kato-
nák ezért legtöbbször fából-gallyakból összeácsolt fedezékekben élték mindennapjaikat.36 
1914 szeptemberétől dúltak a harcok Galíciában, míg az orosz csapatok el nem jutottak 
a falként eléjük magasodó Kárpátokig. Mind az orosz, mind pedig az osztrák–magyar 
félt csábította a hegyeken túl kínálkozó győzelem reménye. Mivel a hegyek gerincén nem 
lehetett áthatolni, ezért a hágókon keresztül akart mindkét fél győzelmet elérni, azonban 
a hágók többsége is 1000 méter feletti magasságban volt, s télvíz idején igen nehéz terep-
viszonyok uralkodtak.37

A Sztavka38 célja az 1914. év végére, miután a Monarchia csapatait a Kárpátok vonalára 
szorította, az volt, hogy végleg legyőzzék az osztrák–magyar csapatokat a nekik dél-nyu-
gati fronton.39 Conrad azonban ismét megtámadta az oroszokat Krakkó és Częstochowa 
között, elvonva számos alakulatot a Krakkótól keletre levő területekről, így lényegében 

36 Bedécs 2015, 18–25.
37 Bedécs 2015, 79.
38 Az orosz katonai főparancsnokság neve.
39 Keegan 2010, 338–339.

6. sz. kép: Cot–Vis és a Ljig folyó menti harcok (Légrády 1938, 132.)
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védtelenül hagyta a Kárpátok hágóit.40 Ez a lépése annak ellenére, hogy Alekszej Aleksze-
jevics Bruszilov 8. hadserege elfoglalta a Lupkowi-hágót, szerencsésen végződött, ugyanis 
sikerült megtörni az orosz hadak lendületét41 a Limanowa–lapanowi csatában.42 Átütő 
siker azonban nem történt. Pedig égető szükség sürgette Conradot egy győzelem iránt, 
hiszen 1914 decemberében és 1915 januárjában felmentésre várt a körülzárt Przemysl,43 
továbbá el kellett venni a felbátorodó olaszok kedvét, hogy az antant oldalán lépjenek be 
a háborúba. Az áttörésre tett 1915. január–februári kísérletek csak a hadsereg állapotának 
romlását eredményezték, minden eredmény nélkül.44 Von Karlowitz, az osztrák–magyar 
X. hadtest törzsének főnöke egy jelentésben azt közölte, hogy naponta százak fagynak 
halálra a katonái közül. A sebesültek, ha nem bírták elszállítani őket, megfagytak. Az 
embereken úrrá lett a közöny és az apátia, demoralizáltak lettek.45

A kárpáti téli csata, melyben már a pécsi honvédek is részt vettek, 1915. január 23-án 
vette kezdetét. A Szurmay-hadtest Svetozar Borojević 2. hadseregének a jobb szárnyán 
előrenyomulva elfoglalta az Uzsoki-hágót. Három nap után az egész offenzíva kifulladt, 
mert a mínusz húsz fokos hidegben túlságosan is legyengültek az emberek. Bruszilov né-
hány nap múlva meginduló ellentámadása pedig olyan sikeres volt, hogy a magyarországi 
Mezőlaborcot is elfoglalta. Ezekben a harcokban csak Borojević, a 130.000 fős seregéből 
89.000 katonát elveszített. De a kárpáti téli csata második felvonásában, február folyamán 
sem sikerült az osztrák–magyar csapatoknak számottevő eredményt elérniük. Przemyśl 
márciusi kapitulációja már nem is tette közvetlenül sürgetővé az osztrák–magyar táma-
dást, hiszen az eddigi nagy veszteségekkel járó támadások elsősorban Przemyśl erődjének 
felmentését célozták meg.46

A pécsi honvéd gyalogezredet, ahogy fent említettük, a Szurmay-csoport kötelékébe 
osztották be, ami a 3. hadsereg jobbszárnyán helyezkedett el. A honvédeket Kukujevciben 
vagonírozták be 1915. január 10-én, s célállomásuk Drugetházán és Bercsényfalván volt, 
mely települések a Keleti-Kárpátokban helyezkednek el az Ung folyó partján. Megérkezé-
sükkor felvilágosítást kaptak az orosz harcmodorról, mely a következőket mondta ki: „E 
szerint az orosz kiválóan véd, azonban az oldalára igen érzékeny, ezért ellene oldaltámadást 
kell alkalmazni. Támadása nehézkes és erélynélküli. De sűrűködben és éjjel előszeretettel 
támad. Kiválóan tud támadáshoz előreszivárogni. Védelemben előretolt állást is használ. 
Az orosz tüzérség jó, ezért az orosz tüzérségi tűzben laza alakzatban kell előrenyomulni. 
Nagyon kell ügyelni a felderítésre és az összeköttetésre, mert az orosz mindig törekszik a 
meglepésre” – írja az ezredalbum. A kirakodás helyszínén szánkókkal látták el a katoná-
kat, mivel az egy métert is meghaladta a hó mélysége, így más eszköz a Kárpátokban nem 
igen akadt a felszerelés és az anyagszállítás megoldására. Conrad azt a parancsot adta 
Szurmaynak, hogy a harccsoportjával az Uzsoki-hágón keresztül, foglalja el Zombort.47

A harcálláspont eléréséhez a szálláshelytől menetben vezetett az út, a Kárpátok er-
dőkkel borított hegyeiben. A menet alatt kimerültek a csapatok, mivel a szabad ég alatt, 

40 Keegan 2010, 342.
41 Az orosz csapatok Bruszilov győzelmét követően Budapest felé vették volna az irányt.
42 Keegan 2010, 344.
43 Hajdu–Pollmann 2014, 128.
44 Keegan 2010, 350.
45 Keegan 2010, 347.
46 Julier 1933, 88–90, 95–96.
47 Légrády 1938, 148–152.
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a mínusz húsz fokos hidegben, sátorlapba és a pokrócba takarózva aludtak. A menet azon-
ban folytatódott a Kárpátok főgerincén túl, a Huyla patakig. Szemben az oroszok, a magyar 
határon kívül, megerősített állásban várták az osztrák–magyar támadást Butlánál. Janu-
ár 30-án parancs érkezett a másnapi támadásra. Butla elfoglalásához azonban nem voltak 
adottak a kedvező feltételek. Túl nagy volt a hó, s az ellenség szögesdróttal megerősített 
állásokban és tüzérségi támogatással várta a honvédeket. Az osztrák–magyar honvédeket 
nem támogatta tüzérség, mert a hegyekben csak néhány, rövid hatótávolságú hegyi üteget 
tudtak magukkal vinni. A támadás előkészületeinek hiányosságát nem is mutathatja job-
ban az az eset, amikor az I. zászlóalj sikeresen lerohant a Huyla patak völgyébe, majd szem-
besült a ténnyel, hogy a 30-50 méter széles patakon nincs híd. Mivel az orosz srapnelek 
sűrűn robbantak fel körülöttük, ezért inkább átkeltek a patakon, a nyakig érő jeges vízben. 
Mikor partot értek, rájuk fagyott a ruha. A rohamot folytatták, míg össze nem omlott a 
támadás az orosz szögesdrótok előtt. A III. zászlóalj szintén hősiesen harcolt a jasowieci 
magaslatért, melyet végül nem sikerült elfoglalni. A zászlóalj őrnagya, Schumann (Somfal-
vy) főhadnagy Signum Laudist48 kapott érte. Ez történt Szurmay keleti szárnyán. A sikerte-
lenség okán Szurmay a nyugati szárnnyal próbált meg áttörést elérni. Ez idő alatt az ezredek 
feladata a keleti szárnyon a pozíciójuk megtartása volt. Miután a nyugati szárny próbálko-

48 I. Ferenc József által alapított katonai érdemrend, kitüntetés.

7. sz. kép: Butla körüli harcok (Légrády 1938, 155.)
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zása is elvérzett, Szurmay visszavonult alakulataival. A pécsi honvédezred létszáma 1170 
emberre zsugorodott a mostoha terepviszonyok és a harcok következtében.49

Sréter István alezredes váltotta Rácz Gábor ezredest az ezredparancsnoki pozícióban 
február 2-án, s ezen a napon az orosz ellentámadás is megindult. A 19-esek beásták ma-
gukat, és várták az oroszokat.50

Ugyanezekben a napokban került először sor aknavetők alkalmazására a Monarchia 
hadseregében. Az aknavetők alkalmasak voltak a rövid távolságra levő ellenség állásába 
is belőni, s ott nagy pusztítást végbevinni, amire az ágyúk nem voltak képesek a nagy 
röppályájuk miatt.51

Február 7-én Sréter alezredes a 19/I felével és a 19/III-mal csatlakozott a Mina-cso-
porthoz, s Moldawsko községnél harcba szállt az oroszokkal, de tüzérségi támogatás 
hiányában elvérzett a támadás. Ezt követően minden alakulat beásta magát védekező 
állásokba. Időközben az ezred lerongyolódott, hiszen a papírtalpú bakancs és a papír 
tartalmú köpenyek nem bírhatták sokáig a folytonos igénybevételt. A védelem fokozása 
és a csapatok pihentetése érdekében bevezették azt a módszert, miszerint az első védel-
mi vonal mögött egy úgynevezett felvételi állást kellett kiépíteni. A Szurmay-csoportot 
időközben elvonták a 3. hadsereg alól, s a 2. hadseregbe tagolták be. Az átcsoportosítás 
következtében az állásaiból el kellett vonulnia a Szurmay-csoport minden ezredének, s 
újakat kellett elfoglalnia, az eddigi állásoktól nyugatabbra. Március 5–20-ig csupán állás-
harc folyt a 19-esek és a szemben lévő oroszok között.52

Pécsi honvédek a húsvéti csatában

A kárpáti csata második felvonását követően zajlott le a húsvéti csata, ami tulajdonkép-
pen a kárpáti téli csata harmadik felvonásának tekinthetünk. Március 20-án hajnalban 
megindult az orosz támadás. Mind Borojević, mind pedig Böhm-Ermolli csapatai hát-
rálásba kezdtek, csupán a Szurmay-csoport, ahol a pécsi 19-esek is szolgáltak, tartotta 
szilárdan az állásaikat, s megvédték az Uzsoki-hágót. Az orosz nyomás akkora volt, hogy 
Böhm-Ermolli kivonta csapatait a Kárpátokon túlra. Az oroszok ezt észlelve rázúdultak 
az osztrák–magyar arcvonal két szárnyára, így a jobb szárnyra is, ahol a Szurmay Sándor 
vezette hadtest állt, de Szurmay szerencsésen megvédte az állásait. Végül az osztrák–ma-
gyar alakulatok sikerrel védték ki az orosz offenzívát.53

Április 2-án a Szurmay-csoportot a német Déli hadseregnek rendelték alá.54 Április 
8-án az oroszok a 19-eseket is megtámadták, de sikeresen megtartották az állásaikat. 
Az oroszoknak azonban sikerült elfoglalniuk Szczavinkát, ahonnan tűz alatt tarthatták 
a honvédeket. Április 12-re a 19-esek55 baloldali56 és jobboldali57 szomszédját is vissza-
vonulásra kényszerítették az oroszok, de a pécsiek kitartása eredményesnek bizonyult. E 

49 Légrády 1938, 153–158.
50 Légrády 1938, 158–159.
51 Légrády 1938, 159.
52 Légrády 1938, 159–162.
53 Julier 1933, 101–103.
54 A harccsoport új állása: Myczinsk – Bukowski – Pliska – Czeremcha.
55 Ekkor a Magura – Wojniki – Polin vonalon álltak a 19-esek.
56 A 7. hadosztály állt itt, s vele szemben az oroszok a Sanon keresztül támadtak.
57 38. hadosztály.
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néhány napban lezajlott harcok hevességét jól jelzi, hogy a körülbelül 3200 fős ezred 2213 
fősre apadt. Az orosz támadás ötnapi pihenőt követően április 20-án újra megindult, de 
három nap után eredménytelenül véget ért.58

Az osztrák–magyar arcvonal kitartása a húsvéti csatában az orosz csapatok meg- 
gyengülését eredményezte, továbbá az oroszokat teljesen lekötötte a saját támadó 
hadműveleteik kivitelezése, így nem is számítottak arra, hogy Gorlicénél a központi ha-
talmak áttörést terveznek.59

Összegzés

Azzal a szándékkal választottam éppen a szerb frontot és az orosz front Gorlice előtti sza-
kaszát, hogy ne a nagy áttörésekről, hanem a passzívabb, csendesebb, esetleg sikertelen 
időszakokról is kapjon információt az érdeklődő. A témában való elmélyülésem közben 
azonban rá kellett döbbennem, hogy nincsenek passzív időszakok az általam választott 
frontokon és időszakban. A szerb fronton az újra és újra felújított osztrák–magyar offen-
zívák gépszerűen nyelték el mind a k. u. k, mind pedig a honvéd alakulatokat. A pécsi 
honvédezredet is többször kivonták az arcvonalból, mert állománya túlnyomó része oda-
veszett. Sok időnek kellett eltelnie, míg a haditechnika és a stratégiai gondolkodás odáig 
fejlődött, hogy a nagy áldozatokkal járó tömegrohamokat felváltsa a mélységi hadvise-
lés.60 1915-től a harcoló felek fokozatosan feladták a mozgóháború elméletét, s a frontok 
megmerevedtek, nem csak nyugaton, de májustól a keleti fronton is. Ennek kezdetleges 
lépéseit a 19-esek kárpáti harcaiban már tetten lehet érni. A mozgóháborút felváltotta a 
vonal-, ill. árokharcászat.61

Sok áldozatot szedtek az ellenség tüzén kívül a tapasztalatlanságból fakadó, helytelen 
döntések, továbbá a mostoha terepviszonyok. A világháború kezdete óta, 1915. január 
30-ig az ezred összes vesztesége 3403 fő volt, ez nagy számnak mondható, ha azt vesszük 
alapul, hogy az ezred átlagos létszáma 3000-3300 fő között mozgott. Ebből 111 tiszt, míg 
3302 a legénység. Akinek biztosan adatolt a halála, azok száma 238, de eltűnt 1535 kato-
na, akiknek sorsáról többé senki nem hallott. Nagy valószínűséggel elestek, s a holttestük 
maradványait a későbbiekben sem tudták azonosítani a rájuk bukkanók (ha egyáltalán 
ilyenre sor került), vagy hadifogságba kerültek, s elhalálozásuk után nem maradtak meg 
az illető adatai, így a mai napon az ”eltűntek kategóriájába” sorolandók. A sebesültek szá-
ma a tiszti és a legénységi állományt tekintve 1325 főre tehető. Ezeken felül számolható a 
betegek és a fogságba kerültek száma.

Külön kiemelném, hogy egy soknemzetiségű ezredről volt szó, s az alakulatban tör-
tént esetleges átszökésekről, dezertálásokról, parancsmegtagadásról nem találtam feljegy-
zést az ezredalbumban. Mi több, kiemeli, hogy több szerb nemzetiségű katona is bátran 
helytállt a szerb fronton is.

Összességében elmondható, hogy a magyar királyi pécsi 19-es honvédgyalogezred a rá 
bízott feladatát mindig végrehajtotta, és kitartott számos nehezítő körülmény ellenére is.

58 Légrády 1938, 164–165.
59 Légrády 1938, 165–166.
60 Bailey 2005, 287.
61 Kiss 2006, 18.
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Tegzes Ferenc

A Wessely és Horváth Nyomda 
naptárkiadványai (1913–1915)

Jóllehet, a tanulmány tárgyát képező kiadványok címeiben a „naptár” meghatározás sze-
repel, formájukban és tartalmukban a „kalendárium” műfajába tartoznak. A naptár szó a 
nyelvújítás eredménye. Barczafalvi Szabó Dávid alkotása, de nem tudta kiszorítani a latin 
eredetű kalendárium szót.1 A kalendárium legújabb meghatározása: „különféle olvasniva-
lókat is tartalmazó, könyv alakban kiadott naptár.”2

1840-es évektől mondhatjuk, hogy Pécs a gazdasági fejlődés útjára lépett. Ekkortól 
került sor a korszerűnek mondható ipari beruházásokra, „amelyek működése és erősö-
dése néhány évtized alatt átformálta”3 a város gazdasági infrastrukturális és foglalkoz-
tatási szerkezetét. „A változások iránya nagyjából egybeesett más magyarországi városok 
átalakulási tendenciáival.”4 A népszámlálási adatok alapján megállapítható, miszerint 
nemcsak egyszerűen nőtt az iparban foglalkoztatottak száma, hanem magukba foglal-
ták mind nagyobb létszámban a kvalifikált munkaerőt is.5 Pécs régi iskolaváros volt, s 
ezen intézmények a kiegyezés után csak gyarapodtak, ezért jelenhetett meg joggal a helyi 
sajtóban az a megállapítás – ha elfogult is volt –, miszerint: „Pécshez hasonló intelligens vá-
rosa Magyarországnak alig van három.”6 Arra következtethetünk tehát, hogy az értelmiség 
jelentősége növekedett, ebbe beletartozott a DGT-ben foglalkoztatott műszaki értelmisé-
gi állomány gyarapodása is.7 Az iskolázottsággal rendelkezők száma emelkedett azzal is, 
hogy megjelent az izraelita népesség. Jellemzőjük volt a gyors szaporodás és beépülésük 
a város társadalmába.8 Amíg 1848-ig megakadályozták a városokban történő betelepü-
lésüket, ezt már 1850 után nem tilthatták meg nekik. Ez a városok hasznára vált, mivel 
„egy részük jelentős tőkeerőt képviselt, új szakmákat (pénzügy, hitelélet, biztosításügy) ho-
nosíthattak meg tevékenységükkel.”9 A gyáripar mellett szaporodtak a kisebb üzemek is. 
Ezek a termékkínálat szélesítése mellett a lakosság komfortérzetét javították.10 Mindezen 
összetevők maguk után vonták a lakosság kultúra, olvasottság, tájékozottság iránti igé-
nyének növekedését, amit az újságok, könyvek révén tudtak kielégíteni. A dualizmus idő-
szakában „a műveltség emelkedése valóban széles kört érintett. Az iskolakötelesek hatheted 
része tényleg látogatta az elemi iskolát, négyötöde el is végezte. Az oktatási és népművelési 

1 www.sk-szeged.hu/statikus_html/kiallitas/kalendarium19/szöveg.html (Letöltés: 2017. január 22.)
2 Bakos 2002, 312.
3 Kaposi 2006, 23.
4 Kaposi 2006, 23.
5 Kaposi 2006, 32–33.
6 Idézi pontosabb megjelölés nélkül: Kaposi 2006, 34.
7 Kaposi 2006, 34.
8 Kaposi 2006, 35.
9 Kaposi 2006, 36.
10 Kaposi 2006, 91.
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kiadások az állami költségvetés 9 %-át tették ki. 1913-ban már minden 3. felnőtt nem tud 
írni-olvasni.”11 A nyomtatott betűk iránti erőteljesen emelkedő érdeklődést voltak hiva-
tottak a nyomdák kielégíteni. Az ipari üzemek, gyárak, a kis- és nagykereskedelmi cégek, 
üzletek szaporodásával növekedett a konkurencia is. Ez magával hozta a megrendelők, 
fogyasztók kegyeinek megnyeréséért folytatott „harcot”, amely a reklámok szaporodásá-
ban nyilvánult meg a nyomdatermékekben – sajtó, könyv, aprónyomtatványok. Az ilyen 
igények miatt volt értelme új nyomdák alapításába belefogni. Ez alól Pécs sem volt kivétel. 
A 20. század fordulóján négy nyomda működött városunkban: Madarász Béla nyom-
dája, a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Részvénytársaság, Taizs József nyomdája és a 
Wessely- és Horváth nyomda.12 Az újabb, kisebb kapacitású nyomdák alapításának azért 
is volt lehetősége és értelme, mivel korszakunkra a gőzgép feltalálása után az erőforrások 
forradalmasítása sorába a villanymotor, valamint a robbanómotor megalkotása és széles-
körű felhasználása lépett. Az 1890-es években „az új erőgépekkel az energia kisebb részekre 
oszthatóvá, szállíthatóvá, egyszerűbben hozzáférhetővé vált. A kis teljesítmény leadására is 
alkalmas, különös szakértelmet nem igénylő villanymotorok versenyképessé tettek egy sor 
kisüzemet, amelyek kis sorozatú, különleges termékeket állítottak elő.”13

Ezen körülmények együttes hatására természetesnek tűnhet, hogy a távoli Lugoson 
1869-ben született Wessely Antal nyomdász,14 és Horváth Ferenc gépmester, aki szintén 
Lugoson született 1866-ban,15 annak ellenére, hogy Pécsen már több nyomda működött, 
letelepedve a városban, nyomdaalapítás iránti kérelmet nyújtottak be a városi tanácshoz. 
Az 1896. november 10-én elnyert iparigazolvány birtokában16 Wessely és Horváth Nyom-
da néven megkezdett munkájuk színvonalát jól mutatja, miszerint a híres 1907. évi Pécsi 
Országos Kiállítás és Vásár alkalmával a nyomdatermékeikért a Kereskedelmi Minisz-
térium ezüstérmet adományozott.17 Jól lehet, Horváth Ferenc már 1905-ben meghalt,18 
a nyomda egész fennállása alatt, 1918-ig eredeti nevén működött. Termékeinek skálája 
széles síkon mozgott: más kiadóknál szerkesztett sajtótermékeket, iskolai értesítőket, egy-
házi és tudományos műveket nyomtatott, és mindenféle aprónyomtatvánnyal szolgálta ki 
a megrendelők igényeit, vidéken is.19 Az 1913. évig a nyomda önálló kiadói–szerkesztői 
tevékenységet nem folytatott. A helyi és vidéki piacon való megerősödését felhasználva, 
a Wessely és Horváth Nyomda 1913-ban szélesítette működését. Az úgynevezett „nyom-
dászkiadók” sorába lépett. Az ilyen jellegű nyomdák saját szerkesztésben, saját maguk 
által „toborzott” szerzők által megírt kiadványokat jelentettek meg.20 (Az alábbiakban 

11 Glatz 1995, 525.
12 http://epa.oszk.hu/02600/02624/00013/pdf/EPA02624_magyar_nyomdaszok_evkonyve_1901_123-132.pdf 
(Letöltés: 2016. január 12.) A pécsi nyomdák történetére ld.: Borsy Károly publikációit.
13 Fónagy 2001, 414.
14 Pécs Belvárosi Plébánia házasultak anyakönyve. 1900. 02. 09. Ekkor nősült másodszor. Rosenacker 1999, 
26. lábjegyzet.
15 Rosenacker 1999, 13. Itt mondok köszönetet kolleganőmnek, Borsy Judit főlevéltárosnak, a szakdolgozat 
hozzáférhetéséért.
16 MNL BaML Ct. 108. Pécsi Törvényszék, mint Kereskedelmi Bíróság.
17 Rosenacker 1999, 33.
18 Rosenacker 1999, 13.
19 Rosenacker 1999, 29–32.
20 Ez a megoldás nem csak a 18. századra vonatkozik, amikor is „a könyvkiadás és a nyomtatás a legritkább 
esetben vált külön: nyomdászaink nyomdászkiadók voltak, vagyis nagyrészt saját kockázatra jelentettek meg, 
nyomtattak ki könyveket.” V. Ecsedi 2008, 60.
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ismertetésre kerülő naptárakra 
vonatkozólag forrásként csak a 
helyi sajtó áll rendelkezésünk-
re. Sajnálatos módon, a nyomda 
irattára nem maradt fenn.) 1913 
októberében az egyik helyi saj-
tóban egy híradás jelent meg, 
amely tudatja, hogy a Wessely 
és Horváth Nyomda „Pécsi 
Naptár” címmel naptárt fog 
megjelentetni az 1914. évre: „A 
naptár írásban és képben be fog-
ja mutatni mindama középüle-
teket, magánpalotákat, mulató-
helyeket, ipari vagy kereskedelmi 
vállalatokat, amelyek a legutób-
bi 8-10 év alatt létesültek.”21 
Reklámfogásként szerepel az 
a mondat is, miszerint „Az elő-
munkálatok már megkezdődtek 
s már eddig is oly nagy az érdek-
lődés az iparosok és kereskedők 
körében, hogy tömegesen keresik 
fel megrendeléseikkel a kiadót.”22 
Ettől kezdve az olvasók sűrűn 
találkozhattak a figyelmet fenn-
tartó, rövidebb-hosszabb híra-
dásokkal.23 Majd olvasható volt 
az örvendetes hír, miszerint 220 
oldalon megjelent a várva-várt 
kiadvány (1. sz. kép). Meg lehet 
rendelni 1,20 korona bolti áron a könyvnyomdában, a Dunántúl könyvkereskedésben 
(Széchenyi tér 9.) és a többi pécsi könyvkereskedésben.24 A kiadványról részletes ismerte-
tőt közöl a Dunántúl című újság. Ebből megtudjuk, hogy a címlapon szereplő Székesegy-
ház miniatűr rajzát ifj. Igaz Lajos jogszigorló rajzolta. A kiadvány szerkesztőjeként koráb-
ban még Szabó Géza hírlapírót jelölte meg a híradás,25 de végül a szerkesztés munkáját 
Gruber Győző és Linder Ernő pécsi újságírók végezték.26 A naptári rész a bevett egyházak 
részére közli az adott hónapra vonatkozó szokásos tájékoztatást. Így a római katolikusok 
és protestánsok részére, a görög–orosz (az elnevezés a következő évben görög-keletire 
változik) hívők számára, valamint az izraeliták részére is szól. Külön-külön a felekezetek 

21 Dunántúl, 1913. okt. 5., 7.
22 Dunántúl, 1913. okt. 5., 7.
23 Dunántúl, 1913. okt. 8., 4.; 1913. okt. 16., 3.; 1913. nov. 1., 8.; 1913. nov. 9., 7.
24 Dunántúl, 1913. dec. 11., 3.
25 Dunántúl, 1913. okt. 5., 7.
26 Dunántúl, 1913. dec. 14., 9.

1. sz. kép: Pécsi Naptár 1914 címlapja
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részére az adott napra esedékes 
névnapokról is tudomást sze-
rezhetnek a vásárlók. Időjárási 
jóslat és a Hold változásai, a Nap 
keltének és lenyugvásának ideje 
egészítik ki a hónapokat. A gaz-
dag tartalomra rávilágít a Nap-
tár elején található tartalom-
jegyzék: „Fenséges uralkodóház, 
Naptári rész, Baranyamegye és 
Pécs város (a jelesebb szemé-
lyek tevékenysége és arcképei), 
Gruber Győző: Új fejlődés kü-
szöbén, Ludvig Ferenc dr.: Pécs 
város közegészségügye, Günther 
Mihály dr.: Pécs kereskedelme és 
ipara, Bodnár Zsigmond: Pécs és 
Baranya népoktatása, Filesz La-
jos dr.: Vasúti politikánk újabb 
irányáról és a pécsi üzletvezető-
ségről, Szőnyi Ottó dr.: Pécs köz-
gyűjteményei; Mecsek Egyesü-
let, Pécsi Ingyenes Népkönyvtár 
Egyesület, Lenkei Lajos: A pécsi 
sajtó, Párkányi Norbert: Pécs 
magyarosító hivatása, Gondán 
Felicián: Baranyai Népszokások 
és babonák, Hortobágyi József: 
Az öreg harangozó. (Vers), Trä-
ger Emil: Tétlenségben. (Vers), 
Dömelm Anzelm: A nyomor. 

(Vers), Várady Ferenc: Ica kézfogója, Honthy István: Asszonyi sors. (Vers), Szirmay Gyula: 
Csendes alkony. (Vers), Linder Ernő: Egy görbe nap, Dömel Anzelm: Falunk alatt. (Vers), 
Müller Albina: Előre. (Vers), Széchen József: Véres csók a határon, Szabó Géza: A pécsi 
vurstli, Pokorny Margit: A kertünk. (Vers), Mindenről-mindenkinek, Baranyavármegye és 
Pécs város eseményei, Pécs kereskedelmi és ipartelepei, Pécs sz. kir. város cím és névtára, 
Bélyegilletékek, Magyarország vásárainak jegyzéke, Hirdetések.” A kiadvány nagyon sok 
aktuális képet is tartalmaz, beillesztve az adott szövegkörnyezetbe.

A Pécsi Naptár városunk és megyénk monarchiabeli fejlődéséről ad a korabeli 
olvasóközönségnek áttekintő képet, mintegy a millenniumra megjelent, Várady Ferenc 
szerkesztette „Baranya multja és jelenje ” című monográfia folytatásaként, az utolsó bé-
keévig bezárólag. Ezért a mai olvasó, kutató részére megkerülhetetlen forrás. Egyetérthe-
tünk az újság előzetesként megjelent reklámmondatával, miszerint „hiánypótló lesz ez a 
naptár, mert hasonló mindezideig még nem jelent meg.”27

27 Dunántúl, 1913. okt. 5., 7.

2. sz. kép: Világháború Képes Naptára 1915 címlapja
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A tartalomjegyzékkel szemközti oldalon jelzi, hogy megjelenve, kilépett a nyomdából 
és bekopogtat a város és a vármegye minden részébe. Optimista hangon jelzi a Naptár jö-
vőjét: „Amolyan évről-évre visszatérő látogató marad ez a ’Pécsi Naptár’, amely évről-évre 
változó színekben mutat be képeket a mi vármegyénk, a mi városunk életéből.”28 Sajnos ez 
nem valósulhatott már meg a következő évben.

1914 nyarán megtörtént a hadüzenet Szerbiának, majd az eredetileg helyi háborúnak 
tervezett hadjárat kiterjedt az egész világra. A „Nagy Háború” miatt a „Pécsi Naptár” he-
lyett, üzletpolitikai szempontból, a közönségigénynek megfelelően, a Wessely és Horváth 
Nyomda az 1915. évre szóló naptárnak más címet adott: 1914. november 18-án megjelent 
a „Világháború Képes Naptára”29 (2. sz. kép). Egyúttal ígéretet tett, miszerint „a béke be-
következésével újra életre kél a „Pécsi Naptár.”30 Természetesen ezt megelőzően, ha kisebb 
mértékben is, de a sajtóban megjelentek a figyelemfelkeltést célzó híradások, jelezve a 
megváltozott viszonyokat. „Hadi naptárnak” nevezte a minősítését, és egyúttal, felhívta 
a figyelmet, hogy a 64 filléres példányonkénti árból 10 %-ot a Vöröskereszt javára for-
dít a kiadó nyomda.31 Szintén a nyomda kiadásában megindított hetilap, a „Világháború 
Heti Postája” egyenesen „A jelenkor leghatásosabb, legaktuálisabb és legértékesebb könyve” 
mondattal hívja fel a figyelmet.32

Az első oldalak a szokásos kortani és csillagászati adatokat tartalmazzák. A Naptár 
címlapját és a hónapok fejléceinek illusztrációit a városunkban már ismert festőművész, 
Gebauer Ernő rajzolta. Témái természetesen mind a már javában zajló háborúhoz kötőd-
tek. Januárnál az ágyú csövén kapaszkodó, kardot tartó sas figyelő tekintetét követő baka, 
februárban a vidámabb katonák látványa kapott helyet, márciusnál láthatjuk, miszerint a 
harctérre elvonult férfiak helyett a nők álltak be a mezőgazdasági munkákba. Áprilisnál 
táborban térképet tanulmányozó tisztek láthatók, május a magyar–német fegyverbarátsá-
got jelképezi. Június rajza a szarajevói merényletre emlékeztet. A júliusi fejlécnél a frontra 
indulók búcsúztatása a téma, augusztusnál a hős huszáraink rohama került megörökí-
tésre. Szeptember egy közelharc cseppet sem szívderítő mozzanatát jeleníti meg, októ-
bernél a legújabb tengeri harci eszközt, a tengeralattjárót láthatta az olvasó. November 
a drótakadály előtti halottak sokaságát mutatja. Decembernél rávilágított a festőművész 
arra a sajnálatos tényre, hogy nem teljesült a német császár ígérete, hogy „mire a falevelek 
lehullanak, katonáink itthon lesznek.” A falevelek már régen lehullottak, de katonáink még 
mindig kint vannak a havas harctéren.

A hónapok után közérdekű ismereteket kap az olvasó: az uralkodóház tagjainak neve, 
a minisztériumok (a magyar és a közös) címei következnek. Az országok színei után a 
kitüntetések egymáshoz való rangviszonya következik, majd a törvénykezési szünnapok 
láthatók. De az európai uralkodók névjegyzéke is szerepel. Közérdeklődésre számító köz-
léseket helyeztek el a szerkesztők a későbbi oldalakon is: az országok lakossága és hadere-
je, a nevezetesebb városok lakossága, hazánk megyéinek, városainak és nagyközségeinek 
népessége.33 Helyet kapott a postai és távírdai díjszabás, a kamatlábak mértéke.34 Az ol-

28 Pécsi Naptár 1914. Belső lap, a tartalomjegyzékkel szemközti oldal.
29 Dunántúl, 1914. nov.18., 3.
30 Dunántúl, 1914. nov.18., 3.
31 Dunántúl, 1914. nov. 28., 6.; 1914. dec. 29., 8.
32 Világháború Heti Postája, 1914. dec. 13., 16.
33 Világháború Képes Naptára, 1915, 84–88.
34 Világháború Képes Naptára, 1915, 89–90.
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vasó összehasonlíthatta a Monarchia fizetőeszközét más országokéval is.35 Olvasható volt 
Ferenc József 1914. július 28-án kelt híres-hírhedt kiáltványa, a „Népeimhez!” is.36

A Naptár a kiadói programot is közli: „Ez a naptár nem történelme, hanem krónikása 
akar lenni az eddig lefolyt eseményeknek, nem összefüggő történeti munkát akarunk mi itt 
nyújtani, hanem rámutatva a háború tulajdonképeni rúgóira, okaira… bemutatni azt a szí-
vósságot, azt a kitartást, azt a lelkesedést, azt a halált megvető bátorságot, amelyet csapataink 
a háború folyamán tanúsítottak, s amely újra és ismét bebizonyította, hogy világ első katoná-
ja – a magyar!”37 (Kiemelés a szerzőtől.) A magyar vitézség kiemelése természetes volt, hisz 
a hivatalos propaganda elvárta, hogy a hátországban a széles közönség számára megjelenő 
kiadványokban a hangnem optimista, hősies, biztató legyen. A harctéri tapasztalatok ne-
gatívak voltak, a lelkesedés már messze nem az, ami a bevonuláskor éltette az újoncokat.38 
Ennek ellenére azért megfogalmazódik az is, miszerint a Naptár megjelenésének idején, 
a nyári, eufórikus bevonulási örömhangulat után, már nem annyira tetszett a háború. „A 
háború” című írásban hangot kap a felismerés: „Szinte elképzelhetetlen a huszadik század-
ban, a felvilágosultság s türelem korszakában, hogy idő következzék be, amikor az emberölés 
nemcsak, hogy nem vétek, de egyenesen hazafias kötelesség!”39 A magyar katona természete-
sen a propaganda elvárásainak megfelelően, viszont más elbírálás alá tartozik: „Mikor egy 
magyar huszárt a srapnell szilánk egy időre megfosztott eszméletétől, s mikor magához tért, 
a társai évődve szóltak hozzá: No testvér, a másvilágon voltál? Voltam! Azt láttad-e, az Atya-
istent? Láttam! Aztán mit csinál? Hát kikönyököl az ég ablakán, aztán abban gyönyörködik, 
hogy mi mit csinálunk – feleli nagyhetykén a megsebesült huszár. És igaza van! Abban, amit 
a magyar huszár, meg a magyar baka művel, még az Isten is gyönyörködhetik! Ilyen katona a 
magyar.”40 Amikor a világháború okait bemutatja, az természetesen nem a Monarchia mi-
att van. Levonja a következtetést, miszerint a háború elmúltával „egészségesebb, jobb viszo-
nyok köszöntenek majd ránk, azért ránk, mert mellettünk az igazság, velünk az Isten, - győz-
nünk kell!”41 Ismerteti a szarajevói merényletet, a vizsgálat eredményével és a szereplők 
arcképeivel.42 Bemutatásra kerülnek a különböző harcterek is. Először összefoglalóan,43 
majd részletesebben: az északi,44 a déli,45 majd a nyugati frontról lehet olvasni.46 Külön írás 
foglalkozik a német hadseregnek az orosz harctéri szereplésével.47 A Naptár megismerteti 
az olvasókat a modern pusztító eszközökkel is: az aknákkal, torpedókkal, tengeralattjárók-
kal, a Zeppelin léghajóval, a 42,5-ös és 30,5-es mozsárágyúkkal.48 Bemutatja az új pápát, 
XV. Benedeket, arcképével együtt.49 A háború elhúzódása pénzügyi gondokat jelentett ha-
zánknak. A pénzhiány enyhítésére „Hadi célokra kér az állam kölcsönt a nemzettől, hogy 

35 Világháború Képes Naptára, 1915, 90.
36 Világháború Képes Naptára, 1915, 1.
37 Világháború Képes Naptára, 1915, 5.
38 Bödöcs 2016, 37.
39 Világháború Képes Naptára, 1915, 5.
40 Világháború Képes Naptára, 1915, 26–27: „Milyen katona a magyar?”
41 Világháború Képes Naptára, 1915, 10.
42 Világháború Képes Naptára, 1915, 11–15.
43 Világháború Képes Naptára, 1915, 19–20.
44 Világháború Képes Naptára, 1915, 36–48.
45 Világháború Képes Naptára, 1915, 53–62.
46 Világháború Képes Naptára, 1915, 63–71.
47 Világháború Képes Naptára, 1915, 71–74.
48 Világháború Képes Naptára, 1915, 32–35.
49 Világháború Képes Naptára, 1915, 75.
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megvédje az országot.” Ennek érdekében a Naptár egy oldalt szentelt az ügy népszerűsíté-
sére, azzal a régi igazsággal, hogy a „háborúhoz nem elég a katonák egyéni bátorsága. Ahhoz 
pénz, pénz és harmadszor is pénz kell.”50 Lírai hangnemben hívja fel a figyelmet a fronton 
lévő katonák karácsonyára. Kéri a hátországot, hogy „Ne legyen egyetlen egy harcoló ma-
gyar fiú sem, aki e szent napon messze idegenben ne érezné, hogy magyar, hogy szeretik, 
hogy akikért küzd, azok gondolnak is rájuk. Adjunk ajándékot a katonáknak!”51 Viszonylag 
kevés, a szépirodalom körébe sorolható vers és rövidebb prózai írás is szerepel. Azonban, 
az ismeretterjesztés fogalma alá sorolható közlések is át meg át vannak szőve a személye-
sebb hangvétellel. Csak két példa. A segítségnyújtás világszerte elfogadott intézményének 
történetét, működésének bemutatását így kezdi: „A háború borzalmainak enyhítésére, – no 
már amennyire a háború borzalmait enyhíteni lehet – szolgál a vörös kereszt intézménye.”52 
A Központi Hatalmakhoz csatlakozott Törökország háborúját Oroszország ellen így vezeti 
be: „Az ezeregy éjszaka színeiben pompázó köntösét megtépték. Eleven testét cafatokba vag-
dosták, önérzetében, emberségében százszor megalázták. Az orosz vadász az ebeit uszította 
rá. Az angol meglopta, ahol hozzáért és testvéri csók közben a fogait is kilopta a szájából. 
De most a megtaposott féreg felüti fejét és harap. Hosszú idők felgyülemlett keserűségével és 
dühével fordul a török az ő legrégibb és legálnokabb ellenségei ellen.”53 A Naptár, a címében 
szereplő jelzőnek megfelelően, sok illusztrációval mutatja be az elmúlt félév eseményeit, 
szereplőit. Az 59 illusztráció fényképeket, rajzokat tartalmaz. Láthatjuk a hadban álló eu-
rópai országok uralkodóit, a Monarchia vezető polgári-katonai személyeit, a meggyilkolt 
és az új trónörököspár képeit, a különböző hadseregek fegyvernemeit, a haditechnikai esz-
közöket és a hírekben szereplő településeket. A helytörténetet képviseli Frigyes főherceg, 
aki Baranya megye legnagyobb földbirtokosa volt, s Pécs városával is jó kapcsolatot ápolt, 
bár ide mint a Monarchia hadseregének főparancsnoka került be az arcképe.54 Egy írás 
szól Tauszig Ármin repülőfőhadnagynak a körülzárt Przemyślnél végrehajtott bravúros 
repülőútjáról.55 A helytörténethez sorolandó a Naptár kiadását támogató pécsi, ill. pécsi 
érdekeltséggel bíró cégek reklámjainak közlése is. A reklámok a Naptár utolsó 27 oldalát 
foglalják el, összefüggően. A reklámokból befolyt összeg fontossága miatt, már a harmadik 
oldalon felhívás olvasható: „Tisztelt olvasóink figyelmébe ajánljuk beszerzéseiknél a naptár 
végén lévő hirdetéseket.”56

Az 1916. évi Naptár leendő megjelenéséről a pécsiek az ugyancsak a Wessely és Hor-
váth Nyomda kiadásában 1914 decemberétől megjelenő „Világháború Heti Postája” című 
hetilapban kaptak híradást. Terjesztők részére jó kereseti lehetőséget is kínálnak.57 Ezt a 
Naptárt a helyi napilapokban nem előzte meg reklám, már csak a megjelenéséről szólt 
a híradás 1915. december 5-én58 (3. sz. kép). A Dunántúl hasábjain ezt követően annál 
sűrűbben kapott helyet a Naptár meglétére utaló reklám egész decemberben. Mindegyik 
a „Megjelent!” felhívással kezdődik.59

50 Világháború Képes Naptára, 1915, 82.
51 Világháború Képes Naptára, 1915, 83.
52 Világháború Képes Naptára, 1915, 20.
53 Világháború Képes Naptára, 1915, 78.
54 Világháború Képes Naptára, 1915, 6.
55 Világháború Képes Naptára, 1915, 49–50. Ő a pécsi Tauszig Ármin kereskedő fia volt.
56 Világháború Képes Naptára, 1915, 3.
57 Világháború Heti Postája, 1915. okt. 31., 8; A hetilapról ld.: Tegzes 2016.
58 Dunántúl, 1915. dec. 5., 6.; Pécsi Napló, 1915. dec. 5., 8.
59 Pl.: Dunántúl, 1915. dec.12., 9.; dec. 23., 5.
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A Naptár 160 oldalon 139 
illusztrációt tartalmaz, még 
bővebben, mint az előző évi. A 
különböző frontok helyszíneit 
bemutató fényképek, a közsze-
replők arcképei mellett helyet 
kaptak a helytörténeti vonat-
kozást tartalmazó fényképek 
is (hat darab, de ide sorolandó 
külön a helyi cégek tizennégy 
reklámja is). A fényképek több-
ségének közlése másodközlés, 
mivel a Világháború Heti Postá-
jában már megjelent, központi 
cenzúrán keresztülment kép- 
anyagot tartalmazza. Kivételt 
jelentenek a ma helytörténe-
ti forrásértékű képek, bár ezek 
is megjelentek már az említett 
hetilapban. Akárcsak az a pécsi 
sajtótörténeti kuriózum, amely 
egy elesett szerb tisztnél talált 
fényképeket közöl, amelyeket 
egy pécsi zászlós juttatott el a 
kiadóhoz. A helytörténeti jelen-
tőségű képek bemutatják a pécsi 
főpályaudvarról a harctérre in-
duló katonákat60 és a már a vas-
úti kocsikban lévő katonák bú-
csúztatóit.61 Ennél a két képnél 
az is forrásértékű, hogy az állo-

más neve jól látszik, amíg a más kiadványokban közölt, hasonló témájúaknál csak az alá-
írásból derül ki, hol készült a felvétel.62 Frigyes főherceg arcképe itt is felbukkan.63 Helyet 
kapott benne a városunkban dolgoztatott orosz hadifoglyok egy csoportja.64 Az 1913-ban 
alakult Vöröskeresztes Egylet Pécsi Osztag65 kórtermét láthatjuk az erdélyi Besztercén.66 
Az unikálisnak tartható, a szerb haderő életébe bepillantást engedő felvételek is érdek-
lődésre számíthatnak.67 A naptári részt követő, közigazgatási tájékoztatások – amelyek 
szerkezetileg megegyeznek az elmúlt esztendőivel – bővültek a Monarchia katonai szer-

60 A felvétel forrásértéke, hogy még a felvirágozott zászló látszik – ezt később a hadvezetőség már megtiltotta. 
Világháború Képes Naptára, 1916, 39.
61 Világháború Képes Naptára, 1915, 41.
62 Ld. a harctérre induló német katonák pályaudvari fényképét. Világháború Képes Naptára, 1915, 40.
63 Világháború Képes Naptára, 1916, 37.
64 Világháború Képes Naptára, 1916, 93.
65 Visy 1999, 304.
66 Világháború Képes Naptára, 1916, 104.
67 Világháború Képes Naptára, 1916, 66, 67, 69, 71.

3. sz. kép: Világháború Képes Naptára 1916 címlapja



131A Wessely és Horváth Nyomda naptárkiadványai (1913–1915)

vezetének bemutatásával. Az ezredek sorszámuk szerinti elhelyezési székhelyüknek meg-
felelően tekinthetők át. Úgy a gyalogság, mint a lovasság. Külön a közös, külön a magyar 
ezredek. Külön a vadászcsapattestek, a hegyi és a vártüzérség, valamint a külön egységet 
képező műszaki csapatok. Közlésre került az uralkodó kiáltványa Olaszország hitszegése 
miatt, valamint a hadsereg és a hajóhadhoz szóló parancsa szintén az olasz hitszegéssel 
kapcsolatban.68 Ezt követte az egész népet érdeklő kérdés: „Meddig tart a világháború?”69 
Erre természetesen nem volt válasz. „Ez az óriási kérdőjel ott ül a háború kitörése óta a 
lelkek és a szívek mélyén. És hogy az első találgatások óta már egy hosszú esztendő per-
gett le, annál nyomasztóbban nehezedik a lelkekre a bizonytalanság.”70 Ezt követte annak 
a megoldott közjogi problémának a közlése, amely a kiegyezéstől kezdve függőben volt, 
és az uralkodó 1915. október 11-ig nem hozott döntést. Ekkor kelt a legfelsőbb kézirat, a 
Monarchia közös címeréről, a magyar közös és kiscímer, valamint a közös zászló rendsze-
resítéséről.71 A szerbek elleni hadjárattal kapcsolatban elismerte a hazájukat védők hősi-
ességét: „Nehéz volt az előretörés, [a magyar seregekről van szó –T. F.] mert a szerb haderő; 
az irreguláris csapatok, sőt maga a nép is fegyvert fogott és a legszívósabb ellenállással védte 
hazája földjét. Asszonyok, gyerekek vettek részt a lefolyt harcokban.”72 Bemutatásra kerül-
tek ebben a Naptárban is a különböző harcterek: az orosz harctér,73 a Balkán-harctér,74 
az olasz harctér,75 a francia harctér.76 A híres német író, Bernat Kellerman haditudósítói 
leírását találjuk a francia hadszíntéri „fojtó gázzal” történő támadásról.77 A „Háborús ap-
róságok”78 nevű blokkban olvashatunk a német csapatok egy évnyi hadizsákmányairól, a 
magyar katonai érdemrendekről, a német vaskeresztről, a hadban álló országok zászló-
színeiről, a német katonák rangjelzéseiről. Tájékozódhat az olvasó arról is, hogy eddig 
mennyibe került a háború, mennyibe kerül egy ágyúlövés, és még több röviden megírt 
érdekességről. Az utolsó oldalakat elfoglaló reklámok előtti oldalak egyikén felhívást ol-
vashatunk: „A Világháború Képes Naptára igen tisztelt munkatársait és olvasóit e helyen 
arra kérjük, hogy harctéri fénykép felvételeket és rajzokat, valamint egyéb közleményeket 
már most küldjék be nekünk; továbbá kérjük: közöljék velünk észrevételeinket, tanácsaikat, 
útbaigazításaikat és ötleteiket, hogy azokat a jövő évi naptár szerkesztésénél felhasznál-
hassuk.”79 Sajnos azt nem tudjuk, hogy a felhívásnak lett-e eredménye, mivel, mint már 
említettük, a nyomdának nem maradt fenn az irattára.

„Vitézeink hőstetteiből” két oldalon mutatja be a magyar katonák helytállását.80 A ver-
sek közül egyet mutatóban közzé teszünk: „Megkötözött komondorok /E vén olasz he-
gyek, dombok, /Ágyútorkuk úgy megugat. /Visszahangzik rá kelet-nyugat. /A mi portánk 
inkább csendes. /Tudjuk mi jól, ki ugatós, /Az a kutya nem harapós. / -Makarónis taljá-

68 Világháború Képes Naptára, 1916, 34–35.
69 Világháború Képes Naptára, 1916, 37–40.
70 Világháború Képes Naptára, 1916, 37.
71 Világháború Képes Naptára, 1916, 41–51.
72 Világháború Képes Naptára, 1916, 65.
73 Világháború Képes Naptára, 1916, 52–63.
74 Világháború Képes Naptára, 1916, 64–76.
75 Világháború Képes Naptára, 1916, 77–80.
76 Világháború Képes Naptára, 1916, 81–86.
77 Világháború Képes Naptára, 1916, 92–95. Regénye „Az Alagút” 1913-ban jelent meg magyarul.
78 Világháború Képes Naptára, 1916, 110–118.
79 Világháború Képes Naptára, 1916, 136.
80 Világháború Képes Naptára, 1916, 140–141.
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nok, /Türelmünket eljátsztátok; /Csöndben, halkan egy ugrással, /Egy hatalmas szorítás-
sal /Mormogó agg hegyeiteket, /elnémítjuk megérítek. /Akkor tudjuk hűek lesztek, /Mint a 
néma szelindekek.”81 A humor is szerepet kapott, például: „Találós kérdés: Miért visel Hin-
denburg zöld nadrágtartót? Hogy le ne essen a nadrágja.”82 ”Hidegvér: Koma, tégy néhány 
lövést a ruszkikra, hogy a fényszórójuk ide világítson, el akarom olvasni a Világháború Heti 
Postájának legújabb számát.”83 ”A huszár és a baka: Egy huszár lóhátról odaszól a sorban 
menetelő bakához: – No, pajtás, nehéz-e a borjú? – Hát komám, kérdezd meg a lovadtól, 
feleli rá vidáman a baka.”84

Az „Akik hősi halált haltak” című blokkban összefüggően közli a hősi halottak 
neveit.85 Közülük soknak a fényképe is látható. Érdekes módon, nemcsak a pécsi-
baranyai személyek nevei találhatók. A szerkesztők megkeresték Arad, Besztercebánya, 
Kézdivásárhely, Pancsova, Szászváros polgármestereit az ottani hősi halottak nevei ügyé-
ben.86 A kapott neveket leközölték. A Naptár megjelenéséről szóló híradásban a nagyobb 
kereslet érdekében felhívták a figyelmet, miszerint „Az elhalt hősök között a következő pé-
csi ismerőseink fényképeit találjuk.” A közreadott névsor: Csermák Mihály, Auguszt Lajos, 
Kovácsfy Kálmán, Mihálffy Jenő, Kerekes Pál dr., Degré Lajos dr., Tóth Sándor, Tóth Lász-
ló, Joszt Elemér, Bubregh László, Sándor Károly dr., Schreyer Károly, Csapó (Csernics) 
Jenő, Kreutzer Nándor, Cseresznyés Géza, ifj. Kain Károly, Kallenberger Antal, Ollinger 
Béla, Weigand Béla, Kappéter Kázmér, Braun Frigyes, Herdlein László, Selényi Miklós, 
Nagyági Lajos, Kovátsits József, Wachauer Károly, Sterr Róbert, Berta István, Schein Ist-
ván, Herczeg Oszkár, ifj. Virág János, Babócsay József, Riba Lajos, Wagner Gáspár, Novák 
Károly.87 Sajnos a háborús anyagellátási nehézségek megakadályozták, hogy megjelenjen 
az 1917-re szolgáló naptár. Erre nincs konkrét forrásunk, a már említett irattár hiánya 
miatt, de az országos helyzetképbe beleillik a következtetésünk.

A nyomdában a tulajdonos, Wessely Antal folyamatosan dolgozott a háború alatt. A 
háborús szolgálat alól felmentették. Először 1917. május 16-án, majd 1918. június 21-én, a 
következő indoklással: „Wessely Antal a cég egyedüli tulajdonosa és vezetője jelenleg egyedüli 
munka ereje is. Családja; neje 45 éves, gyermekei: 17 éves főreáliskolai tanuló, 16 éves leány 
felső leány iskola tanuló, 14 éves fia főgimnáziumi tanuló, 11 éves leány felső leány iskolai 
tanuló. A cég vezetése szempontjából figyelembe nem jöhetnek. Nyomdájába készülő nyomtat-
ványok nagyszámú intézet és egyéb háborús vonatkozásban álló intézmény részére készülnek. 
Személyzeti viszonyait illetőleg megjegyezendő egy 1899. évi születésű osztálynál fiatalabb ta-
nonca van. Az üzlet vezetése és fenntartása érdekében nevezett felmentésére szükség van.”88 A 
gazdasági nehézségek rákényszerítették a Wessely és Horváth Nyomdát, hogy beolvadjon a 
Dunántúl Könyvnyomda Rt.-be. Erről 1918. július 30-i közgyűlési jegyzőkönyvben olvas-
hatunk. Itt vezérigazgatói pozíciót kapott, mint kiváló nyomdász szakember.89

81 Szepessy László: Megkötözött komondorok. Világháború Képes Naptára, 1916, 86.
82 Világháború Képes Naptára, 1916, 142.
83 Világháború Képes Naptára, 1916, 143.
84 Világháború Képes Naptára, 1916, 142.
85 Világháború Képes Naptára, 1916, 119–135.
86 Világháború Képes Naptára, 1916, 135.
87 Dunántúl, 1915. dec. 5., 6.
88 MNL BaML IV. 1406. k. Pécs város Tanácsának Katonaügyi iratai. Felmentettek névjegyzéke. F. 26.; F.134.
89 MNL BaML XI. 23. Dunántúl Könyvnyomda Rt. közgyűlési jegyzőkönyvek. 1. raktári egység. 14. dosszié.
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Összefoglaló

A szépirodalom körébe sorolható alkotások, a „háborús költészet” színvonalának megíté-
lése nem a mi tisztünk. Ez irányban nyilatkoztak már a korabeli „ítészek.” Herczeg Ferenc 
szerint „magyar költészet ez idő szerint nincs, csak háború van. Ma nincs irodalom, vala-
mint élet sincsen. De ha eljön a holnap, lesznek újra munkásaink és lesznek költőink. Majd 
holnap!”90 Ezzel az állítással száll szembe a pécsi Nikelszky Géza „Daloló hősök” című 
tárcájában. „A háború meg a vers nagyon messze állnak egymástól. A srapnell-eső mégis 
nemhogy elverné a még meglevő verstermést is, hanem inkább megtermékenyíti. Csodá-
latos, hogy a versírás kedves hiábavalósága a legrettenetesebb szenvedések, a legnagyobb 
életveszedelmek közben is felágaskodik; a sáncárokból kicsap a megáradt magyar szív és 
versformában követel életet magának, hazafelé röpítve a verselő lelket.”91 Kétségtelen, ha a 
Naptárakban leközölt versek és prózák nem is emelkednek „irodalmi magasságokba”, egy 
biztos, szívből jöttek. A képek minősége – az arcképeket kivéve – nem olyan éles, mint 
amilyenhez a jelenkor olvasója szokott. A helytörténet körébe tartozó képanyag mint 
forrás, segít ennek az időszaknak a hátországi életét kutatni. A frontokon készült képek 
a háborús körülmények nehézségeit illusztrálják, annak ellenére, hogy a cenzúra nem 
engedett bepillantást a valóság szörnyűségeibe. A haditechnikáról készült fotók az ember 
„öldöklésre szolgáló találékonyságát” vetítik elénk. A hősi halottak név- és képanyaga a 
családfakutatóknak adhat segítséget.

Elmondhatjuk, hogy a Wessely és Horváth Nyomda a háborús körülmények között 
is színvonalas termékként jelentette meg a kiadványokat. A Naptárak kivitelezése úgy 
külcsínben, mint belbecsben, nívós kiadványt adott a korabeli és a mostani olvasók kezé-
be. Megérdemlik az utókor elismerését.

90 Herczeg Ferenc: Mikszáth Almanach az 1915-dik évre. Bp. 1914. Előszó. (Nikelszky Géza idézi: „Daloló 
hősök” c. tárcájában. Pécsi Napló, 1914. dec. 16. 3.)
91 Pécsi Napló, 1914. dec. 16., 2–3.
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Vámos Eszter

Hogyan mulattak a pécsiek?

Szórakozási lehetőségek Pécsett az 1927-es évben

Pécs az első világháborút megelőzően dinamikusan fejlődő, prosperáló városnak számí-
tott, kiterjedt déli kapcsolatokkal, ezt követően mégis az ország peremvidékére szorult. 
A boldog békeidőkre jellemző kulturális pezsgés enyhült az 1920-as évekre, a szerb meg-
szállás után a helyiek fokozatosan próbáltak visszatérni korábban megszokott életvitelük-
höz. A mindennapi életet megnehezítette a nagymértékű infláció, emiatt meglehetősen 
kevesen áldoztak időt a szórakozásra, és kevesen költöttek a kultúrára. Csupán az évtized 
végére fordult meg ez a tendencia. 1927-ben a Magyar Nemzeti Bank bevezette a pengőt, 
ezzel létrejött egy stabil valuta. A munkanélküliek száma ugyancsak 1927-ben volt a leg-
alacsonyabb, ezt követően arányuk ismét emelkedni kezdett, végül pedig a válság zárta 
ezt az időszakot.

Jelen tanulmány azzal foglalkozik, hogy milyen szórakozási formák, valamint lehetősé-
gek voltak az 1920-as évek végén Pécsett, továbbá azzal, hogy milyen különbségek léteztek 
a különböző csoportok szórakozási formái között. Emiatt a kutatás a társaséletre fókuszál.

A szórakozás és szabadidő mint kutatási téma

A szórakozás célja, hogy a munka és a hétköznapok során felgyülemlett feszültséget leve-
zessük, egy ideig mentesüljünk a külső kötöttségek alól, illetve az, hogy más érzelmeket 
éljünk át, mint amiket a mindennapokban tapasztalunk. A szórakozás kettős funkcióval 
bír az egyén számára: egyik esetben fontos, hogy kiélje, kifejezhesse önmagát, tehát, mint 
individuum létezzen, másik esetben a szórakozáson keresztül illeszkedik be a társadalmi 
környezetébe, azaz így válik a közösség részévé.1 A különböző társadalmi csoportoknak 
eltérő lehetőségei voltak ezeknek az igényeknek a kielégítésére. A mai értelemben vett 
szórakozás a 19. századtól kezdett önállóvá válni, amikor megjelent a szabadidő, azaz a 
nem munkával eltöltött idő. Azzal, hogy bevezették a nyolcórás munkaidőt – korábban 
átlagosan napi tíz-tizenkét óra volt2 –, a szabadidő a mindennapok részévé vált. A 20. szá-
zadtól pedig a tömegszórakoztatás bontakozott ki, amelynek az volt a célja, hogy a társa-
dalom széles rétegeinek megfeleljen, ezért az alacsony művelődési szinten álló fogyasztói 
csoportok szórakozási és kikapcsolódási igényeihez igyekezett igazodni.3 A társadalmi 
egyenlőtlenségek nem szűntek meg ebben a szférában: fontos a társadalmi pozíciót meg-

1 Jánosi 1986, 18–29.
2 Granasztói 2000, 104–109.
3 Jánosi 1986, 249.
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vizsgálni, hiszen minél magasabban helyezkedett el valaki a társadalmi ranglétrán, annál 
több szabadideje volt – például a középosztály férfi tagjai átlagosan nem dolgoztak többet 
napi hat óránál4 –, a fennmaradó idő sok esetben a művelődéssel telt. Emiatt másképp vi-
szonyultak a szabadidőhöz, mint például a munkások vagy iparosok.5 Az alsóbb rétegek, 
ahol minimum 8 óra volt a munkaidő – ha nem épp több telt el munkával – valamivel 
több időt fordítottak a társas kapcsolatokra meg szórakozásra, azonban kevesebbet a köz-
napi értelemben vett kultúrára. A lakhely szintén befolyásolta a szabadidő minőségét, hi-
szen az új technikai vívmányok – gramofon, rádió, mozgókép – új szórakozási formákat 
jelentettek a városban. A falvakba ezek lassabban vagy egyáltalán nem jutottak el. Ott a 
munkával eltöltött idő általában jóval meghaladta a nyolc órát, a kikapcsolódást a lagzik, 
a bálok, a búcsúk és a vásárok jelentették, amelyek kulturálisan nem voltak nívósak.6 A 
városban a szórakoztatás sokszínűbb volt, de mivel maga a társadalom hozta létre a saját 
szórakoztatását, így az már meghatározta az emberek szórakozási módját. A szórakozta-
tás és a szórakozás között azonban nem kell éles határt húzni, az egyik befolyással van a 
másikra, és fordítva.7

Társasélet és szórakozási formák a két világháború között

A társasélet a köz- és a magánélet között helyezkedett el a korszakban. Az egyén a 
társasélet során egyrészt nyilvános életet élt, amennyiben gondjait otthon hagyta, másrészt 
magánéletet, amennyiben ezeket a gondokat mások nem tették közzé.8 A társadalom tagjai 
számos helyszínen jöhettek össze e célból: a parkoktól a kávéházakon és színházon át a 
zártkörű kaszinókig. A szabadtéri helyek a társadalom minden rétege számára elérhetőek 
voltak, azonban ki voltak téve az időjárás szeszélyeinek, emiatt csupán szezonálisan tudták 
betölteni ezt a fajta szerepet. A zárt terek és intézmények ezzel szemben egész évben az 
emberek rendelkezésére álltak, amennyiben a tulajdonos vagy az üzemeltető nem rendelt 
el hosszabb szünetet. Ezekhez a helyekhez viszont nem mindenki fért hozzá. Egyes intéz-
mények, mint a kaszinók vagy egyes egyesületi helyek, csupán egy zárt kör részére voltak 
fenntartva, a tagságon és a hozzátartozóikon kívül mások nem vehették igénybe ezeket a 
tereket és szolgáltatásaikat, emiatt a közönségük is ritkán változott. A félnyilvános terek 
ellenben elméletben mindenki számára nyitottak voltak, a gyakorlatban viszont attól füg-
gött, hogy az egyén mennyi jövedelemből tudott gazdálkodni.

A kávéházak ekkoriban fontos szerepet töltöttek be a mindennapokban. A társas élet 
félnyilvános helyszínei voltak, vagyis az utcától elzárt, nem teljesen nyilvános terek, ame-
lyekhez kizárólag azok fértek hozzá, akik fizettek a használatáért.9 Ebből fakadóan az árak 
alapján következtetni lehet arra, hogy egy-egy hely milyen célközönséget kívánt bevonza-
ni, hiszen így korlátozni tudta a fizetőképes vendégek számát. A középosztály tagjai, főleg 
az értelmiség, rendszeresen látogatták a kávéházakat, de az iparosok, piaci kofák, fiáke-

4 Eőry 2008, 66.; Gyáni 1999, 56–62.
5 Granasztói 2000, 112–113.
6 Romsics 2004.
7 Jánosi 1986, 39–40.
8 Fábri 2004, 5.
9 Gyáni 1999, 85.
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resek, vasutasok stb. is a közönség részét 
képezték,10 hiszen nem csupán találka-
helyek voltak, de fontos információ-el-
osztó központok is. Sokan itt jutottak 
hozzá a különböző újságokhoz, napi- és 
hetilapokhoz, amelyeket szabadon ol-
vashattak. A többség elsősorban emiatt 
kereste fel rendszeresen a kávéházakat, 
csak másodsorban szolgált társas össze-
jövetelek helyszínéül.11 Leggyakrabban a 
férfiak jelentek meg ezeken a helyeken, 
hogy baráti eszmecseréket folytathas-
sanak kávé, vagy más ital mellett, vala-
mint játszhassanak, – főleg a biliárd és 
a kártya volt népszerű12 –, de már nem 
számítottak a kísérő nélküli nők sem 
rendkívüli vendégnek a korszakban.13 
Az alsóbb társadalmi csoportok számá-
ra, akik kiszorultak a kávéházak látoga-
tásából, a kocsmák és a vendéglők mint 

a társasélet félnyilvános helyszínei álltak rendelkezésre,14 valamint többen látogatták a 
különböző olvasó- és társas egyleteket. Utóbbiak nem csupán a szabadidős kikapcsoló-
dást jelentették, de lehetőséget nyújtottak a művelődésre. Főleg a szakmunkásság tagjai 
vették igénybe, a munkások számára a munkásotthonok töltöttek be hasonló funkciót.15 
Ezek az intézmények értelmes és hasznos időtöltést igyekeztek biztosítani a kocsmázás-
sal szemben, amely káros elfoglaltságnak számított a korabeli diskurzusban. Az 1920-as 
években az alábbi jellemzést találjunk egy törvényhatóságokhoz szóló határozati javaslat-
ban: „A városban még rosszabb az állapot. Ott a munkás már szombat este beül a korcs-
mába, s ott veri el heti keresményét és a szent nap felvirradása már kapatosan találja, a 
zsebét pedig üresen. És ha zsebében marad még valami, megtoldja a mulatozását a szent 
nappal… [A korcsmában pedig] folyik a szó, erősen fogy az ital. A korcsmáros örül ennek, 
hisz‚ ezen keres, ő maga is leül a mulatózok közé. Közben folyik a szó az urakról, úgy a nagy 
urakról, mint a tisztviselőkről.”16 A kávéházakhoz hasonlóan, a politika a kocsmákban és 
a vendéglőkben a játék mellett szintén jelen volt. A kocsmákban főleg a kártya, a teke és a 

10 Saly 2004, 45.
11 Gyáni 1999, 90–91.
12 Szabó 1996, 262.
13 Varga 1996, 81.
14 Gyáni 2006, 145.
15 Balogh 1998, 103.
16 Aradi 2001, 55.

1. sz. kép: Kis színes, Dunántúl, 
1927. okt.16., 14.



139Hogyan mulattak a pécsiek?

sakk dominált, a népszerű biliárd mellett.17 Továbbá a felsorolt intézmények gyakran ad-
tak helyet olyan egyéb programoknak, mint a táncos mulatságok vagy rádióközvetítések.

A korszak emberének kevésbé hétköznapi eseményei közé tartoztak a táncos estek 
vagy bálok. Mivel ekkoriban élte reneszánszát a magyar nóta, ezért általában véve egy 
cigányprímás, illetve zenekara szolgáltatta a talpalávalót, de ekkor már a jazz és a modern 
táncok is meghódították a vidéki közönséget.18 A táncos esték lazák és szabadok voltak, 
ezzel szemben a bálokon a táncetikett szigorú, a műsorok programja pedig általában kö-
tött volt. Az ilyen táncesteket leginkább különböző egyesületek, társulások szerveztek. Az 
egyesületi élet ekkoriban élte aranykorát, gyakorlatilag mindenki megtalálhatta a saját 
foglalkozásának, társadalmi körének és érdeklődésének megfelelő egyesületet, ha valami 
ilyesmihez szeretett volna tartozni.19 Egyedül Pécsen 101 ilyen egyesület volt az 1928-
as címtár20 szerint – az al- és szakosztályokkal, valamint a nem hivatalos társulásokkal 
együtt ez jóval többet jelentett. (Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki tag lett 
volna valahol, vagy azt, hogy valaki csak egy helyen volt tag, de egy középosztályhoz tar-
tozó férfinak illő volt bizonyos körökhöz, egyesületekhez tartozni.) A korszakban meg-
lehetősen propagálták az egészséges életmódot, emiatt megszaporodtak a különböző ter-
mészetjáró és sportegyesületek.21 Ekkortájt a széles tömegekhez a különböző ünnepélyek 
szóltak. Ezek a politikával, a sporttal vagy az egyházzal lehettek kapcsolatosak. Ezeken 
a rendezvényeken nagy létszámmal jelentek meg emberek, és mivel ezek az események 
a társadalom széles köreinek szóltak, a korabeli hatalom eszközként is felhasználhatta 
azokat.22 A leventemozgalom például közismerten katonai előképzést jelentett, egy-egy 
leventeversenyen több ezren jelentek meg nézőként. A revíziós törekvések több helyütt 
beszivárogtak a szórakozásba, bálokon, kultúresteken, de még gyermekprogramokon 
ugyanúgy feltűntek. Egy 1927-es pécsi gyermekünnepély programjai között megtalálha-
tunk egy bábelőadást, amely azt ígérte, hogy a nézők a kisantanttal megbirkózó Papri-
ka Jancsit tekinthetik meg, valamint léggömbbel üzenetet lehetett küldeni az elszakított 
Dél-Baranyába.23

A fenti szabadidős lehetőségek a dualizmus során szintén adottak voltak, esetleg tar-
talmukban alakultak át a korábbiakhoz képest. A háború után, a technikai fejlődésnek 
köszönhetően, az újabb szórakozási formák ugyancsak szokásossá váltak. A század elején 
megjelent mozgókép is népszerű lett. A két világháború között a magyar városokban el-
szaporodtak a mozik, Pécsett kettő volt található. A jegyek aránylag olcsónak minősültek, 
ezt a szegényebb rétegek is megengedhették maguknak, és szívesebben költöttek erre, 
mint például könyvekre vagy színházra.24 Emiatt a mozi intézménye átfogó hatással tudott 
lenni a társadalom minden csoportjára és korosztályára, képes volt mindenki számára 
érthető viselkedési mintákat, valamint eszményeket közvetíteni.25 Az olyan újdonságokat, 
mint a gramofon vagy a rádió, ekkoriban csupán a középosztály tudta megvásárolni,26 

17 Balogh 1998, 116.
18 Romsics 2010, 216–217.
19 Kósa 2006, 514.
20 Kalotai [1929].
21 Gyáni 2006, 150.
22 Gyáni 2006, 148–149.
23 Kis Dunántúl, 1927. jún. 12., 1.
24 Romsics 2010, 219.
25 Gyáni 2006, 69.
26 Kósa 2006, 500.
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azon belül pedig tipikus módon az értelmiség. Az otthonokba szervezett házi bálokban 
sok esetben ezek az eszközök szolgáltatták a zenét, hacsak nem maguk a résztvevők ze-
néltek. Egyesületi helyeken, vendéglőkben ugyancsak előfordultak ezek a készülékek. Az 
évtizedre az volt a jellemző, hogy az új dolgokat nehezebben fogadták be az emberek,27 
ennek részben az elszegényedés volt az oka, részben viszont az a mentalitás, hogy a (régi) 
értékeket (és hagyományokat) meg kell őrizni.

Társasélet, szórakozás és szabadidő Pécsett

Pécs ekkoriban Magyarország egyik legnépesebb vidéki városa volt, a szerb megszállást 
követően a lakosság számának növekedési ütemét csak Miskolcé haladta meg.28 A Köz-
ponti Statisztikai Hivatal egy 1928-as kiadványa szerint29 a város lélekszáma ekkor közel 
57.000 volt, 1920-ban még csak 47.000. Elsősorban a városba költözők miatt gyarapodott 
a létszám, a lakosság alig egy harmada született helyben. A munkanélküliség 1927-ben 
volt a legalacsonyabb,30 ezt követően növekedett, a válsággal pedig egyre rosszabbra for-
dult a helyzet. A vizsgált évet a háború után a közhangulat még borúsan látta, de a jövőt 
illetően bizakodó volt.

A mezőgazdaságból élők létszáma jelentősen csökkent a korszak tendenciáinak meg-
felelően, a városlakók jelentős része az iparból és a bányászatból élt. A különböző város-
részekben bizonyos foglalkozásúak felül voltak reprezentálva, eszerint: a budai külváros 
lakóinak több mint 45%-a foglalkozott iparral, a belváros több mint 18%-a kereskedelem-
mel, a siklósi városrész lakóinak több mint 15%-a közlekedéssel, a szabad foglalkozásúak 
és a közszolgálati dolgozók pedig a szigeti városrészben és a belvárosban tették ki az ott 
élők több mint 15%-át.31 A lakhely és foglalkozás sok esetben összefüggésben állt a társa-
dalmi pozícióval, ezáltal a kulturális, szabadidős szokásokkal.

Kutatásom során naplókra, meghívókra, reklámokra, de főként a helyi napisajtóra tá-
maszkodtam: a keresztény–konzervatív Dunántúlt,32 illetve a polgári–liberális Pécsi Nap-
lót33 vizsgáltam. Az újságok az aktuális hírek mellett folyamatosan közölték a legfrissebb 
információkat a közelgő eseményekről. A programajánlók megfogalmazása azonos volt, 
valószínűleg a szervezők küldték el az anyagot a lapoknak. A szerkesztésben viszont ki-
tűnnek apróbb eltérések, például bizonyos programok nagyobb hangsúlyt kaptak az egyik 
lapban, mint a másikban. A világnézeti különbségek dacára az újságok programajánlói 
nagyobbrészt ugyanahhoz a célcsoporthoz szóltak, tehát azokhoz, akik elegendő szabad- 

27 Kósa 2006, 495.
28 Hoóz 1995, 96.
29 Kovács 1928, 350–374.
30 Kaposi 2006, 170.
31 Kovács 1928, 355–358.
32 A Dunántúl alapvető eszméje, melyet szinte megszűnéséig, 1944-ig töretlenül követett, a keresztény eszmei-
ség terjesztése volt széles körben; eleinte kimondottan harcos, a társadalmat felrázni kívánó hangnemben szó-
lalt meg. Toleranciát mutatott a többi felekezet felé, a híreket naprakészen és közérthetően tálalta – mindezek 
hozzájárultak a lap népszerűségéhez. Lásd: Kerekes 1996, 71–79.
33 A Dunántúl riválisa a liberális szemléletű Pécsi Napló volt, amelynek főszerkesztője a zsidó származású 
Lenkei Lajos volt. Lásd: Paksy 2001, 64–71. A Dunántúllal ellentétben a lap rendszeresen beszámol a Zsidó 
Hitközség programjairól és legfontosabb eseményeiről is.
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idővel, megélhetéssel rendelkeztek, 
és nem a külterületeken éltek.34 A 
belépőjegyes események már alap-
vetően kizárták a szegényebbeket, 
az árak magasan tartásával pedig 
a fizetőképes vendégek számát le-
hetett szűkíteni. A legszegényeb-
bek szórakozásáról nem esik szó a 
sajtóban, kivéve abban az esetben, 
ha deviáns viselkedésükkel, mint 
mondjuk a botrányos részegséggel felhívták magukra a figyelmet. A lapokból ennek el-
lenére egy általános képre következtethetünk, hogy pontosan mi mozgatta meg a város 
lakóit egy-egy évben. Szabadidő és szórakozás szempontjából az alábbi módon osztható 
fel egy esztendő: az újév utáni első szakasz a farsangi időszak volt, amikor több helyen, 
általában egyesületek szervezésében farsangi bálokat, zenés-táncos esteket tartottak. Ezt 
a böjti időszak követte, amikor nem illett zenés mulatságokat tartani, a programkínála-
tok nagy része inkább olyan kulturális programokra invitálta a közönséget, mint példá-
ul hangversenyek, színi előadások, felolvasó estek stb. Húsvét után ismét lehetőség volt 
a nagyobb mulatságokra, sőt az időjárástól függően egyre több szabadtéri ünnepélyt és 
kertnyitókat tartottak. Az olyan kiránduló egyesületek, mint a Mecsek Egyesület35 és a 
Természetbarátok Turista Egyesülete,36 az erdőbe hívták tagjaikat és az érdeklődőket egy-
egy hétvégén. Júniusban a Tettyét ellepték a különböző népünnepélyek, néhány kimon-
dottan gyerekeknek szólt, amit azért fontos megemlíteni, mert a gyerekeket ekkoriban 
nem volt szokás elvinni nyilvános helyekre, mint pl. kávéház, bál, mozi vagy színház, 
csupán a nekik szóló programokra.37 A cirkusz szintén ekkor tartózkodott a városban. 
A nyár látszólag eseménytelen volt, ennek több oka lehetett. Egyrészt a nyaralás már 

34 Idetartozott a városi elit, az értelmiségi foglalkozásúak, hivatalnokok, módosabb iparosok, gyárosok stb.
35 A Mecsek Egyesületet Vaszary Gyula városi rendőrkapitány, Kiss József reáliskolai matematikatanár és Né-
meth Béla ügyvéd alapította 1891-ben. Ekkoriban vált világossá, hogy a filoxéra teljesen tönkretette a pécsi 
szőlőket, a Mecseket más módon kell hasznosítani. A turistautak, kilátók létesítésével nemcsak a város pol-
gárait, hanem a távoli vidékek egyre növekvő számú turistáit is ide akarták csalogatni, valamint céljuk volt az 
egészséges életmódra nevelés is. 1927-re sikerült felszámolni a világháború és a szerb megszállás pusztításának 
nyomait. Kibővítették a Kiss József kilátót, amely most már alkalmas volt kisebb turistacsoportok elszálláso-
lására is. Felújították az útjelzéseket. Rendbe tették a francia emlékművet, újabb lépcsőket építettek a Kardos 
út elején. Az eredmények láttán háromszáz új tag csatlakozott az egyesülethez. A misinai kilátónál elhelyezett 
emlékkönyv tanúsága szerint több mint 1500 látogató járt a Mecseken 1927-ben. Többek között Bécsből, Ung-
várról, Erdélyből, Lőcséről, sőt Amerikából is jöttek turisták. Lásd: B. Horváth 1999, 74.
36 A Természetbarátok Turista Egyesülete munkásmozgalmi kötődésű turistaegylet volt, amelynek budapesti 
csoportja 1909-ben alakult nemzetközi minta nyomán. Nem sokkal ezután megalakultak a különböző vidéki 
szervezetek is, többek között Gyöngyösön, Kassán, Miskolcon, Pozsonyban, Pécsett, Sopronban, Temesvárott 
és Resicán. Az egyesület a természetszeretetre kívánta nevelni a munkásokat, és egyúttal a munkásság egészsé-
ges életmódjának kialakítását tűzte ki célul. Lásd: Kővágó 1984, 30–31.
37 A gyermekekről: ÚII 1930, 240.

2. sz. kép: Magyarház, Dunántúl, 
1927. okt. 2., 18.
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divatnak számított, leginkább belföldre utaztak pihenni, de Pécsen szintén több ilyen ki-
kapcsolódás kínálkozott, hiszen a Madarász strand (ma Hullámfürdő), illetve a Balokány 
fürdő38 ekkor már működött. Másrészt az sem kizárt, hogy a mezőgazdasági munkák 
miatt nem értek rá. Csupán szeptember második felétől kezdett el újraéledni a város, az 
egyesületek ismét aktívak lettek, a tánciskolák újraindultak, a kávézók és sörözők ismét 
programokat kínáltak, a színházak, dalárdák pedig újabb műsorokat tűztek ki. Minden 
héten minimum két-három programról számol be a sajtó, ez nagyjából így maradt szil-
veszterig, amikor Pécsett aligha lehetett olyan helyet találni, ahol ne várták volna a ven-
dégeket ünnepelni. Az Apolló és a Park mozi egész évben várta a nézőket, ekkoriban még 
némafilmmel, hiszen az első hangosfilmet Magyarországon csak 1929-ben mutatták be.39

A szórakozás és a szórakoztatás helyszínei, amelyekről hírt adott a sajtó, elsősor-
ban a belvárosban, a Széchenyi tértől keletre sűrűsödtek. Az 1928 januárjában kiadott 
Pécs–Baranyai címtárban szereplő vendéglők, kocsmák és a társas élet más lehetséges 
helyei szintén ezen a városrészen domináltak, hiszen itt közel összesen annyi ilyen hely 
volt, mint a környező városrészekben összesen. (A belvárosban közel negyven, a bu-
dai, a szigeti és a siklósi városrészekben átlagban tizenöt-tizenhét ilyen bejegyzett hely 
volt található.40) A nagynevű helyek, amelyek részben a korszak szimbólumaivá váltak, 
mind a Széchenyi téren és közvetlen közelében voltak találhatóak. Ilyen volt a Nádor, 
a Pannónia, a Royal és a Corso. A kevésbé híres, de mégis népszerű helyek is a cent-
rumban helyezkedtek el, például a Gambrinus, a Vigadó, a Magyar Ház. Utóbbi kettő a 
belváros keleti szélén álltak, a Vigadó az iparos és munkás egyesületek tagjainak is kínált 
programokat polgári árakon, a Magyar Ház az egyetemistákat próbálta becsábítani a 
nekik szóló árengedményekkel.

A vendéglátóhelyek rendszeres látogatói közé azok tartoztak, akik a belvárosban és 
annak környékén éltek, tehát a kereskedők, szabadfoglalkozásúak, értelmiségek, illetve 
azok a módosabb iparosok, akiknek elegendő szabadideje és megfelelő keresete volt. 
Arató Jenő visszaemlékezései alapján jó képet kaphatunk arról, hogyan telhetett egy 
jobb módú, pécsi polgár napja: „Délelőtt a nyugdíjasok üldögélnek itt [a kaszinóban], 
ebéd után a város és a megye urai isszák a feketéjüket a hosszú fehér asztal mellett, az este 
a kártyásoké, biliárdozóké és az újságolvasóké. […] Én magam újságot olvasni járok a Ka-
szinóba, beülök az olvasóba, végignézem a napilapokat, képes újságokat, amelyek között 
több külföldi – német, angol, olasz, francia – is van. Ebből telik ki a kaszinói szórakozá-
som.”41 „Az ember szabadságon van, délelőtt rádiót hallgat a kaszinó kertjében,42 ha meg-
unja a rádiót meg a kaszinóban üldögélő öreg nyugdíjasokat, kinéz a Balokány uszodába, 

38 A Dunántúl és a Pécsi Napló is foglalkozott évről évre a nyaralás és a strandolás témájával. 1927 nyarán nagy 
port kavart egy a Dunántúl hasábjain megjelent cikk, amely a férfiak és nők által közösen használt Madarász 
strandfürdőt erkölcstelennek tartotta. Az általánosítás ellen tiltakozó levelek érkeztek olvasóktól és a kon-
kurens laptól is. Jelezték, hogy a többség a pihenés és a hűsölés lehetőségét keresi a strandon, ahova gyakran 
családjukkal együtt látogatnak el a nyári hőségben. Lásd: Dunántúl, 1927. aug. 2., 2.; aug. 3., 4.; Pécsi Napló, 
1927. aug. 3., 2.
39 Gyáni 2006, 69.
40 Kalotai [1929] 45–52., 244., 226., 247., 271–272.
41 Márfi 2010, 95–96.
42 A kaszinóba csak 1928 januárjában vezetik be a rádiót. Arató így emlékezett meg róla: „minden este fennülök 
és egy óráig, másfél óráig hallgatom a muzsikát, éneket mindazt mit a rádió produkál. Sokszor hallgattam már 
rádiót és mikor felcsatolom fülemre a hallgatókagylót valami borzongó érzés fog el, csodának tűnik fel előttem, 
hogy elképzelhetetlen messzeségben zenélnek, énekelnek, beszélnek.” Lásd: Arató, 1928. jan. 28., 195.
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délután meg újra csak a kaszinó 
következik: mikor is végig olvassuk 
az összes újságokat, utána meg sé-
tálunk egyet a sétatéren – hiszen jól 
esik, hogy nem kell a hivatalba járni 
[…].”43 Aki nem a Kaszinóba járt, 
az elment más kávéházba, söröző-
be vagy egyesületi helyre, amelyek 
közül néhány rendelkezett italmé-
rési joggal, például a Katholikus 
Kör: „ide borozni járnak az emberek (tréfásan szent csárdának hívják a Kört). A Katholi-
kus Kör papok, tanárok, tanítók, postások, kishivatalnokok stb. tanyája, akik itt isszák meg 
a napi esteli 3–5 deci „dukanciát”. […] a Körben is kártyáznak, de amíg a Kaszinóban 
főleg a bridge járja, addig itt a tarokk megy.”44 Ha valaki mégsem járt ilyen körökbe, 
akkor várta a séta, korzózás, mozi, színház, alkalmanként pedig a hangversenyek, bálok 
és kultúrestek. Az újságok mindennap jelezték a legközelebbi kulturális eseményt, mu-
latságot, ismeretterjesztő előadást. Minden hétre jutott legalább két-három ilyen prog-
ram (ez szezontól függött), néhány vendéglátóhely, mint a Nádor vagy Pannónia pedig 
majdhogynem mindennap jazz banddel vagy cigányprímással várta este a vendégeket. 
A kisebb vendéglőkben olykor rádió vagy gramofon szolgáltatta a zenét. Ezek a publikus 
helyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vendégek rádiókoncerteket hallgassanak, 
hiszen a korszakban még kevesen rendelkeztek otthon rádióval. Az aktuális rádió mű-
sorról a Dunántúl és a Pécsi Napló tájékoztatta nap mint nap az érdeklődőket.

A lakosság többségének azonban más viszonya volt a szabadidőhöz. Az ehhez a cso-
porthoz tartozó bányászoknak, ipari dolgozóknak, valamint cselédeknek sokkal kevesebb 
lehetősége volt a mindennapi szórakozásra. Többségük a külvárosokban, a külterületeken 
éltek. Az 1928-as Pécs–Baranyai címtárban alig találni vendéglőt és kocsmát ezeken a 
városrészeken, egyesületek helyett inkább szakszervezetek székeltek itt, a Munkáskép-
ző Egylet és a különböző iparos egyesületek jellemzően a központban voltak. Tovább 
árnyalja a képet, hogy a dolgozók ezen tömegét korántsem tekinthetjük homogénnek, 
munkájuk, jövedelmük, lakhatási viszonyaik között nagy eltérések mutatkozhattak, ami 
hatással lehetett a mindennapjaikra és ezáltal a szabadidejük felhasználására. A helyi saj-
tótól a legkevesebb figyelmet az alsóbb rétegek kapták, a Keresztény Szocialista Egyesü-
let vagy a Pécsi Iparosok Olvasókörének rendezvényei rendszerint közlésre kerültek. A 
lapok olykor beszámoltak egy-egy munkásművelődést elősegítő akcióról, ezekről mégis 
felszínesen nyilatkoztak. Ekkoriban több helyen működtek olyan kultúrházak, ahol volt 
lehetősége a bányászoknak olvasni, rádiót hallgatni, sőt akár biliárdozni vagy zongoráz-
ni, olykor pedig előadásokat, kabarékat megtekinteni. Ezeknek a részletes programjáról 

43 Arató, 1929. aug. 1., 406.
44 Márfi 2010, 96.

3. sz. kép: Nádor, Dunántúl, 
1927. máj. 22., 16.
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a helyi napilapok mégsem számoltak 
be, csupán alkalmanként tudósítot-
tak egy-egy helyszínről. 1927-ben a 
Dunántúl örömmel mesélt a vidék 
kulturális életének fejlődéséről, a 
szomszédos Vasasbányatelepen a 
Kultúra Egyesület munkájáról em-
lékezett meg, miszerint a helyiek 
eleinte nagyon bizalmatlanok voltak 
velük, de idővel elkezdték rendszere-
sen látogatni őket, és azóta alig múlt 
el vasárnap, hogy ne lett volna valami 
általuk szervezett program. Az újság 
támogatta, hogy az „egyesület tegyen 
hivatalos helyen is lépéseket, hogy 
anyagi támogatást nyerjen kultúrház 
létesítéséhez, hogy a kocsmai levegőtől 
teljesen mentes helyen, a szép munkál-

kodást ne ronthassa könnyelmű szórakozás alkalma.”45 A különböző munkásotthonokat, 
olvasóköröket és kultúrházakat elsősorban a szervezett munkások vették igénybe, a szer-
vezetlen réteg számára a könnyű szórakozás, tehát a kocsmázás vagy ponyvairodalom 
olvasása volt kézenfekvő.46 Az alkohol az ő körükben okozta a legtöbb problémát, egy-egy 
esti mulatozásból nem ritkán rendőrségi ügy lett: „készül a munkás a vasárnap megün-
neplésére. Este bemegy az ivóba s meg akarja inni a maga fél literjét, vagy sört, vagy bort. 
A fél literből liter lesz, a literből négyliter. Politikai nézetek kifejtése, alkoholos állapotban 
a kocsmában. Összeveszés. Előkerül a revolver, a bicska”.47 A középosztállyal ellentétben 
a munkások szorosabb munkaidőhöz voltak kötve, ezáltal a szabadidő ehhez igazodott, 
azaz hétköznap, munka után, de elsősorban a vasárnap jelenthette a kikapcsolódást, a 
munkaszüneti nap formájában.48 A szervezett munkásság számára a munkásképző és 
a különböző iparos egyletek általában vasárnapra, esetleg szombatra időzítették prog-
ramjaikat a központban. Ezen belül a zene fontos szerepet kapott a városi munkásság 
művelődésében. A zene fogyasztása mellett a különböző munkásotthonokban, gyárakban 
kórustevékenység folyt. A munkásmozgalom dalai mellett népdalok, a német kultúrából 

45 Dunántúl, 1927. márc. 8., 6.
46 Hanák 1980, 222.
47 Dunántúl, 1927. okt. 9., 3.
48 Magyarországon a munkások számára 1891 óta munkaszüneti nap a vasárnap, és ekkoriban lett a Szent 
István-nap is szabadnap. Ennek betartása és általánossá válása azonban nem ment könnyen a gazdaság min-
den szektorában, például a húsipari munkások dolgoztak még vasárnaponként 1928-ban (Granasztói 2000, 
106–107.).

4. sz. kép: Pannonia, Dunántúl, 
1927. szept. 25., 7.



145Hogyan mulattak a pécsiek?

átszivárgott ländlerek, operettrészletek is megtalálhatóak.49 A Munkásképző Egylet által 
szervezett dalmatiné ugyancsak ezt a képet mutatta. A műsorban Verdi Traviatájának 
áriája, Dankó Pista Pehely volt a te szerelmed című dala és Scheu József Munka dala volt 
hallható.50 Az egylet mellesleg olcsó helyárakat ígért, a műsort követően pedig kerti ünne-
pély várta a közönséget a Vigadóban, ahol a program konfetti- és szerpentincsata, világ-
posta, szépség- és tekeverseny volt. (A városi tömegrendezvények, népünnepélyek prog-
ramjával ugyanez a helyzet, tombolával és amerikai árveréssel kiegészülve.) A modern 
kor új szórakozási formáival a munkások, ipari dolgozók szintén kapcsolatba kerültek. 
Nem rendszeres mozgóképvetítések a külvárosokban ugyanúgy voltak,51 de a központban 
lévő tágas és új mozik nagyobb népszerűségnek örvendtek. Az Apollóban és a Park mozi-
ban csupán 40 fillér és egy pengő között alakultak a helyárak, ami az egyik legolcsóbbnak 
számított az 50.000 lakosnál népesebb városok között. Budapesten a legdrágább jegy két 
pengő 80 fillérbe került, de még Szegeden és Debrecenben is egy pengő 50 fillérbe ke-
rült egy jobb helyjegy.52 Ehhez képest ekkoriban egy pécsi cseléd 20-32 pengőt keresett 
havonta,53 a falun dolgozó napszámos napi két pengőt kapott, Pécsett a Corsóban 1 pen-
gő 40 fillért kellett fizetni egy jegeskávéért.54 Az országban ekkoriban 534 pengő körül 
alakult az átlagos jövedelem.55 A mozihoz képest a színház jóval drágább mulatságnak 
számított. Nemcsak a jegyárak, hanem az olyan plusz költségek miatt is, mint például a 
megfelelő öltözet beszerzése. A Pécsi Nemzeti Színházban volt lehetőség mérsékelt helyá-
rú56 jegyeket vásárolni, ezek azonban még mindig drágábbak voltak a mozijegyeknél.57

A különböző társadalmi csoportok mindennapos szórakozási formái, a szabadide-
jüktől függően jelentősen eltértek egymástól. A bálok vagy táncestélyek nem mindenna-
pinak minősülő eseményei inkább pompában, ízlésben és gazdagságban különböztek. A 

49 Hanák 1980, 223–224.
50 Dunántúl, 1927. jún. 12., 11.
51 Márfi 2005, 61–65.; Dunántúl, 1927. jan. 11., 7.
52 Dunántúl, 1927. ápr. 20., 5.
53 Pécsi Napló, 1927. jan. 21., 3.
54 Arató, 1927. aug. 9., 53.
55 A jövedelmek között „elképzelhetetlen” szakadékok voltak. A mezőgazdasági napszámosnál az egy főre jutó 
jövedelem átlagosan 183 pengő volt, míg ugyanez a nagybirtokosoknál és nagypolgároknál 17.800 pengő. 
Lásd: Matolcsy 1938, 28.
56 Ilyen jegyeket a csütörtök és vasárnap délutáni előadásokra lehetett váltani.
57 Egy-egy előadást meg lehetett tekinteni mozi helyárakkal is, ezekre nagy volt az érdeklődés.

5. sz. kép: Pengő-táncestély, Dunántúl, 1927. jan. 21., 5.
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farsangi időszak nemcsak a mulatozás miatt volt fontos, hanem a párválasztás miatt is, 
hiszen az esti táncmulatságok, ezek közül kiemelten a farsangi időszak báljai, még min-
dig a leendő házastárs megtalálásának színterei voltak.58 A bálozók társadalmi összetétele 
rendkívül heterogén volt. Az 1927-es esztendőben a rendőrség 97 táncengedélyt állított 
ki a városban, ebből közel ötven bál nagyszabású volt, amely több mint háromszorosa 
a háború előtti rendezvényeknek.59 Ezeket a bálokat főleg a Pannónia szálló termében 
tartották, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy kizárólag ez a helyszín volt képes na-
gyobb tömeget befogadni. A báli szezonban több egyesület tartotta itt a táncestélyét, de 
közel ennyien rendezték a Nőegylet épületében.60 A Pannónia olyan körök estélyeinek 
volt a helyszíne, mint az önkéntes tűzoltó testület, a postai altisztek, a tiszti vitézek, a 
pécsi magántisztviselők, a kereskedők, a Foederatio Emericana, az evangélikus Diakónia, 
valamint az egyetem diákjai. A Nőegylet a saját báljai mellett átadta a helyiségét a keres-
kedelmi alkalmazottaknak, a famunkásoknak, a pécsi pincéreknek, a vasmunkásoknak, 
a villamosvasutasoknak és a Turul szövetségnek.61 Míg a Pannóniában a városi hivatal-
nokok, értelmiségiek és más, magasabb presztízsű csoportok táncoltak, addig a Nőegylet 
épülete adott otthont az alkalmazotti és munkás rétegek rendezvényei számára. Ezek-
nek a mulatságoknak, méretüktől és közönségüktől függetlenül, hasonló volt a felépítése. 
A táncot gyakran valamilyen szertartásszerű ünnepély előzte meg, amely zenei művek 
előadását, énekeket, verseket és táncokat foglalt magába, valamint olyan ígéreteket, hogy 
ezeknek a színvonala elsőrangú lesz, és a főváros legelitebb műsoraival is felveszi a ver-
senyt.62 Tartalmukat tekintve sem voltak különösebben változatosak: vagy komolyzenei 
műveket, darabokat, operetteket vagy népdalokat, esetleg valami irredenta alkotást adtak 
elő, de arra is volt példa, hogy ezeknek az elegyét. A február 2-án tartott Vitézi bál prog-
ramja az alábbiak szerint alakult:

„Műsor:
1.a) Üzenet Erdélybe; b) Üzenet Erdélyből, szerezte és előadja Bakó Imre
2.a) Adél áriája, Strauss Denevén [sic!] c. operából; b) Rég volt, Lavotta Rudolftól; c) ir-
redenta dalok, énekli Elek Ica urhölgy, a Pécsi Nemzeti Színház tagja. Zongorán kíséri 
Schmidt Jenő, orvostanhallgató
3. Alkalmi beszéd, tartja Bujdos Balázs
4. Az egynapos asszony, monológ, Vrabély Ármin dr.-tól, előadja Tietze Valéria urhölgy
5.a) Haydn: quartett op. 13. Menuetto; b) Bloc: quartett Fantasie Hongroise. Előadják: 
Knappig Tibor; Börötzffy Endre, Dziobek László, Vámos Rudolf urak
6.a) Nincsen árvább nemzet, Révfy Gézától b) Gilda áriája, Verdi Rigoletto c. operából 
énekli Dadó Linus urhölgy. Zongorán kíséri Schmidt Jenő orvostanhallgató
7. Hiszekegy. Énekli a pécsi Emericana Korporácio Ludovicana énekkara
Műsor után tánc reggelig.”63

58 Haiser 2015, 42.
59 Pécsi Napló, 1927. márc. 25., 6.
60 A farsangi szezonban mindkét napilap farsangi naptár rovattal jelentkezett, ahol összeszedték, hogy hol, 
mikor és ki tart táncmulatságot a szezonban.
61 Dunántúl, 1927. jan. 1. – febr. 28.; Pécsi Napló, 1927. jan. 1. – febr. 28.
62 Dunántúl, 1927. jan. 9., 8.; jan. 22., 5.; jan. 23., 8.
63 Dunántúl, 1927. jan. 16., 6.
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A háború utáni közhangulatot mindez pontosan jellemezte, az újságok a békebeli hangu-
latot várták ezektől az eseményektől, habár ezek a műsorok lassan megszokásból, mint-
sem meggyőződésből váltak ilyenekké. Ezt jól mutatja a tánczene változása, hiszen egyre 
több helyen jazz-zenekarok zenéltek, a cigányprímásokat vagy kiszorították,64 vagy ők is 
alkalmazkodtak az új ízléshez:65 „eltűnt a régi cigánybanda is: a cigányok ugyan még meg 
vannak, de muzsikát immáron dobbal meg cintányérral csinálnak. Cigány dobbal meg cin-
tányérral! Még a csárdáshoz is ütik a nagydobot! A csárdáshoz!”66 A táncok is ezzel együtt 
változtak. A bálokon a hagyományos magyar táncok domináltak ugyan, de más táncmu-
latságokon a charleston és a tangó épp olyan népszerű volt. 1922-ben ezeket még azzal az 
indokkal tiltották, hogy sértik a közerkölcsöt, mert az erotikát szolgálják és nem a szóra-
kozást.67 A tiltás nem tartott sokáig, mert 1927 őszén a Pécsi Napló és a Dunántúl már a 
következő szezon népszerű modern táncait próbálta megjósolni; ennek ellenére érezhető, 
hogy a lapok továbbra is a nemzeti táncokat részesítették előnyben. A Dunántúl elismerő-
en nyilatkozott az olyan próbálkozásokról, amelyek a hagyományost próbálták elegyíteni 
a modernnel. A nyugatról érkező újdonságokat ugyan némi fenntartással fogadták, azon-
ban érezhető a beletörődés, hogy a közönség nyitott ezekre az új „stílusokra”: „A bemu-
tatott idegen táncslágerekről általánosságban megállapítható, hogy újszerűség nincs bennük 
[…] Kivételszámba megy a Bananás Slide, amelynek kedves groteszksége magában viseli a 
szezon sikerét.”68 A táncokat sok esetben letompítva tanították a tánctanárok, arra hivat-
kozva, hogy a túlzó mozdulatoknak nincs helye a bálteremben.69 A modern táncok főleg 
a fiatalok között voltak népszerűek, de a leghatározottabban fellépő ellenzőik ugyancsak 
közülük kerültek ki. A pécsi egyetemi ifjúság legnagyobb egyesülete, a Turul Szövetség 
pécsi egyesületei (Csaba, Werbőczy, Árpád) állást foglaltak a modern táncok ellen, ez-
zel csatlakoztak az országos mozgalomhoz.70 Az egyetemi bálnak a szervezők igyekeztek 
minél inkább magyar nemzeti jelleget adni, felszólítva a résztvevőket, hogy amennyiben 
lehetséges, nemzeti díszruhában jelenjenek meg.71 Ezek a törekvések azonban nem voltak 
hatással a lakosság széles körére, ekkoriban már az idősebb korosztály is elfogadta a mo-
dern táncokat, és szívesen próbálkoztak a charlestonnal.72

Összefoglalás

A szórakozás beépült a modern ember mindennapjaiba, függetlenül attól, hogy hol 
élt vagy milyen pozíciója volt a társadalmon belül. A különbség a mennyiségben és a 
minőségben ragadható meg igazán, emiatt volt célszerű egyetlen év példáján keresztül 
megvizsgálni ezt a jelenséget. Már az sokat sugall, hogy mennyi forrás állt a rendelke-
zésre, hiszen a városi lakosság többségét kitevő bányász és ipari dolgozók lehetőségeiről 
keveset lehet találni. Ennek magyarázata az lehet, hogy kevesebb szabadidővel, pénzzel 

64 Dunántúl, 1927. november 18., 3.
65 Pécsi Napló, 1927. jan. 15., 2.
66 Arató, 1926. jan. 17., 388–389.
67 Dunántúl, 1922. márc. 14., 2.
68 Dunántúl, 1927. nov. 13., 5.
69 Pécsi Napló, 1927. szept. 25., 4.
70 Dunántúl, 1927. febr. 12., 6.
71 Dunántúl, 1927. febr. 8., 3.; Pécsi Napló, 1927. febr. 8., 1.
72 Pécsi Napló, 1927. febr. 6., 5.
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rendelkeztek, illetve legfőképpen az, hogy ilyen jellegű tevékenységük kevésbé hagyott 
nyomot a nyomtatásban vagy a képeken. Kevesebb szabadidő miatt ritkábban tehették 
meg, hogy kimozdulnak a környezetükből, hiszen erre főleg hétvégén volt csupán lehe-
tőségük. A mindennapos szórakozás terei emiatt inkább a lakóhelyre és az otthonra kor-
látozódtak. Ezzel szemben a belváros majdnem minden programjáról találunk egy-egy 
cikket, meghívót vagy plakátot. A helyek rendszeresen reklámozták a programjaikat, az 
újságok rendszeresen tudósítottak egy-egy eseményről, és rögtön ajánlották a következőt. 
A legtöbb egyesület szintén itt tartotta összejöveteleit. Aki itt lakott, és meg tudta fizetni, 
azelőtt szinte korlátlan volt a lehetőségek száma, ha mulatni óhajtott. Ennek legfeljebb a 
társadalom szabályai és szokásai szabhattak határt; aki ezeket nem vette figyelembe, azt 
deviáns viselkedése miatt a közösség könnyen megbélyegezhette. Azzal, hogy a szóra-
kozás és a szabadidő a hétköznapok szerves részéve vált, a társadalmi egyenlőtlenségek 
még markánsabbak lettek, a kulturális különbségek pedig fennmaradtak, hiszen a több 
szabadidővel rendelkező, anyagi biztonságban élő egyén több időt tudott művelődésre és 
szórakozásra fordítani, ráadásul „magasabb” kulturális szinten. Az olyan rendkívüli ese-
ményeken, mint a bálok és a táncos estek a különbségek inkább anyagi dolgokban voltak 
megragadhatók: a helyszínben, a dekorációban, az összeállított műsor minőségében. A 
korszak divatos dolgai nem hagyták érintetlenül egyik társadalmi réteg estélyét sem, a 
modern tánc és zene számos rendezvényen jelen volt. Ezeknek az eseményeknek legfőbb 
céljuk és funkciójuk nemcsak a szórakoztatásban merült ki. Emellett az egyén a mulatsá-
gokon keresztül egy időre megszabadult a hétköznapok gondjaitól, és ez a színtér adott 
lehetőséget a két nem tagjai számára az ismerkedésre.
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Vörös Attila

A pécsi aranybánya

A pécsi Apollo Projektográf Részvénytársaság története (1911–1948)

Pécs városának mozitörténetével foglalkozó írások többsége a 20. század elejének ese-
ményeit írja le. A város mozis életét közel negyven éven keresztül meghatározó, irányító 
Apollo Projektográf Részvénytársaságot csak érintőlegesen említik ezek a művek. Jelen 
tanulmányban a cég történetéről lesz szó. Kronológiai sorrendben haladva a társaság je-
lentősebb történéseit (megalakulás, építkezések stb.) veszem szemügyre, külön fejezet-
ben említem a pénzügyi, fejlesztési és személyi kérdéseket. A terjedelmi korlátok miatt a 
céghez kapcsolódó események és személyek egy részéről csupán említés szintjén lesz szó. 
Szintén érintőlegesen tárgyalom a magyarországi társadalmi és gazdasági változásokat, 
valamint a filmtörténet változásait.

A különböző forrásokban (újságcikk, jegyzőkönyvek stb.) a cég nevének helyesírása 
egy éven belül is többféleképpen olvasható. Gyakran hosszú ó-val írják az „Apollo”-t, a 
Projektográf szó leírása pedig sokkal változatosabb (a k helyett c, esetleg hosszú ó, szó 
végére h betű kerül vagy angolosan írják: Projectograph). A tanulmányban az Apollo 
Projektográf írásmódot alkalmazom, amelyet a cég is használt hivatalosan 1933-tól egé-
szen az államosításáig.

A tanulmány alapját a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában megta-
lálható cégbírósági dokumentumok (közgyűlési jegyzőkönyvek, éves elszámolások stb.) 
teszik ki. A források másik része Pécs Város Rendőrkapitányságának iratai között talál-
ható, valamint a Műszaki Osztálynak a mozikkal foglalkozó iratai. Jelentős forrásértékkel 
bírnak még a pécsi napilapokban (Dunántúl, Pécsi Napló) található cikkek, amelyek a 
mozi életéről szólnak.

A 19. század végén, a 20. század elején az Osztrák–Magyar Monarchia városaiban 
is gyorsan terjedtek a filmvetítések, ezekben az időkben Pécs városa is lépést tartott a 
korral. A városban az 1900-as évek közepétől rendszeresek voltak az előadások kávéhá-
zakban, vendéglőkben esetleg ideiglenes vetítőhelyeken (sátrak, pavilonok).1 1910-re két 
jelentősebb vállalkozó maradt talpon, akik hetente több alkalommal vetítettek filmeket. 
Az egyik Winkler József ún. sátras mozija a mai Búza téren (Irányi Dániel tér), a másik 
a Nemzeti Színház szomszédságában található Vigadóban az Uránia bioskop. Ezeken kí-
vül még a Nemzeti Mulató is említést érdemel, amelyet Weindorfer János üzemeltetett a 
Deák utcai 3. szám alatti vendéglőben.2

1910-re a világban a filmkészítés és bemutatás nyereséget termelő üzletággá nőtte 
ki magát. Megjelentek és gyorsan terjedtek a kizárólag filmvetítésre szolgáló épületek, a 

1 Márfi 2005, 61.
2 Lippenszky 1983, 27.
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filmszínházak.3 Budapesten 1911-ben közel száz helyen vetítettek filmeket.4 A világban 
zajló filmes folyamatok és hírek, valamint a két mozinak nevezhető vetítőhely nyereséges-
sége Pécsett is többeket arra ösztönzött, hogy befektessen a filmes szakmába.

A cég megalapítása és az Apolló filmszínház felépítése

A boldog békeidőkben, amikor még szabad volt a verseny, egészen pontosan 1911. de-
cember 20-án jelent meg Pécs városában egy részvényjegyzési felhívás. Az alapítandó 
részvénytársaság célul tűzte ki, hogy „tudományos és szórakoztató vetitett és mozgófénykép 
előadások és az ezzel kapcsolatos mutatványok”5 rendezésére új vállalkozást indít Pécsett. 
A részvények jegyzése közel egy hétig tartott. Az alapító közgyűlésre 1911. december 
30-án, délután 3 órakor került sor a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületé-
ben. Az első közgyűlésen tíz befektető jelent meg, ők mind részvényesek voltak és időben 
befizették a kezdő tőkét. Közülük ketten, Zsolnay Miklós (a részvénytársaság első elnöke, 
egészen 1922-ig bekövetkezett haláláig) és Hamerli József Pécs városának legvagyonosabb 
tagjai közé tartoztak. A Zsolnay Gyár örököse egy 1911. decemberi lista szerint a legtöbb 
adót fizette a városban, míg Hamerli József a harmadik helyen szerepelt.6 A társaságot 
nem csupán filmvetítés miatt kívánták létrehozni, hanem az első közgyűlésen kimondták, 
hogy filmszínházat kívánnak felépíteni az Iparkamara szomszédságában található Kegye-
let Temetkezési Egylet üres telkén, a Perczel utcában.7

A cég 150 ezer korona alaptőkéjű volt, 750 darab egyenként 200 korona névértékű 
részvényt birtokolt a tizennégy alapító. A két gyáros mellett bankárok (Weismayer Osz-
kár Eszékről, a pécsi Tausz Gyula és Ullmann M. Károly), a Pécsi Napló tulajdonosa és 
főszerkesztője, Lenkei Lajos is az alapítók között voltak. Dr. Vámos Arthur, gyógyszerész 
volt a részvénytársaság első igazgatója (egészen 1925-ben bekövetkezett haláláig). Raj-
tuk kívül ki kell emelni Justus Mihály mérnököt, aki nem csupán a legtöbb részvény-
nyel rendelkezett, de nagy valószínűséggel ő volt az egyik kezdeményezője is a társaság 
létrehozásának. Justus Mihály testvérei, Miksa és Sándor is részvényesek voltak. Nem volt 
cégalapító, de a kezdetektől a társulás jogi képviselője volt dr. Visy Imre, dr. Visy László 
Pécs város főispánjának fia. Az első közgyűlésen megszavazták az elnökségi és felügyelő 
bizottsági tagokat, valamint elfogadták az alapszabályt. A Királyi Törvényszék, mint cég-
bíróság 1912. január 12-én jegyezte be az Apollo Projektográf Részvénytársaságot.8

A város első mozis vállalkozásának szervezeti felépítése egyszerű volt. A részvényesek 
közül kerültek ki az igazgatósági tagok (öt évre választotta őket a közgyűlés), valamint 
az elnök és az alelnök. Ez a tagság hozott döntést a legtöbb kérdésben, volt felelős a 
részvénytársaság üzletpolitikájáért, készítette el az éves elszámolást. A másik szervezet, 
a felügyelő bizottság (három évre szólt a megbízásuk), amely a társaság pénzügyeit elle-
nőrizte. Évente egyszer volt közgyűlés, ahol az előző év ügyeit tárgyalták, illetve a jövőre 
vonatkozó tervekről esett szó. Ha a helyzet úgy kívánta, rendkívüli közgyűlést is összehív-

3 Nowell-Smith 2004, 23.
4 Balogh–Gyürey–Honffy 2004, 13.
5 MNL BaML VII. 2 Ct. 463.
6 Dunántúl, 1911. dec. 13., 4.
7 Pécsi Napló, 1911. dec. 31., 5.
8 MNL BaML VII. 2 Ct. 463.



153A pécsi aranybánya

tak, ahol a hirtelen előállt feladatokkal (alaptőke-emelés, személycserék stb.) foglalkoztak 
a jelenlévők. A döntéseket egyszerű szótöbbséggel hozták meg, az alapszabály módosítását 
vagy igazgatósági tagok leváltását kétharmados szavazati többség döntötte el. Az ülésekről 
a pécsi napilapokban (Dunántúl, Pécsi Napló stb.) tettek közzé hirdetést, 1933-tól az or-
szágos terjesztésű Budapesti Közlönyben is megjelent a felhívás. A részvényesek, miután 
értesültek a közgyűlés időpontjáról, valamelyik pécsi bankban letétbe helyezték részvénye-
iket, ezzel biztosítva jelenlétüket a közgyűlésen. A közgyűlésen személyesen vagy megha-
talmazott útján jelen lévő tagok a részvényeik arányában kaptak szavazati jogot.9

Egy héttel a hivatalos cégbírósági bejegyzés után Vámos Arthur igazgató aláírásával 
a Pécsi Rendőrkapitányságra került a cég kérelme, hogy filmszínházat építene a Perczel 
utca 22-es szám alatt.10 Az engedélyt a rendőrkapitány egy hónappal később meg is adta, 
ezzel egy időben a háttérben már lázas munka folyt. Az épületet a fővárosi Spiegel Szig-
fried tervezte,11 a tervek (1. sz. kép) már 1912 áprilisában készen voltak, a város az építési 
engedélyt júliusban meg is adta. A kivitelezést a pécsi székhelyű Károlyi Emil cége végez-
te. A Pécsi Napló 1912. április 7-ei cikkéből derül ki, hogy május 1-jén, a bontási mun-
kálatokkal kezdődik az építkezés, és várhatóan ősszel át is adják Pécs első filmszínházát.12

A cégalapítás és az építkezés hatására többen is „vérszemet” kaptak, és 1912 nyarán öten 
is kérvényt nyújtottak be Pécs rendőrfőkapitányának, hogy mozit nyithassanak. Szilágyi 
János, vendéglős a Szigeti úton, a saját ingatlanában szeretett volna filmeket vetíteni.13 Te-
desco Viktor a Széchenyi téren álló Pécs–Baranyai Központi Takarékpénztár épületének 
földszintjén kívánta megnyitni moziját még ősszel (meg is kapta az engedélyt). Rajtuk 
kívül szintén a Széchenyi téren lévő, ún. Piatsek-házban, a Jókai téri ún. Csigó-házban és 
a Siklósi úton is terveztek filmeket vetíteni.14 A hirtelen támadt versenyszellemre a rend-
őrség vezetője inkább átadta a felelősséget a város vezetőinek, hogy hozzanak rendeletet 
a mozi nyitással kapcsolatban. Jogosnak nevezhető, hogy a rendőrfőkapitány nem adott 
játszási engedélyt mindenkinek. Az új helyek nyitása veszélyeztette volna az Apolló meg-
építését, illetve a verseny negatív hatásait (pl. silány minőségű filmek vetítése a költségek 
csökkentése érdekében) előbb-utóbb a nézők is megtapasztalták volna.

A nyári mozialapítási láz után az Apolló mozi kivitelezése haladt a maga útján. Az 
építkezés során egy említésre méltó esemény történt. Pécsett 1912-ben még nem volt 
csatornahálózat, így a szennyvizet pöcegödörben gyűjtötték. A tervek szerint a mozi 
udvarán lett volna a pöcegödör, de a cég a tervek módosítását kérte, és az épület előtti 
kiskertben helyezte volna el azt ideiglenesen.15 A szomszédnak érthető okokból nem tet-
szett az elképzelés, de átmeneti időre megépülhetett a szennyvízgyűjtő. Az építkezés közel 
két hónapos csúszással és a tervezetthez képest nagyobb ráfordítással fejeződött be az év 
utolsó hónapjára. A pénzügyi kiadások növekedése a Pécsi Napló cikke szerint 50 ezer 
koronát16 tett ki, a Pécsi Közlöny tudósítója szerint 140 ezer koronát.17 A két szám között 
túlságosan nagy a különbség, de jól kifejezi, hogy az építkezés az előirányzott kerethez 

9 MNL BaML VII. 2 Ct. 463.
10 MNL BaML IV. 1413. Pécs Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai 1588/1912.
11 Márfi 2005, 64.
12 Pécsi Napló, 1912. ápr. 7., 7.
13 MNL BaML IV. 1413. Pécs Város Rendőrkapitányi Hivatalának iratai 13590/1912.
14 Pécsi Napló, 1912. július 27., 3.
15 MNL BaML IV. 1406. Pécs Város Tanácsának iratai C 14802/1915.
16 Pécsi Napló, 1912. dec. 12., 3.
17 Pécsi Közlöny, 1912. dec.15., 5.
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képest többe került. A vagyonos részvényeseknek mélyebben a zsebükbe kellett nyúlniuk, 
de a cég helyzetét ez nem változtatta meg.

A város első állandó filmszínházának megnyitása 1912. december 14-én volt. Az első 
előadáson Pécs polgármestere, dr. Nendtvich Andor és dr. Visy László főispán is jelen 
voltak.18 A mozi a kor követelményeinek megfelelő színvonalon épült. A földszinten 454, 
az emeleti páholyban 56 férőhely volt. Az Apollónak kerthelyisége is volt, amelyet 1913 
júliusában nyitottak meg a nagyközönség számára. Az Apolló filmszínház nem csupán 
moziként működött, hanem az épületben volt az Apollo Projektográf Rt. székhelye is, itt 
tartották a cég közgyűléseit.

A monopólium létrejötte

Az Apolló filmszínház megnyitásával Pécs városának moziélete a modern korba lépett. Az 
ideiglenes, nem mozi céljára épült helyeken való filmvetítés/szórakoztatás kezdte elveszte-
ni a varázsát. A mozi olcsó, mindenki számára elérhető szórakozási forma lett. A verseny 
a „mozisok” között tovább fokozódott. Az előző fejezetben említett kérvényezők közül 
Tedesco Viktornak csupán 1913 márciusában sikerült megnyitnia a Széchényi Mozgót. 
Az átalakított belső térben, a földszinten közel 200, az emeleti részen 40 férőhely volt. Az 
utcafront homlokzatát is átépítették, a műsor is színvonalas volt, így sokan váltottak jegyet 
az előadásokra. Ezzel Pécsett már négy mozi vetélkedett a nézők kegyeiért. A küzdelmet 
a „bioskop” üzemeltetői nem sokáig bírták a tőkeerős Apollo Projektográffal, hiszen 1914 
február elején mind a négy cég kéréssel fordult a város vezetőihez, hogy cégeiket egyesít-
hessék. A város vezetése belátva a verseny káros következményeit, ill. saját önös érdekétől 
vezérelve 15 éves monopóliumot biztosított a Projektográf Részvénytársaságnak. A ren-
deletet 1914. február 16-án fogadták el, bő egy héttel a kérvény beadása után. Rövid idő 
alatt készült el Pécs mozirendelete, de ha figyelembe vesszük, hogy 1912-ben a rendőrfő-

18 Pécsi Napló, 1912. dec. 15., 7.

1. sz. kép: Az Apolló filmszínház homlokzatának terve 1912-ből 
(MNL BaML IV. 1406. C 14802/1915.)
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kapitány már javasolta ezt, és a városházán hozzá is láttak a tervezet kidolgozásához, ak-
kor érthető a gyorsaság. A mai kor emberének a monopólium idegenül és törvénytelenül 
hangozhat, de közel száz évvel ezelőtt sem volt mindenki számára könnyen „emészthető” 
ez a történet. Az akkori városi közgyűlés ellenzéki tagjai és a Vigadó tulajdonosa (ahol 
az Uránia bioskop üzemelt) megtámadták a rendeletet.19 A belügyminiszterhez (ekkor e 
Minisztérium felügyelete alá tartoztak a mozik) küldött városi rendeletet első körben nem 
fogadták el, visszaérkezett újratárgyalásra. De mik is voltak a kifogásaik az elégedetlen-
kedőknek? Egyesek talán kimondatlanul is a konkurencia érdekét képviselték, mások a 
saját hasznukat lesték, de a legfőbb aggályuk az volt, hogy a Részvénytársaság kevés adót 
fizetne. Az Apollo Rt. a nyereség egy részét fizette volna évente a városnak, így jelentős 
bevételtől eshetett volna el Pécs. Az újratárgyalt feltételeket az 1915. januári városi rendelet 
szabályozta, amelyben a társaság már a bevétel után fizetett adót. A város akkori polgárai, 
vezetői nem sejthették, hogy ez az üzlet igen gyümölcsöző lesz mindkét fél számára.

Érdemes egy kicsit szemügyre venni, mit is tartalmazott a rendelet, amely tizenöt évre 
megszabta Pécs városának mozi életét, de amint látni fogjuk, valójában egészen a II. világ-
háború végig. A korabeli Magyarországon nem szabályozta se rendelet, se törvény a mo-
zik működését országos szinten, így a pécsi rendelet példamutató volt. Előírás volt a tágas 
előcsarnok és a mellékhelyiségek, a filmszínház tűzbiztos anyagból kellett, hogy épüljön, 
legyen benne fűtés és szellőztetés. A mozik ajtajai kifelé nyíljanak, a székeket olyan mó-
don kell rögzíteni a padlóhoz, hogy a menekülő tömeg se tudja elmozdítani. Sok más, a 
belső kialakítással, ill. a filmek tárolásával és vetítésével kapcsolatos leírást tartalmazott a 
rendelet. A részvénytársaságot érintő részeknek a lényege a tizenöt éves monopólium és 
a másik három „mozi” beolvasztása volt a Projektográf Részvénytársaságba. A Széchenyi 
mozit 1914-ben bezáratta a társaság vezetése, a másik két mozi addig maradhatott fent, 
míg egy új, ezerfős filmszínház fel nem épült a városban.20

A történet egyik érdekes hátterét képezi, hogy Winkler József, a Búza téri Winkler 
sátormozi tulajdonosa és Tichy Aladár, az Uránia bioskop üzemeltetője 225-225 részvényt 
szerzett az Apollo Projektográf Rt.-ben, magyarán a cég lekenyerezte a két mozist. A 
klasszikus nagyhal „bekebelezi” a kishalakat láttán nem is lehet kérdéses a társaság ereje, 
ami a városi vezetés támogatásának is köszönhető volt.

Bizonytalan idők

Az első világháború alatt is szép nyereséget termelt az Apolló filmszínház, a második mozi 
építését a háború befejezése utáni évekre halasztották, de az Uránia és a sátormozi is vetített 
még filmeket. Kezdetben az angol és francia filmek behozatalát tiltották meg, majd 1917-től 
az amerikai és olasz filmekét is, aminek hatására felvirágzott a magyar filmgyártás.21 A fegy-
veres harcok elkerülték Pécset és a megyét, de a gazdasági problémák éreztették hatásukat. 
A háború utolsó két évében megszaporodtak a gondok, a közgyűlés jegyzőkönyveinek pa-
naszkodó sorai közül csupán egyet emelek ki, amely rávilágít a lényegre: „filmkölcsöndíjak 
rohamosan, előre nem is sejtett módon felszökkentek, a napokban életbeléptetett filmbehoza-

19 Lippenszky 1983, 60.
20 MNL BaML IV. 1413. Pécs Város Rendőrkapitányi Hivatalának Iratai.
21 Balogh–Gyürey–Honffy 2004, 21.
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tali-tilalom pedig egyenesen katasztrofálisan veti előre a tornyosuló nehézségek árnyékát”.22  
A súlyosabb problémák a háború után kezdődtek. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbom-
lása, a nemzetiségek önállósodása és a Királyi Magyarország szétdarabolása súlyos helyzet-
be hozta a magyarságot, egy időre a magyar államiság léte is bizonytalanná vált. A háború 
utáni zavaros időszakban Pécs városát és Baranya megye nagy részét a szerb hadsereg szállta 
meg. Az intervenció 1918 novemberében a belgrádi katonai konvenció értelmében zajlott. 
A városból a politikai elit egy része elmenekült, a másik részét deportálták, de a film pergett 
tovább, a részvénytársaság helyzete nem ingott meg.

A háborúban szolgálatot teljesítő tagok (dr. Visy Imre, Winkler József stb.) hazatértek 
és folytatták munkájukat. Még a háború éveiben az eszéki részvényesek lemondtak igaz-
gatósági tagságukról, így a Királyi Magyarország szétesése után a társaságban csak pécsi, 
helyi lakosok vettek részt.

A cég vezetése a bizonytalan helyzet ellenére sem tett le a második pécsi filmszínház 
megépítéséről. 1919 áprilisában a Rákóczi és Irgalmasok útja sarkán álló, Mátyás Király 
vendéglőt és a hozzá tartozó telket megvásárolták, hogy ott építsék fel a mozit. Ez az elkép-
zelés azonban elbukott, mert a vendéglő bérlője nem volt hajlandó kiköltözni.23 A vendéglős 
kudarc sem tántorította el Justusékat, hiszen 1920 áprilisára már készen voltak a leendő 
Park mozi tervrajzai. A pécsi Pilch Andort bízták meg a tervek elkészítésével. 1920-ban a 
mai Búza tértől nem messze, a Koller utca és a Felsőmalom utca által határolt telken tervezte 
a részvénytársaság felépíteni az új mozit. Az építési engedély 1920 nyarán már megvolt, de 
a munkálatok anyaghiány és egy a szomszéddal folytatott, kisebb területi vita miatt nem 
kezdődtek meg. A vendéglős fiaskónak és az építkezés elhalasztásának is köszönhető, hogy 
1920 novemberében négyen is kérvényezték a városházán, hogy filmeket vetíthessenek. Dr. 
Nagy Béla és Waldbauer Henrik az Uránia bioskopot üzemeltette volna, Steiner Imre egy 
kávéházban, míg Baril Adolf Pécsbányatelepen tervezett filmeket vetíteni.24 A negyedik je-
lentkező Gruber Győző hírlapíró még nem talált helyszínt célja megvalósítására, de a kér-
vényét benyújtotta. Látszatra a Projektográf Rt. monopóliuma ismét veszélyben forgott, de 
a jelentkezők nem voltak igazán vagyonosok, és egyikőjük sem új filmszínházat szeretett 
volna építeni, csupán ki akarták használni a helyzetet. A város akkori vezetése politikai 
nézetétől függetlenül jobbnak látta a rendszeresen és „sokat” fizető részvénytársaságot meg-
hagyni kiváltságaiban, semmint több „kisvállalkozóval” bajlódni a bizonytalan haszonért.

Több éves csúszás után 1921 nyarán kezdődött a kivitelezés. A szerbek kivonulása után 
visszatért városvezetés kisebb módosításokat hajtott végre a kiadott építési engedélyen (pl. 
füstelszívó berendezést kellett beépíteni). A változtatások nem akadályozták az építkezést, 
fél év alatt el is készült a Park mozi. A hivatalos megnyitóra 1921. december 25-én került 
sor. Az egyszintes moziteremben 680 férőhely volt, a látogatókat nagyméretű előcsarnok 
fogadta.25 A nyitás nem volt annyira ünnepélyes, mint az Apollóé, hiszen a város vezetői ki-
sebb számban képviseltették magukat az eseményen. Az épület mögötti, nagyméretű telken 
egy 1100 főt befogadó kerthelyiség nyílt 1923. július 8-án.

22 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/7.
23 Lippenszky 1983, 73.
24 Dunántúl, 1920. nov. 3., 1.
25 Lippenszky 1983, 74.
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Pénzügyi kérdések

Egy vállalkozás életében az egyik legfontosabb kérdés a haszon. A jelen tanulmányban 
vizsgált részvénytársaság ebből a szempontból kifejezetten jól teljesített. A rendelkezésre 
álló adatok alapján az Apollo Projektográf Rt. mindössze egyetlen évben (1931) volt vesz-
teséges, így igazi aranybánya volt a pécsi cég.

Pécs városában, akárcsak Magyarországon az 1920-as évek első fele a gazdasági és tár-
sadalmi konszolidáció jegyében zajlott. A háborús korlátozásokat feloldották, a külföldi 
filmek elárasztották a magyar filmes piacot.26 Nyugodtan, szinte eseménytelenül teltek az 
évek a cég életében egészen 1927-ig. A város pénzügyi bizottsága 1927 májusában hosszas 
és személyeskedő vita után vigalmi adót vetett ki a mozikra.27 A városi közgyűlés több tagja 
úgy gondolta, hogy egy 1920-as belügyminiszteri rendelet értelmében nem áll fent a tizenöt 
évre kötött szerződés Pécs és a részvénytársaság között, ez okból kifolyólag meg lehet adóz-
tatni a mozis céget. A javaslatot elfogadták, de az öt nappal későbbi közgyűlésen elnapolták 
a bevezetését. Az Apollo továbbra is az 1914-es szerződés értelmében fizetett a városnak.

Az 1929-ben kitört gazdasági világválság a társaság működésében is éreztette hatását. 
A nézők száma (és ezzel együtt a bevétel) is elkezdett csökkenni. 1930-ra közel 120 ezer 
fővel kevesebben váltottak jegyet az előadásokra.28 A problémát tovább fokozta, hogy eb-
ben az időben jelent meg Magyarországon is a hangosfilm. A fejlesztések elkerülhetet-
lenek voltak, ami jelentős anyagi beruházással járt. A nyereség a két folyamat hatására 
rohamosan csökkent (1. sz. ábra).

A két mozi (és a Park mozi kerthelyiségének) hangosítása erőteljesen rányomta 
bélyegét az 1930 és 1932 közötti költségvetésre. A fejlesztések után ismét nyereséges volt 

26 Balogh–Gyürey–Honffy 2004, 36.
27 Dunántúl, 1927. máj. 5., 3.
28 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/36.

1. sz. ábra: Az Apollo Projektográf Rt. nyeresége pengőben 1926–1939 
(MNL BaML VII. 2 Ct. 463.)
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a részvénytársaság. A bevételek döntő 
többsége a jegyeladásokból származott, 
de a büfé kiadásából és a reklámokból 
befolyt koronák is gyarapították a be-
vételi oldalt. Ezen kívül az Uránia mozi 
helyén állt ház kiadásából is befolyt 
pár éven keresztül jövedelem (hat-hét 
ezer pengő), valamint állandó bevételt 
jelentett a bankban elhelyezett beté-
tek után járó kamat. A nyereség dön-
tő többségét a részvényesek osztalék 
gyanánt kapták meg. Ezen kívül az 
igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság 
munkáját is díjazták. Egy kisebb részt 
(rendszerint a maradékot) a következő 

évre vezették át.
A kiadás sokkal változatosabb volt 

(1. sz. táblázat). Egyrészt a fi zetések, 
amik a legnagyobb kiadást jelentették, 

a mozik rezsiköltsége és az adó. Ezek együtt a költségek közel 70%-át tették ki. A másik 
jelentősebb tétel a reklám és a költségek nevezetű kiadások. A reklám egyértelmű, hiszen 
a mozi műsorát nap, mint nap hirdetni kellett a napilapokban, és az utcán, plakátokon. A 
„költségek” rovatba gyakorlatilag bármi tartozhat, részletes kimutatások nem maradtak 
fent, így csupán találgatni lehet ezen kiadásokkal kapcsolatban.

A részvénytársaság történetében nem minden volt „aranybánya.” Az 1927. április 21-én 
megtartott közgyűlésen jelentette be Justus Mihály, hogy Budapesten fi lmkölcsönző vál-
lalatot hoz létre a társaság.29 Az új cég még ezen a nyáron megkezdte működését, a neve 
Artistica Film Rt. lett. Az alapítás okát a következőkben fogalmazta meg az 1928. április 
28-ai közgyűlés: „függetleníteni véltük magunkat a budapesti fi lmkölcsönzők zsarnoksága 
alól, másrészt az internacionalis fi lmpiacon egy bizonyos, bár szerény helyet biztosítani 
óhajtottunk magunknak.”30 Idővel az új társaság a fi lmgyártással is próbálkozott, de kevés 
sikerrel. Valószínűleg a gazdasági válság és a sikertelen fi lmkészítések hatására a vesztesé-
get termelő Artistica Részvénytársaságot 1930-ban eladták.31

Az építkezés évtizede

Az 1925 és 1936 közötti időszakban számos fejlesztést/felújítást hajtott végre a 
részvénytársaság a megépült két mozin, illetve felépítették a harmadik fi lmszínházukat 
is. A sort 1925-ben az Apolló bővítése nyitotta meg. A cég vezetése a nézők kényelmén 
szeretett volna javítani, ezért határozták el, hogy bővítik az előcsarnok területét a Perczel 
utca irányába. Az udvarban található lépcsőházat is bővítették.

29 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/29.
30 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/31.
31 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/34.

1. sz. táblázat: Az Apollo Projektográf Rt. 
1929. évi kiadásai 

(MNL BaML VII. 2 Ct. 463.)
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A következő fejlesztés egy so-
rozat része, amelyben a mozikat 
hangosították. A beszélő/han-
gosfilm az Egyesült Államokból 
indult hódító útjára az 1920-as 
évek második felében, és szélse-
besen terjedt az öreg kontinen-
sen is.32 1929. szeptember 20-án, 
Budapesten mutatták be az első 
hangosfilmet, az Éneklő bolon-
dot.33 Vidéken elsőként az Apol-
ló mozi hangosítására került sor 
1930 októberében. Kisebb átala-
kításokat is végre kellett hajtani 
az épületen, ki kellett alakítani 
egy akkumulátorházat és egy 
új vetítőkamrát. Ezeken felül új 
vetítőgépekre és hangszórókra 
is szükség volt. A filmekben a 
szereplők nem csupán megszó-
laltak, hanem idővel a zenét is 
sikerült a hangsávba „illeszteni”, 
így a mozikban a zenekarok helyéül szolgáló színpad és a zenekar is feleslegessé vált. Az 
Apolló mozi volt zenekara 1932 februárjában mutatkozott be a nagyközönség előtt, mint 
szalonzenekar.34

A gazdasági válság közepette sem lehetett leállni a fejlesztéssel, a Park mozit is han-
gosítani kellett. Ezt a szemléletet tükrözik az 1931. évi közgyűlésen elhangzottak: „A ren-
delkezésre álló néma anyag egyrészt kevés, másrészt minőségileg nem elégíti ki közönségünk 
jogos igényeit. Ennek konzekvenciája pedig, hogy vagy kénytelenek leszünk újabb nagy ál-
dozat árán a Park mozit is hangosra átalakítani.”35 A teremben a vetítőkamrát építették át, 
valamint a zenekari „árkot” fedték be. A kerthelyiség vetítőfalához egy kisebb hangszó-
rókamrát kellett hozzáilleszteni (2. sz. kép). A terem modernizálása 1931 nyarán meg-
történt, a nézők szeptember végétől már élvezhették az emberi hangot is a mozgó képek 
mellett. A kertmozi csupán 1932 júliusában vetített hangosfilmeket.

A fejlesztések 1935-ben más irányt vettek, hiszen ebben az évben kezdték el építeni 
a Szigeti úton a részvénytársaság harmadik (és egyben utolsó) filmszínházát. Érdemes 
a „függöny” mögé nézni, hogy vajon miért is volt szüksége még egy mozira a cégnek. A 
belügyminiszter társaságnak adott játszási engedélye 1937-ben járt volna le, amit 1955-ig 
meghosszabbított, ezzel egyetemben egy újabb engedélyt is adott, aminek „kihasználása 
szükségessé teszi a fent említette telken [Szigeti út 19] egy 600 személyes új mozgószínház 
építését.”36 A felkínált lehetőséggel élni kellett a részvénytársaságnak, ezért 1935 nyarán 

32 Nowell-Smith 2004, 211.
33 Balogh–Gyürey–Honffy 2004, 43.
34 Dunántúl, 1932. febr. 4., 2.
35 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/36.
36 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/60.

2. sz. kép: A Park mozi kerthelyiségének 
átépítési terve, 1931 

(MNL BaML 1407. F 17329/1931.)
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elkezdték építeni az Uránia mozit. Az épület tervezői Weichinger Károly, Ifj. Nendtvich 
Andor és Visy Zoltán voltak. Az építkezés során 1936 januárjának végén a szomszédos 
telek (Szigeti út 21.) hátsó részén lévő használaton kívüli ingatlan az építkezés következ-
tében összedőlt.37 A kisebb malőr ellenére időre elkészült az épület és 1936. szeptember 
21-én hivatalosan megnyitották az Uránia filmszínházat. Igazi szenzáció volt az első na-
pon, hiszen a Pacsirta című filmmel kezdődött a mozi története, amely „film az egész 
világon Pécsett kerül először a közönség elé.”38 A jó kezdést követően a városban található 
négy mozi kissé soknak bizonyult. Az Apollóban és az Urániában naponta volt előadás, 
a Parkban csak hétvégenként. Nyáron az Apolló bezárt három hónapra, a Parkban és az 
Urániában hétvégenként volt előadás, és csupán a Park kerthelyisége üzemelt állandó-
an.39 Az építkezések és fejlesztések az Uránia átadásával egy időre leálltak. Elképzelés 
volt arra nézve, hogy az Uránia mozi telkén kerthelyiséget is építenek, de a kivitelezés az 
ötlet szintjén megrekedt. Az utolsó beruházás a társaság életében 1941-ben történt. Eb-
ben az évben bővítették a Park mozi Felsőmalom utcai bejáratát, valamit kisebb felújítást 
végeztek az Apolló mozin.

Személyi kérdések

A részvénytársaságnak működése során számtalan részvényese, igazgatósági tagja volt, 
külön tanulmányban lenne érdemes foglalkozni a személyi változásokkal. Ebben a fe-
jezetben mindössze két személyi kérdést említek meg. Az egyik a kronológiai sorrendet 
megszakítva visszarepít minket 1933-ba. Dr. Tichy Ferenc Pécs város árvaszéki elnöke, 
polgármester-helyettese 1930 szeptemberében elhunyt. Tichy részvényese volt az Apollo 
Projektográf Rt.-nek. Az özvegye 1933 októberében feljelentette a céget, és kérte, hogy 
szakértők vizsgálhassák meg a cég előző évi működését. A pereskedés közel fél évig tar-
tott, de bírósági szintig nem jutott el. Az ügy mögött haszonszerzés állhatott, esetleg a 
konkurencia ezen a módon próbálta besározni a társaságot. Ez a közjáték rávilágít arra, 
hogy a politika milyen szoros kapcsolatot ápolt Pécs városának mozis cégével. Dr. Visy 
László főispán és dr. Nendtvich Andor, Pécs polgármestere is igazgatósági tagok voltak. 
Városházi (politikai) kapcsolatok nélkül lehetséges, hogy a részvénytársaság monopóliu-
ma nem maradhatott volna fent ilyen sokáig.

A másik személyi kérdés már a háború idején merült fel. Az 1939-ben elfogadott má-
sodik zsidótörvény értelmében „Zsidó nem lehet színház igazgatója, művészeti titkára, 
dramaturgja vagy bármily névvel megjelölt olyan alkalmazottja, aki a színház szellemi vagy 
művészeti irányát megszabja, a színház művészi személyzetének alkalmazásában vagy a 
színház művészeti ügyvitelében egyébként irányító befolyást gyakorol. Az előző bekezdés 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a mozgófényképet előállító, forgalombahozó 
vagy előadó vállalatok igazgatóira és az igazgatási tennivalókat ellátó művészi ügyvezetői-
re, ügykezelőire és egyéb olyan alkalmazottaira, akik a mozgófénykép előállításában, forga-
lombahozatalában vagy a műsor megállapításában irányító befolyással közreműködnek.”40  
1943-ig arányosan is csökkenteni kellett a zsidók létszámát, ezért 1941. szeptember 20-án 

37 Pécsi Napló, 1936. febr. 1., 3.
38 Pécsi Napló, 1936. szept. 20., 5.
39 Lippenszky 1983, 102.
40 https://1000ev.hu/index.php?a=3&param=8098 (Letöltés: 2017. február 26.)
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Justus Mihály, Justus György és dr. Tausz Gyula lemondtak igazgatósági posztjukról.41 Az 
alelnöki posztot közel harminc évig betöltő Justus Mihály távozása érzékenyen érintette a 
társaságot. A cég lelkének és legnagyobb részvényesének kellett távoznia. A kényszerből 
távozók részvényei az 1942-es közgyűlésen már Ifj. Horthy Miklósné „kezében” voltak. 
A kormányzó legkisebb fiának volt felesége nem személyesen képviseltette magát, ha-
nem meghatalmazott útján, aki nem más volt, mint a részvénytársaság jogi képviselője, 
dr. Visy Imre. Ez a részvényszerzési módszer nem volt ritka a korabeli Magyarországon. 
1942-ben belügyminiszteri engedéllyel a társaság alaptőkéjét 250 ezer koronáról 100 ezer 
aranykoronára vitték le, részvényenként 60 aranyforintot fizettek ki.42 Ifj. Horthy Mik-
lósnénak ekkor 1400 részvénye volt, így az üzleten 84 ezer aranyforintot nyert. A háború 
és annak politikai következményei drasztikus formában elérték az Apollo Projektográf 
Részvénytársaságot is.

A vezércsere után a háború utolsó évei nyugalomban teltek. Minden évben volt köz-
gyűlés, a mozik nyereségesen működtek. Apróbb kellemetlenség volt, hogy az esti 9 órai 
előadást nem lehetett megtartani a „légoltalmi korlátozások”43 miatt, ezért hétköznapokon 
két délutáni, hétvégenként három délutáni és egy délelőtti vetítés volt.

Végjáték

1944. november végén harcok nélkül vonultak be, és szállták meg Pécs városát a szovjet 
csapatok. Ekkor talán kevesen gondolták, hogy az Apollo Projektográf Rt. napjai meg 
vannak számlálva. Az események nem a szokványos mederben folytatódtak 1945-ben. 
Rendes közgyűlést nem hívtak össze, csupán 1945 júliusában dr. Nendtvich Andor, dr. 
Visy Imre és Hamerli József igazgatósági ülést tartottak, ahol visszahívták a cégbe dr. 
Tausz Gyulát és Justus Györgyöt.44 Ebben az évben nem is volt rendes közgyűlés.

1946 volt a fordulat éve, a központi irányítás teljes és mindenre kiterjedő lett. A bel-
ügyminiszter 1946-ban a játszási engedélyeket a koalíció győztes pártjainak adta. Ennek 
értelmében a Független Kisgazda Párt az Apollót (szeptember 14-én), a Magyar Kommu-
nista Párt a Park mozit (augusztus 19-én), a Szociáldemokrata Párt az Urániát (augusztus 
15-én) vette birtokba.45 A filmszínházak pártosodása utána a részvénytársaság csupán 
filmvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozott. A pártok „mindössze házbért és a gyakorlat 
szerint kialakult csekély, százalékos használati díjat tartoznak majd csak fizetni.”46 A birto-
kukba jutott mozikat a pártok ideológiájuk terjesztésére és haszonszerzésre használták.47 
A helyzet tovább fokozódott 1946. október 24-én. Ezen a napon a belügyminiszter enge-
délyével tartottak egy igazgatósági gyűlést. A miniszteri engedélyben leírtak szerint „a 
közgyűlésen csak olyan személyek válaszhatók meg igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági 
tagokká, akiknek gazdasági és politikai magatartásával szemben kifogás nem merült fel.”48 

41 MNL BaML VII. 2 Cégbírósági iratok.
42 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/79.
43 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/82.
44 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/83.
45 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/85.
46 U. o.
47 Tóth 1993, 80.
48 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/85.
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A régi tagok közül egyedül Justus György felelt meg az új miniszteri elképzeléseknek.
Az államosítás előkészületének is lehet tekinteni, hogy 1947. január 1-jei dátummal 

össze kellett írni a filmszínházak vagyonát. Az épületek minden helyiségét és a bennük 
található tárgyakat, azok értéket is feltüntetve. A lista összesen 21 oldalon keresztül sorol-
ja a vagyontárgyakat. Az utolsó közgyűlésre 1947. június 30-án került sor. A megjelent tíz 
részvényes 1400 részvényt birtokolt, kilencen fejenként öt darabot, 1355 darabot az El-
hagyott Javak Kormánybiztossága képviseletében Joódy Péter kormánybiztosi megbízott 
kezelt.49 Szinte egy kézben volt a részvénytársaság, de az sem egy személy, hanem az álla-
mi szervezet volt. A közgyűlésen az előző évek történéseit hagyták jóvá.

Az utolsó felvonásra 1948-ban került sor: két lépésben, a törvény50 erejével államo-
sították a mozikat, a filmgyártást és a filmforgalmazást. Az Apollo Projektográf Rt. mű-
ködését gyakorlatilag befejezte, az alapításkor megfogalmazott céljait nem folytathatta. 
Pécs városának mozis életét Budapestről irányították. A társaság működése során Pécsett 
felépített három mozit, amelyet folyamatosan fejlesztett. Nyereségesen működött, a buda-
pesti mozikkal egyidőben mutatta be a város közönségének a legújabb filmeket. Túlélt két 
világháborút, az 1929-es gazdasági világválságot, de a szocializmus szellemével nem bírt.

49 MNL BaML VII. 2 Ct. 463/85.
50 28/1948. számú minisztertanácsi határozat és a 8.940/1948 számú kormányrendelet.
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